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Skierowany do samorządów konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny"  to jeden z elementów strategicznego 
Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Jego celem jest wyróżnienie i upowszechnienie w całej 
Polsce najlepszych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu. Nagrodę pary prezydenckiej 
otrzymują samorządy, które tworzą przyjazne warunki dla funkcjonowania rodzin oraz dbają, aby 
młodzi Polacy mogli realizować swoje marzenia i aspiracje związane z rodziną.
Do tegorocznej drugiej edycji konkursu samorządy miast, gmin, powiatów i województw zgłosiły               
253 inicjatywy w trzech kategoriach. 
Nagroda pary prezydenckiej to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym. 

W Gdyni mamy „Dobry Klimat dla Rodziny”

Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną 
w konkursie pary prezydenckiej „Dobry Klimat 
dla Rodziny”. 
Doceniono w ten sposób ciekawe i konsekwentne 
realizowanie działań na rzecz gdyńskich rodzin. 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 15 maja 
2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
Gdynia zgłosiła projekty do wszystkich trzech 
kategorii plebiscytu:
 - Dobre rodzicielstwo: „Rodzina bliżej siebie”, 
projekt MOPS w Gdyni, współfinansowany 
z EFS,
-  Czas wolny dzieci i młodzieży - czas rozwoju: 
Gdyńskie Centrum Aktywnego Mieszkańca 
„Klub Osiedlowy Apteka” oraz Klub Młodzie-
żowy „Kreatywni”,
 - Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty 
lokalnej: Kampania społeczna MAMY więcej. 
Wśród członków konkursowej kapituły uznanie 
zyskała innowacyjność gdyńskich projektów. 
Tworzą je CENTRUM AKTYWNEGO MIESZ-
KAŃCA: KLUB OSIEDLOWY APTEKA oraz 
KLUB MŁODZIEŻOWY „KREATYWNI” zna-
lazł się wśród nominowanych do nagrody głównej. 
Centrum Aktywnego Mieszkańca - wyjątkowe 
miejsce na mapie Gdyni. Kluby „Apteka” oraz 
„Kreatywni”, w których gospodarzami są miesz-
kańcy, planują jak ma wyglądać ich dzielnica a 
pozytywna energia promieniuje na dalsze obszary 
miasta. Fundamentem działań jest wsłuchiwanie 
się w  potrzeby swoje i innych… czyli tak napraw-
dę w potrzeby każdego sąsiada, który może mieć 
3 lata i 97 lat.

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce informator, w którym 
znaleźć można ważne, ciekawe i aktualne infor-
macje o ofercie adresowanej  do gdyńskich rodzin.  
Samorząd Gdyni uznając troskę o rodzinę za jedną 
ze swych naczelnych  powinności,  od  lat realizuje 
i wspiera inicjatywy w obszarze edukacji, kultury, 
sportu, pomocy społecznej, zdrowia i wielu innych, 
które sprzyjają dobremu funkcjonowaniu rodziny 
i  jak najwyższej jakości życia. 
Gdynia  została  przez parę prezydencką - Annę               
i Bronisława Komorowskich -  doceniona 
ostatnio nagrodą specjalną w ogólnopolskim 
konkursie dla samorządów  -  „Dobry Klimat dla 

Fot. Łukasz Głowala

Fot. Materiały prasowe

www.gdyniarodzinna.pl

Rodziny” - za innowacyjność podejmowanych                                        
i zrealizowanych inicjatyw, także tych firmo-
wanych przez  twórcze, ambitne środowiska                              
i organizacje pozarządowe.  To bardzo budujące      
i mobilizujące wyróżnienie.
Politykę  prorodzinną samorządu gdyńskiego  
od stycznia 2013 roku ujmuje w ramy program 
„Gdynia Rodzinna 2013 -1018”.  Jak jest on wie-
lowątkowy i obszerny mogą Państwo dowiedzieć 
się m.in. z tego informatora, a na co dzień - z 
portalu gdyniarodzinna.pl. Lekturę  obu serdecznie 
polecam. 

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek
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To już rok!

Program Gdynia Rodzinna ma już rok. 
W tym czasie z inicjatywy samorządu, we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, udało się wdrożyć 
wiele interesujących przedsięwzięć. 
O wszystkich inicjatywach na bieżąco można prze-
czytać na stworzonym specjalnie dla rodzin portalu: 
www.gdyniarodzinna.pl. 
Gdynia Rodzinna podjęła współpracę z organizacja-
mi realizującymi wyjątkowe, unikatowe i odważne 

Partnerzy Karty Gdynia Rodzinna 
Instytucje miejskie:
- Centrum Kultury w Gdyni
- Centrum Nauki Experyment
- Młodzieżowy Dom Kultury
- Kryta Pływalnia Witomino
- Kryta Pływalnia przy Gimnazjum nr 3
- Basen w Szkole Podstawowej nr 39
- Kryta Pływalnia Karwiny
- Muzeum Miasta Gdyni
- Teatr Miejski 
Zewnętrzni:
- Muzeum Marynarki Wojennej
- Statek Muzeum Dar Pomorza
- Kuźnia Talentów (zajęcia dla dzieci rozwijające 
artystycznie, estetycznie i twórczo)
- Galeria Malucha BOMALIHU (kawiarnia 
rodzinna, warsztaty dla dzieci i rodziców, klub 
dziecięcy)
- Slow Cafe (kawiarnia i warsztaty)
- Centrum EduFun (zajęcia dla dzieci)
- Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS (zajęcia dla 
dzieci)
- Decohobby (centrum hobbystyczne, sklep i 
warsztaty)
- LILKI SZPILKI (warsztaty dla dzieci)
- Makaraka – Studio dziecięcej aktywności 
(warsztaty dla dzieci)
- EduROBOT.pl (zajęcia z robotyki) 
- EleFun (studio zabaw dla dzieci Pogórze i 
Witomino)
- Socatos i Brazilian Soccer School (zajęcia 
sportowe dla dzieci)
- Centrum bowlingowe U7
- AP Studio – zniżki na sesje zdjęciowe
- Fotograf Rodzinny Trójmiasto (sesje zdję-
ciowe)
- Arka Gdynia – rodzinne kibicowanie
- Riwiera Gdynia 
- SKS Bałtyk Gdynia 
- Atom Trefl Sopot 
- LOTOS Trefl Gdańsk 
- Cafe Strych (kawiarnia)
- Restauracja Pesto
- Restauracja Zielona Tawerna
- British School (kursy językowe)
- Empik School (kursy językowe)
- Elka School (kursy prawa jazdy)
- Jacques Andre Hair & SPA (usługi fryzjerskie) 
- Vestito Sport – sklep internetowy
- Cafe Księgarnia Vademecum
- Centrum Nauki i Zabawy dla Dzieci Bajkowo
- Elka School
- Family Warld - centrum zabawy i nauki
- Klinika Stomatologiczna Sea DENT
- Księgarnia językowa POLANGLO
- MOYA YOGA KLUB
- PONY’S WORLD 
- RESTAURACJA BIOWAY 

Gdyńskie inicjatywy na rzecz rodzin 

Karta Gdynia Rodzinna
Mogą z niej skorzystać wszystkie rodziny, także 
osoby które samotnie wychowują dzieci. 
Z kartą można wybrać się na basen i do muzeum, 
co najważniejsze, za bilety wstępu zapłacimy 
mniej. 
Z kart korzysta już ponad 1200 gdyńskich rodzin. 

Karta Gdynia Rodzinna Plus 
Rodziny z co najmniej czwórką dzieci mogą w 
Gdyni podróżować za darmo. Kartę, która jest 
odpowiednikiem biletu miesięcznego Zarządu 
Komunikacji Miejskiej, otrzymuje każdy z 
członków rodziny. Z karty korzysta już 1166 
dzieci i 474 rodziców.

www.gdyniarodzinna.pl

Rodzinne kibicowanie
Gdynia Rodzinna zachęca rodziny do wspólnej zabawy podczas imprez sportowych w mieście. 
W akcję „Rodzinne kibicowanie” włączyły się wszystkie gdyńskie kluby sportowe. 
Gdynia Arena ma „Kącik małego kibica”, gdzie podczas meczy dziećmi opiekują się animatorzy                             
z takich instytucji jak: Kuźnia Talentów Centrum Wychowania przez Sztukę, Galeria Malucha – Fun-
dacja Bomalihu, Centrum bowlingowe U7, Akademia Rękodzieła Decohobby czy Empik School.
Sektor rodzinny podczas meczy i turniejów sportowych to specjalnie wyznaczona strefa dla rodzin z 
dziećmi, gdzie jest spokojniej i bezpieczniej, a kibicom towarzyszą maskotki klubowe. Rodziny mają 
także możliwość kupienia biletów w specjalnej, niższej cenie. A po meczach organizowane  spotkania 
z zawodnikami, podczas których młodzi ludzie mogą zdobyć autografy swoich idoli. 

Fot. Materiały prasowe U7

działania skierowane do rodzin. Warto wspomnieć 
o kampanii MAMY więcej, która zdobyła kilka                 
nagród za kreowanie pozytywnego wizerunku rodzin 
wielodzietnych, o projektach wspólnego rodzinnego 
kibicowania czy Karcie Gdynia Rodzinna promującej 
zniżki na różne aktywności w rodzinnym gronie. Sa-
morząd gdyński wspiera wszystkie ciekawe rodzinne 
inicjatywy. Klimat dla rodzin w naszym mieście jest 
bardzo dobry a lista ciekawych propozycji wciąż się 
wydłuża.  

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny
Beata Szadziul

Fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
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Gdyńskie Kluby Rodzica - przyjemne z pożytecznym!
Nie mają koszulek i szalików klubowych, a ich znakiem rozpoznawczym są śpioszki i przytulanki. I oczywiście małe berbecie. W Gdyni powstało 
sześć Klubów Rodzica, czyli miejsc, w których można porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i posłuchać porad ekspertów. A dzieciaki mogą 
spotkać nowych kolegów i koleżanki oraz rozwijać się poprzez kontakt z grupą rówieśników.
Kluby przeznaczone są głównie dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat, a także dla kobiet w ciąży. Spotkania mają formułę otwartą i nie trzeba za nie płacić. 
Na razie odbywają się w sześciu dzielnicach - Obłużu, Pogórzu, Chyloni, Grabówku, Śródmieściu i Karwinach. W cyklicznych spotkaniach często uczest-
niczą psycholodzy, eksperci od żywienia i diety, osoby pracujące w oświacie i służbie zdrowia.

Gdzie można spotkać klubowiczów? Przede wszystkim w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, która udostępniła lokale i infrastrukturę. Co ważne, 
biblioteki znajdują się bezpośrednio w osiedlach, czyli blisko domu. Poni-
żej przedstawiamy pełną listę adresów wraz z przydatnymi informacjami:
-  Klub Mam Gdynia, miejsce spotkań: Gdynia InfoBox, ul Świętojań-
ska 30, e-mail: kontakt@klubmamgdynia.pl, www.klubmamgdynia.pl, 
FB - facebook.com/KlubMamGdynia, liderki: Zofia Zelez-Richert, Anna 
Żukowska, spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie, w czwartki, o godz. 
10.30 i trwają ok. 2 godzin.
- Celebrytki Oksywskie – Grupa Zabawowa,  miejsce spotkań: Świetlica 
Socjoterapeutyczna „Kreatywni”, ul. płk. Dąbka 52, e-mail: a.gawron-
skamilczarek.kreatywni@gmail.com,  FB - facebook.com/CelebrytkiO-
ksywskieGrupaZabawowa. Liderka klubu: Anna Gawrońska-Milczarek, 
spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, wg. wcześniej ułożonego 
harmonogramu, który widnieje na profilu FB grupy. Trwają ok. 2 godzin.
- Brygada Rodzica, miejsce spotkań: Filia nr 3 Biblioteki Publicznej w Gdy-
ni, ul. Morska 113 (vis-a-vis Kauflandu), e-mail: brygadarodzica@gmail.
com, FB - facebook.com/brygadarodzica. Liderki klubu: Małgorzata Mach, 
Marianna Grabowska-Żur, spotkania odbywają się w piątki o godzinie 12.00;
- Chylonki, miejsce spotkań: Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 18, ul. 
Kartuska, e-mail: chylonki@gmail.com, FB - facebook.com/klubchylonki, 
spotkania odbywają się w poniedziałki godz. 10.00.
- Pogórzanki – klub mamy i taty na krańcu Gdyni, miejsce spotkań: 
Publiczna Biblioteka Filia nr 4, ul. Porębskiego 21, e-mail: pogorzanki@
gmail.com, FB - facebook.com/Pomorzanki. Liderka klubu: Natalia Daniluk, 
spotkania odbywają się w każdy wtorek (poza feriami, wakacjami i dniami, 
kiedy biblioteka jest zamknięta).
-  Bujamy – klub mamy i taty Gdynia, miejsce spotkań: Miejska Biblioteka 
Publiczna filia nr 14 przy ul. Brzechwy 3/5, e-mail: klubbujamy@gmail.
com, FB - facebook.com/klubbujamy.

Rodzinne zagadki w Śródmieściu Gdyni
A może tak połączyć rodzinne spacerowanie z odkrywaniem historii Gdyni i grą pełną łamigłówek? Aby poznać „Zagadki architektury Śródmieścia 
Gdyni” wystarczy zarezerwować około godziny i zmontować głodną wiedzy i zabawy rodzinną ekipę. Konieczna jest też specjalna mapa, dostępna 
w Miejskiej Informacji lub w gdyńskim InfoBoxie.

Punkt informacji, mieszczący się w dawnej siedzibie Polskich Linii Oceanicznych 
przy ulicy 10 Lutego 24, to jednocześnie start gry. Po drodze uczestnicy trafią 
pod Domek Abrahama, pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, budynek Poczty 
Polskiej, na plac Kaszubski, a na koniec na Skwer Kościuszki i Molo Południowe. 
Meta pod fontanną nieopodal Centrum Gemini. 
Po drodze spacerowicze dowiedzą się ile żyraf musi stanąć jedna na drugiej żeby 
dorównać wzrostem Sea Towers, dlaczego tak ważna dla naszego miasta jest 
data 10 lutego i skąd wzięło się określenie „białe miasto”, jak kiedyś nazywano 
Gdynię. Zadania są dostosowane dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, a 60-minu-
towa wędrówka nikogo nie powinna zbytnio zmęczyć. Wręcz przeciwnie! Kiedy 
można się na taki spacer wybrać?
Kiedy tylko macie ochotę, choćby w najbliższy weekend. Dodajmy jeszcze, że 
opracowanie mapki spaceru to kolejna inicjatywa programu Gdynia Rodzinna.
Miejska Informacja w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 czynna jest od początku 
maja do końca września w godzinach 9.00-18.00 (pn.-pt.) i 9.00-16.00 (sb., nd. 
i święta). Po sezonie, czyli od początku października do końca kwietnia, godziny 
otwarcia są inne: od poniedziałku do piątku 9.00-17.00, w soboty  9.00-15.00, a 
w niedziele i święta obiekt jest nieczynny.

Fot. Materiały prasowe 

www.gdyniarodzinna.pl
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Portal internetowy www.gdyniarodzinna.pl zawiera ważne informacje dotyczące rodzin, 
m.in.: aktualności, wydarzenia, imprezy, informacje o klubach dla dzieci, zajęciach do-
datkowych, wakacjach, feriach, dotyczące zdrowia, pomocy, klubów sportowych, boisk, 
placów zabaw, szkół otwartych. 
Jest źródłem najważniejszych informacji o tym, co dla dzieci dzieje się w Gdyni. Dotych-
czas portal odnotował: 
- ponad 10 tys. odwiedzin tygodniowo;
- ponad 40 tys. odsłon tygodniowo;
- ponad 50% to wizyty osób w wieku 18 - 34 lat;
- 54% odwiedzających stanowią mężczyźni, 46% kobiety, wśród użytkowników przeważają 
wejścia pl, ale jest również duża grupa en (English) i en-gb (English/Great Britain), a także 
przypadki de (Deutschland), ru (Russian) i fr (France);
- strona była otwierana w 37 krajach, na wszystkich kontynentach świata.

Portal - www.gdyniarodzinna.pl 

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Maj
24 maja - Warsztaty dla dzieci „Zobaczyć na nowo, czyli 
rzeczy które zauważasz, wokoło, gdy już… wiesz” 
25 maja - XV Piknik Naukowy/Bałtycki Festiwal Nauki, 
al. JP II
25 maja - 2. Gdyński Rajd Matek
25 maja - pierwszy spacer w ramach projektu „Rodzinne 
spacerowanie = wspólne pomaganie”. 
26 maja-1 czerwca – Trójmiejski Tydzień Promocji Kar-
mienia Piersią
27 maja – Wózkowe na start przy ul. Miętowej w Gdyni 
Dąbrowie
31 maja - 1 czerwca „Dzieciaki Górą” w Centrum Nauki 
EXPERYMENT z okazji Dnia Dziecka i siódmych urodzin 
EXPERYMENTU. 
Czerwiec 
1 czerwca - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Plaża 
Śródmieście i Bulwar Nadmorski Parking al. JP II 
1 czerwca - GDYNIA MLEKOTEKA piknik: „Kocham 
życie. Pełną piersią!” PARK RADY EUROPY
1 czerwca - Centrum Kultury - Kopciuszek
1 czerwca - Warsztaty budowania z wyobraźni z MM 
Projekt - Infobox
1 czerwca - TEATR GDYNIA GŁÓWNA Trzy, dwa, jeden 
- ODJAZD!owy Dzień Dziecka!
1 czerwca – Teatr Muzyczny – „Pchła Szachrajka”, „Tu-
wim dla dzieci”, „O dzielnym szewczyku..”, „Pinokio”, 
„Przygody Sindbada Żeglarza”
8 czerwca - XVIII metropolitarny Wielki Przejazd rowe-
rowy Wejherowo - Gdynia – Sopot
8 czerwca MAŁA GDYŃSKA FILHARMONIA „Tańce 
świata od menueta do tanga” 
8 czerwca RODZINNE WARSZTATY z eduROBOT.PL! 
8 i 29 czerwca – Rodzinne Spacerowanie
12-15 czerwca - 16. Baltic Coca-cola Cup 
21 czerwca - Lato zaczyna się w Gdyni: Cudawianki 
21-29 czerwca – Dni Morza
27.06-10.08 – XIX Scena Letnia Teatru Miejskiego
28-29 czerwca – Targi „Będę mamą”
29 czerwca - Święto Orłowa – 15. Piknik rodzinny i 
eliminacje mistrzostw świata w poławianiu bursztynu na 
plaży w Orłowie
30 czerwca-31 sierpnia – Aktywne lato na plaży Śród-
mieście
Lipiec
4-13 lipca - 7. Gdynia Design Days
6, 13, 20 i 26 lipca - Letnie Koncerty Muzyki Prome-
nadowej
13 lipca - Rodzinne Spacerowanie
24-27 lipca 10. Globaltica Festiwal Kultur Świata
25-27 lipca - wyścig Red Bull Air Race
31 lipca - 3 sierpnia - 9. Targi Wiatr i Woda
Sierpień
1-3 sierpnia - Nadmorski Plener Czytelniczy
3 i 10 sierpnia - Rodzinne Spacerowanie
3, 10, 17 sierpnia - Letnie Koncerty Muzyki Promenadowej
8-10 sierpnia - Herbalife Triathlon Gdynia
11-25 sierpnia - 15. Volvo Gdynia Sailing Days
15-18 sierpnia - Operacja Żagle Gdyni 
31 sierpnia - festyn na zakończenie lata
Po szczegóły odsyłamy na portal: 
www.gdyniarodzinna.pl

Gdynia na Fali to cykl spotkań z żeglarstwem w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych. Ambasadorzy Gdyńskiego Żeglarstwa Marcin Czajkowski               
i Maciej Grabowski oraz zawodnicy Gdynia Sailing Team, opowiadali o żeglarstwie,            
o morzu oraz zachęcali do uczestniczenia w zajęciach szkółek żeglarskich. 
Informowali także czym są i jak zrobić szkolenie na patent żeglarski, motorowodny oraz 
patent sternika. Spotkaniom towarzyszyła wystawa zdjęć i sprzętu żeglarskiego a każdy 
uczeń otrzymał informator – „Jak w Gdyni zostać żeglarzem?”.
W pierwszym roku udział wzięło 8 szkół podstawowych oraz 4 szkoły ponadgimnazjalne 
lub zespoły szkół, w sumie 1300 uczniów.

Gdynia na fali

Fot. Krzysztof Romański

Zadbaj o bezpieczeństwo najmniejszego, ale najcenniejszego pasażera na pokładzie. 
Naklejkę, która poinformuje innych uczestników ruchu drogowego o dziecku na pokładzie, 
można otrzymać na rodzinnych imprezach organizowanych w mieście, a także w Biurze 
Prezydenta (Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 114). 

Autem podróżuje dziecko

www.gdyniarodzinna.pl


