Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu raport ze współpracy Gdyni z podmiotami sektora pozarządowego w roku 2016 współpraca ta opierała się na strategicznym dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta – Programie Współpracy Miasta Gdyni z
organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Dokument ten, wytyczając ramy współpracy, pozostawia do zagospodarowania zarówno
samym organizacjom, jak i samorządowi pokaźny obszar, w którym jest miejsce na ciekawe, innowacyjne, potrzebne mieszkańcom
inicjatywy i działania. Zapisy programu są zaś wynikiem wieloletniej partnerskiej współpracy Miasta z III sektorem, trwającej w Gdyni już
ponad dwie dekady.
Rok 2016 był dla sektora pozarządowego w naszym mieście rokiem szczególnym, w którym wspólnie, podczas Gdyńskiego Forum
Pozarządowego obchodziliśmy 20 lecie działalności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Rok ten był jednocześnie
pierwszym pełnym rokiem działania centrum na nowych zasadach, gdyż w połowie 2015 roku część odpowiedzialności za wsparcie III
sektora w naszym mieście została przekazana w ręce samych organizacji.
Cieszyć może stała, wieloletnia tendencja sprawnej współpracy finansowej – dzięki dotacjom przekazywanym z budżetu Gdyni
organizacje realizują dużą część zadań miasta, mających bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście. Bardzo aktywna jest
również współpraca pozafinansowa przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych z samorządem, chociażby na gruncie sprawnie
działającej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca gdyńskiego samorządu
z organizacjami pozarządowymi w kolejnych latach będzie przebiegała w sposób równie harmonijny i efektywny jak dotychczas.
Serdecznie zachęcamy do lektury sprawozdania.

Michał Guć
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej

Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
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W 2016 r. samorząd przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni kwotę prawie 43 milionów zł (42.877.388 zł)
Wydatki te stanowiły 3.50 % wydatków bieżących z budżetu miasta. Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały 510
zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł ponad 60 mln zł (60.257.891 zł). Wkład własny organizacji w realizację tych zadań
wyniósł więc ponad 17 mln zł, pochodzących ze środków własnych lub innych niż budżet miasta źródeł. Zadania skierowane były do
około 900 tysięcy beneficjentów. Wiele z nich skierowanych było do ogółu mieszkańców Gdyni, więc z dużym prawdopodobieństwem
założyć można, że każdy mieszkaniec był adresatem działań sektora pozarządowego.
Kwota środków przekazanych przez miasto w latach 2000 – 2016 przedstawia się następująco (dane w milionach złotych):
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W ramach współpracy finansowej miasto zleca realizację zadań publicznych na podstawie umów wieloletnich. Daje to możliwość
zapewnienia ciągłości realizacji wielu ważnych zadań w sferze społecznej. W 2016 roku gdyńskie organizacje realizowały łącznie 58 zadań
wieloletnich (na podstawie umów zawartych w roku 2016 i wcześniej) za łączną kwotę prawie 9 mln zł. W roku 2015 były to 62 zadania
za kwotę 11 mln zł. Z roku na rok na wysokim poziomie utrzymuje się liczba organizacji, które otrzymują duże dotacje, co świadczy o
stałym trendzie przekazywania do realizacji organizacjom pozarządowym poważnych zadań publicznych. Z budżetu miasta w 2016 roku
przekazano 317 dotacji, z czego 9 dotacji przekazano organizacjom, dla których była to pierwsza dotacja otrzymana w Gdyni.
Rozkład dotacji pod względem ich wysokości przedstawia się następująco:
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Obszary współpracy
Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi szczegółowo określa obszary, w ramach których realizowane są zadania
przekazywane przez miasto organizacjom pozarządowym. Zakres tych zadań obejmuje prawie wszystkie dziedziny życia mieszkańców
Gdyni i należą do nich:
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Grupując te zadania zgodnie z grupami tematycznymi otrzymujemy rozkład środków finansowych wydatkowanych z budżetu miasta w
2016 roku na poszczególne dziedziny wydatków.
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Tryby współpracy
Kwota prawie 43 milionów złotych przekazana organizacjom pozarządowym w 2016 roku na realizację zadań publicznych
wydatkowana została w różnych trybach. Podobnie jak w latach ubiegłych największą pulę środków finansowych przekazano w
trybie ustawy o systemie oświaty. Kolejna co do wielkości kwota została rozdysponowana w ramach otwartych konkursów ofert na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie ustawy prawo zamówień publicznych i
ustawy o samorządzie gminnym. Pozostałe środki wydatkowano w innych trybach.
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Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
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Dialog społeczny
Na podstawie zapisów Programu Współpracy w mieście działają zespoły doradcze i opiniujące, w skład których wchodzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Celami działania wspólnych zespołów było między innymi:
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Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest zespołem doradczo-opiniującym, który ma na celu monitorowanie współpracy
samorządu z III sektorem oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia tej współpracy. Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta
dotyczące sfery zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy oraz biorą aktywny udział w opracowywaniu aktów prawnych i
dokumentów, które kształtują zasady współpracy samorządu z sektorem pozarządowym (w tym Program Współpracy). Ponadto członkowie
Rady wybrani przez organizacje pozarządowe pracują w komisjach konkursowych, opiniujących wnioski o dotacje dla III sektora. W skład
Rady wchodzi dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sześciu obszarach tematycznych, wybranych na spotkaniu
plenarnym gdyńskich organizacji, a także po dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni.

W roku 2016 swoją dwuletnią kadencję realizowała Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrana w 2015 roku. Podczas Gdyńskiego
Forum Pozarządowego, w październiku 2015 roku, przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrali swoich reprezentantów w Radzie na
kadencję 2015-2017. Po wyborze przedstawicieli Rady Miasta Gdyni Prezydent Miasta wskazał swoich reprezentantów i ustalił pełen skład
Rady nowej kadencji w dniu 3 listopada 2015 roku.
Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała dwóch przewodniczących koordynujących pracę Rady – zostali nimi; ze strony pozarządowej Łukasz
Wyszyński, zaś ze strony samorządowej Michał Guć.
W swojej pracy w 2016 roku Rada odbyła 7 posiedzeń plenarnych oraz wiele spotkań w ramach grupy roboczej, powołanej w celu ewaluacji i
modyfikacji Karty Oceny Ofert, stosowanej w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Rada w pierwszym roku swojej
kadencji skupiła się przede wszystkim na przeanalizowaniu i wprowadzeniu w życie postulatów przedstawicieli gdyńskich organizacji
pozarządowych, które padły na Forum Organizacji Pozarządowych. Rada zaopiniowała Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016 oraz na rok 2017 oraz przeprowadziła aktualizację Karty oceny oferty wraz z ustaleniem nowego brzmienia
kryteriów konkursowych. Zgodnie z sugestią Rady do obsługi otwartych konkursów ofert wykorzystano generator wniosków – najpierw w
formie testu, a następnie po pozytywnej ocenie generator wprowadzono do obsługi wszystkich otwartych konkursów ofert ogłaszanych w
mieście.
Więcej informacji na temat Rady znajduje się w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym na stronie www.gdynia.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej
Głównym zadaniem Pełnomocnika jest reprezentowanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy z
organizacjami pozarządowymi. W zakresie jego aktywności leży integracja działań sektora pozarządowego, jednostek pomocniczych
(rad dzielnic), powiększanie sfery aktywności i partycypacji obywatelskiej oraz skuteczne wdrażanie innowacji społecznych.
Pełnomocnik jest równocześnie przedstawicielem Prezydenta Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
aktywnie włączając się również w działania podejmowane przez Radę. Działania Rady szczegółowo opisano w dziale poświęconym
Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Gdyńskie Forum Pozarządowe
21 listopada 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się kolejne Gdyńskie Forum Pozarządowe. Na
forum dokonano podsumowania współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zaprezentowano wybrane osiągnięcia i
aktywności gdyńskich ngo’sów. W forum udział wzięło 338 uczestników.
Forum było także okazją do podsumowania 20-lecia działalności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji
zorganizowano uroczystą galę oraz wręczono nagrody w pierwszej edycji konkursu „Srebrnego Śledzia". Kapituła konkursu wybrała
trzech zwycięzców (po 1 w każdej kategorii) oraz 5 wyróżnionych. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: „Postacią Roku"
uznano Angelikę Boniuszko, Bazarek na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci z gdyńskiego hospicjum wygrał w kategorii „Projekt Roku",
natomiast Fundacja Oderwij się zdobyła nagrodę jako „Start-up Roku".
W uroczystościach z zaproszonymi gośćmi brało udział przeszło 350 osób, które po zakończeniu części oficjalnej bawiło się przy
dźwiękach muzyki granej na żywo i poczęstunku w formie bufetu.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Działające w Gdyni od ponad dwóch dekad miejsce wparcia gdyńskiego sektora pozarządowego zgodnie z zasadami pomocniczości i
partnerstwa oraz biorąc pod uwagę fakt, że dojrzałość gdyńskiego III sektora pozwoliła mu na jeszcze większą samodzielność od 1 lipca
2015 przekazane zostało w ręce organizacji pozarządowych, zaś w całym okresie sprawozdawczym za prowadzenie Centrum
odpowiadało gdyńskie stowarzyszenie In Gremio.

Podstawowymi zadaniami Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest udzielanie szeroko rozumianego wsparcia organizacjom
pozarządowym w ich bieżącej działalności, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz
promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć w GCOP wszelkie potrzebne
informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalnych kontaktów z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach
Pozarządowych, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji, a także uzyskać pomoc merytoryczną dotyczącą bieżącej
działalności czy zakładania organizacji. Centrum organizuje również własne szkolenia, wspiera organizację wolontariatu oraz udziela
konsultacji prawnych i księgowych.
Lokal Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych to także miejsce spotkań dla gdyńskich organizacji, które nie posiadają własnego
lokalu. W lokalu GCOP mogą się integrować poprzez cykliczne spotkania, prowadzić szkolenia, warsztaty i prelekcje, a także obchodzić
rocznice i ważne wydarzenia z życia swojej organizacji. Na podstawie zawartych porozumień w 2016 roku w lokalu GCOP spotykały się
59 podmiotów III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 1162, w których wzięło udział 18 495 osób.
Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe w siedzibie GCOP mają możliwość prezentowania artystycznych dokonań swoich
podopiecznych. Już od 17 lat działa w nim galeria stworzona z myślą zarówno o profesjonalnych artystach, jak i hobbystach oraz
amatorach. W roku 2016 odbyło się 11 wernisaży, otwierających nowe wystawy. W sumie zorganizowano 12 wystaw.
W roku 2016 odbyło się 7 wizyt studyjnych, podczas których GCOP odwiedzili liderzy organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi,
Mołdawii oraz Rosji, a także studenci oraz działacze społeczni z tych krajów.

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzony jest i na bieżąco aktualizowany Gdyński Bank Danych o Organizacjach
Pozarządowych, który jest lokalną bazą danych o podmiotach III sektora działających na terenie Gdyni. W roku 2016 wzbogaciła się ona
o 35 nowych podmiotów i na koniec roku liczyła 751 organizacji. W ciągu roku sprawozdawczego wykreślono 10 zlikwidowanych
podmiotów. Dane te dostępne są na stronie internetowej www.gdyniapozarzadowa.pl

Kampania 1%
Kampania „Mały procent, wielka sprawa!” stanowiąca ważną formę promocji i wsparcia dla gdyńskich organizacji pozarządowych
posiadających status pożytku publicznego w roku 2016 realizowana była już po raz jedenasty. Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców
Gdyni do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji działającej na terenie naszego miasta. W akcji wzięło udział
52 organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. W ramach Kampanii przygotowane zostały plakaty, ulotki, tabliczki
tematyczne, artykuły prasowe oraz przeprowadzone zostały wywiady w lokalnych rozgłośniach radiowych. Wykorzystana została także
makieta promocyjna 1%. Dodatkowymi działaniami było zaangażowanie 21 podmiotów gospodarczych – w lokalizacjach ich siedzib zostały
wywieszone materiały reklamujące kampanię „Mały procent, wielka sprawa”. Nowością były dyżury księgowych, którzy nieodpłatnie
pomagali przygotować zeznania podatkowe mieszkańcom Gdyni, które odbywały się regularnie w siedzibie GCOP.
Akcja corocznie przynosi wymierne efekty. Z każdym rokiem przybywa podatników, którzy decydują się na przekazanie swojego 1%
podatku na rzecz organizacji posiadających status pożytku publicznego. Od lat w Gdyni liczba ta jest stale większa niż średnia krajowa –
ponad 50% gdyńskich podatników przekazuje swój 1% podatku. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
– organizacje działające na terenie Miasta Gdyni zebrały ponad 11 milionów złotych.

Gdyński Tydzień Pozarządowy (Gdyńska Strefa Pozarządowa)
W okresie letnim w celu promocji działalności organizacji pozarządowych oraz w celu przybliżenia mieszkańcom Gdyni projektów
realizowanych przez III sektor zorganizowano Gdyński Tydzień Pozarządowy. Przedsięwzięcie składało się z promocyjnych akcji
dzielnicowych w dzielnicy Cisowa, Dąbrowa oraz Orłowo, a jego kulminacją był finał w centrum Miasta – na placu Grunwaldzkim.
W wydarzeniu wzięło udział 42 organizacje, przedstawiciele Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Gdyńskiego Centrum
Sportu. Wydarzenie odbywało się na 2 poziomach – w podziemiach (parking) zbudowane zostało miasteczko ruchu drogowego dla
najmłodszych, gdzie trwały egzaminy na kartę rowerową. Natomiast na terenie placu zostało zorganizowane 5 stref, a także scena
główna. Na scenie przez cały dzień występowały zespoły i grupy, które reprezentowały organizacje. Wśród promowanych inicjatyw były
tzw. Start-upy, czyli nowe organizacje, które utworzyły się w ostatnim roku.

Kalendarz Pozarządowy
W jubileuszowej X edycji Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego wydanego w roku 2016 zaprezentowane zostały organizacje, które w
ostatnim czasie w sposób szczególny zapisały się w życiu sektora obywatelskiego w naszym mieście i które konsekwentnie podejmowały
nowe wyzwania, realizując szereg pożytecznych inicjatyw. Wydawanie Kalendarza pozarządowego ma na celu promocję działań i
aktywności gdyńskich organizacji wśród mieszkańców Gdyni oraz stanowi swoistą drobną nagrodę za ich trud włożony w ich realizację.
Corocznie odbywa się mini-konkurs organizowany w celu wyłonienia dwunastu podmiotów III sektora, które w mijającym roku
najbardziej zasłużyły na tę nominację. W wyborze organizacji po kalendarza udział biorą ich przedstawiciele z Gdyńskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Udostępnianie lokali i budynków komunalnych

Gdyński samorząd od lat wspiera działalność organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie lokali, budynków komunalnych na
potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego. Zgodnie z Programem Współpracy, obowiązującym w 2016 roku organizacje
pozarządowe miały możliwość ubiegać się o prawo do korzystania z lokalu lub budynku komunalnego na potrzeby prowadzenia
działalności pożytku publicznego i innych działań statutowych, wykraczających poza samo prowadzenie biura. W roku 2016 w
dyspozycji podmiotów III sektora znajdowało się 35 lokali użyczonych nieodpłatnie, natomiast kolejne 3 lokale wynajęto
z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego

W Gdyni zarejestrowanych jest blisko tysiąc fundacji i stowarzyszeń. Większość aktywnie działających organizacji stale lub doraźnie
współpracuje z samorządem, który od początku tej współpracy zbiera dane o ich działalności za pośrednictwem Gdyńskiego Banku
Danych o organizacjach pozarządowych. Na przestrzeni lat liczba organizacji znajdujących się w tym zestawieniu nieznacznie się waha,
oscylując w pobliżu 700 czy to 800 podmiotów.

W celach organizacyjnych gdyński bank danych dzieli gdyńskie organizacje pozarządowe na 6 grup tematycznych, które charakteryzują
ich główny zakres działania. W każdej z tych grup tematycznych działa od kilkudziesięciu do prawie dwustu organizacji pozarządowych,
wykonujących zarówno setki zadań publicznych zlecanych przez samorząd, jak i realizujących własne projekty przy wykorzystaniu
zdobytych przez siebie środków finansowych.
Potwierdzeniem ciągłego rozwoju i siły sektora pozarządowego w Gdyni może być stały wysoki udział w finansowaniu zadań
publicznych środków finansowych pozyskiwanych z innych, niż budżet miasta, źródeł. W roku sprawozdawczym 2016 wysokość tych
środków to ponad 17 milionów złotych. Świadczy to zarówno o skuteczności działań gdyńskich organizacji, a także o ich rosnącej
profesjonalizacji. Dzięki tym środkom mieszkańcy Gdyni – adresaci tych zadań mogą się cieszyć niesłabnąco wysokim poziomem usług
społecznych oraz ponadprzeciętnym poziomem życia w naszym mieście.
Aktywność organizacji nie przejawia się jedynie w samej statystyce – ich działania docierają prawie do wszystkich mieszkańców Gdyni
– każdy może je zaobserwować codziennie w przestrzeni publicznej miasta. W roku 2016 działania podejmowane przez gdyńskie
organizacje pozarządowe trafiły statystycznie do prawie miliona osób! Oznacza to, że średnio każdy mieszkaniec Gdyni prawie
czterokrotnie w ciągu roku spotkał się z działalnością gdyńskiego IIII sektora.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego

Takie przedsięwzięcia kulturalne jak Teatr Gdynia Główna, festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci czy też Blues Festiwal choć
realizowane już od lat i dobrze znane gdyńskiej społeczności to fakt, że ich realizatorem lub współrealizatorem są organizacje
pozarządowe pozostaje często poza zakresem naszego zainteresowania. Wiele popularnych dziś wydarzeń kulturalnych czy
sportowych współorganizowanych cyklicznie przez miasto we współpracy z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi, które na stałe
wpisały się już w kalendarz miejskich imprez powstało dzięki pomysłowi, zawziętości i odważnej wizji gdyńskich społeczników.
Także codzienne, mniej spektakularne działania, jak prowadzenie klubów seniora, działalność schronisk dla bezdomnych zwierząt,
pomoc osobom ubogim, bezdomnym czy też działania aktywizujące młodzież nie byłby możliwe gdyby nie podmioty III sektora.
Nie można również zapominać o cyklicznej, codziennej działalności edukacyjnej, prozdrowotnej, czy sportowym szkoleniu dzieci i
młodzieży – w dużym zakresie realizowanym w ramach powierzenia czy wspierania zadań publicznych, realizowanych przez
organizacje pozarządowe, a finansowanych z budżetu Miasta Gdyni.
W ramach działań edukacyjnych wspieranych przez Miasto warto wymienić dużą kampanię edukacyjną, mającą na celu ochronę
młodzieży przed zagrożeniem cyberprzemocą, zadania mające na celu wypracowanie w młodzieży zdrowych nawyków w zakresie
odżywiania czy też edukację muzyczną najmłodszych gdyńskich uczniów. Ponad dziesięć tysięcy gdyńskich uczniów brało również
udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych realizowanych dzięki wsparciu miasta przez gdyńskie kluby sportowe. Te same kluby
zorganizowały szereg imprez oraz zawodów sportowych, które były okazją do spróbowania swoich sił oraz sprawdzenia efektów
szkolenia dla młodych gdyńskich sportowców. Kilka tysięcy niepełnosprawnych mieszkańców naszego Miasta było adresatami
kilkudziesięciu zadań mających na celu ich rehabilitację, integrację, rozwój intelektualny, kulturalny czy też codzienną pomoc w
realizacji własnych przedsięwzięć. Działań realizowanych przez podmioty gdyńskiego III sektora oraz korzyści ze współpracy
organizacji pozarządowych z miastem jest tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich.
Miasto przykłada wielką wagę do wszechstronnego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju i utrzymania wysokiej jakości życia
mieszkańców oraz dostrzega znaczną rolę organizacji pozarządowych w tym procesie. Partnerski stosunek we wzajemnych
relacjach pozytywnie wpływa zarówno na ilość, jak i na jakość podejmowanych corocznie inicjatyw, których beneficjentami
jesteśmy my wszyscy – mieszkańcy Gdyni.

