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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce kolejne Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Zawiera
ono zestawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych w 2021 roku przez samorząd i gdyńskie organizacje pozarządowe. Na jego
stronach znajdą Państwo również podsumowanie całorocznej współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z NGO. W roku 2021
gdyński samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizował ważne dla lokalnej społeczności zadania publiczne
na podstawie skonsultowanego z organizacjami pozarządowymi i uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w dniu 28 października 2020
roku Rocznego Programu Współpracy oraz na podstawie przepisów ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rok 2021 nie był czasem łatwym. Na wiele działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe silny wpływ miała wciąż aktywna
epidemia. III sektor, pomimo niesprzyjających warunków aktywnie powrócił do realizacji swoich statutowych misji oraz zrealizował wiele
dodatkowych zadań mających na celu przeciwdziałanie pandemii.
Partnerstwo w działaniu oraz uczestnictwo organizacji pozarządowych we wspólnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów
i potrzeb mieszkańców to fundamenty, na których powstaje społeczeństwo obywatelskie i lokalna demokracja. Dane przedstawione
w niniejszym Raporcie ilustrują zakres i zasięg aktywności obywatelskiej w Gdyni.
Zapraszamy do lektury!

Michał Guć
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej

Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

Współpraca finansowa

W 2021 r. samorząd miasta przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni kwotę ponad 66 milionów zł (66 172
434,33 zł). Wydatki te stanowiły 3,81% wydatków bieżących z budżetu miasta (przy czym w roku poprzedzającym było to 3,68%). Dzięki
tym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały 458 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł ponad 77 mln zł (77 540
492,51 zł). Wkład własny organizacji w realizację tych zadań wyniósł ponad 11,3 mln zł, pochodzących ze środków własnych lub innych
niż budżet miasta źródeł. Zadania skierowane były do ponad miliona beneficjentów. Wiele z nich skierowanych było do ogółu
mieszkańców Gdyni, więc z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że statystycznie każdy mieszkaniec był adresatem działań
sektora pozarządowego. Mimo trudnej sytuacji, większość zadań była realizowana zgodnie z planowanymi założeniami, niekiedy
zmieniała się formuła realizacji, jednak gdyńskie NGOsy w porozumieniu z Urzędem Miasta Gdyni skutecznie stawiały czoła epidemii.
O skutecznej współpracy i aktywnym działaniu świadczy rekordowa kwota dotacji przekazana na realizację różnych projektów.
Warto zauważyć, że w okresie ostatnich 21 lat miasto przekazało organizacjom pozarządowym kwotę prawie 676 mln zł. Kwota środków
przekazanych przez miasto w latach 2000 – 2021 przedstawia się następująco (dane w milionach złotych):

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 2021 roku gdyńskie organizacje realizowały łącznie 89 zadań
wieloletnich na podstawie umów zawartych w roku 2021 i wcześniej za łączną kwotę ponad 22 mln złotych, w tym 72 zadania
wieloletnie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za kwotę 13.5 mln złotych. W roku 2020
było to 57 zadań za kwotę 13.7 mln zł. Wynika z tego, że ponad 1/3 środków konkursowych przekazywana jest w trybie wieloletnich
umów – świadczy to o dużej stabilizacji i wzajemnym zaufaniu przy realizacji zadań publicznych. Dodatkowo 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 2021 roku przekazano 458 dotacji, z czego 10 dotacji
przekazano organizacjom, dla których była to pierwsza dotacja otrzymana w Gdyni.
Rozkład dotacji pod względem ich wysokości przedstawia się następująco:

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 2021 roku na poszczególne dziedziny wydatków:

Tryby współpracy

Kwota ponad 66 milionów złotych przekazana organizacjom pozarządowym w 2021 roku na realizację zadań publicznych
wydatkowana została w różnych trybach. Podobnie jak w latach ubiegłych, największą pulę środków finansowych przekazano
w trybie ustawy o finansowaniu oświaty – były to prawie 33 mln złotych.
Kolejna co do wielkości kwota została rozdysponowana w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – wyniosła ponad 18 mln zł. Kolejno najwyższe kwoty rozdysponowano w trybie ustawy
prawo zamówień publicznych (11,3 mln zł), ustawy o samorządzie gminnym (1,1 mln zł), ustawy o zdrowiu publicznym (930 tys
zł) – w każdym z pozostałych trybów organizacjom pozarządowym przekazano od kilkudziesięciu tys. zł do niespełna ok 250 tys. zł.

Pozostałe środki wydatkowano w trybach:
•
•
•
•
•
•

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Trybu pozakonkursowego na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Ustawy o pracownikach samorządowych
Ustawy o ochronie środowiska
Ustawy ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
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16
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ustawa o pracownikach samorządowych

34
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ustawa o zdrowiu publicznym

19
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ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

17
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1
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RAZEM
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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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realizację zadań
publicznych przez
organizacje
pozarządowe

diagnozowanie
problemów
i potrzeb
społecznych

tworzenie
i konsultowanie
programów
o charakterze
strategicznym

Dialog
Społeczny
wzajemne
informowanie się
o planowanych
kierunkach
działalności
i podejmowanie
współpracy w celu ich
zharmonizowania

opiniowanie
aktów prawa
lokalnego

Rada ds.
budżetu
obywatelskiego

Rada
Sportu

Gdyńska Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Dialog
Społeczny
Społeczna
Rada ds.
Rodziny
i Dziecka

Powiatowa społeczna
Rada ds. Osób
niepełnosprawnych

Gdyńska
Rada ds.
Seniorów

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 bierze 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.
Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został wybrany pod koniec 2020 roku, następnie został uzupełniony
27 stycznia 2021 roku przez dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz 9 lutego 2021 przez dwie osoby wskazane przez
Prezydenta Miasta Gdyni.
W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji GDRPP – 7 kwietnia i 20 października. Podczas spotkań członkowie Rady wspólnymi
siłami wypracowali skuteczne rozwiązania i plany na nadchodzący czas - szczególnie na ówczesny rok sprawozdawczy. Jednym
z wielu podjętych tematów był wybór przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego.
Na przedstawiciela Rady ds. Budżetu Obywatelskiego wybrano Panią Agnieszkę Bzomę Żebrowską. Ponadto członkowie GRDPP,
po zapoznaniu się z projektem Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 zaopiniowali go
pozytywnie, opracowano również nowe zasady dotyczące ograniczenia obowiązkowych załączników składanych w otwartych
konkursach ofert. Decyzją GRDPP, w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, odstąpiono od organizacji Gdyńskiego
Forum Pozarządowego w roku 2021.
Więcej informacji na temat Rady znajduje się w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym na stronie www.gdynia.pl

Kalendarz Pozarządowy
Kalendarz Pozarządowy na rok 2021 wydany został już po raz piętnasty, jednak
w minionym roku ukazał się on w niespotykanej do tej pory formule. Poszczególne
karty kalendarza oglądać można było na ulicach Gdyni w elektronicznej formie,
wyświetlanej na tablicach LED wielkoformatowych.
Zaprezentowane w nim zostały organizacje, które w ostatnim czasie w sposób
szczególny zapisały się w życiu sektora obywatelskiego w naszym mieście
i konsekwentnie podejmowały nowe wyzwania, realizując szereg pożytecznych
inicjatyw. 13 różnych spotów – w tym 12 organizacji pozarządowych - można było
zaobserwować na ul. Świętojańskiej – skrzyżowanie vis a vis SKM Wzgórze św.
Maksymiliana oraz na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i ul. Wielkopolskiej. Przez okres
całego roku poszczególne spoty wyświetlane były z częstotliwością co 6 minut.
Wydawanie Kalendarza Pozarządowego w różnych formach ma na celu promocję
działań i aktywności gdyńskich organizacji wśród mieszkańców Gdyni oraz stanowi
swoistą drobną nagrodę za trud włożony w ich realizację.

Gdyński Tydzień Pozarządowy

Gdyński Tydzień Pozarządowy to coroczne, tradycyjne już spotkanie, organizowane przez Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych. Jego celem jest aktywne promowanie trzeciego sektora. Ubiegłoroczne wydarzenie zostało zorganizowane 24
czerwca, ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID przyjęto zmodyfikowaną formę. Ubiegłoroczny Gdyński
Tydzień Pozarządowy wiązał się z kolorowym i głośnym przejazdem przez większość gdyńskich dzielnic. Zamiast jednego
większego wydarzenia odbyło się kilka mniejszych w różnych częściach miasta.
Kluczowymi miejscami postojowymi, kiedy organizacje miały czas zaprezentować swoją działalność były: Polanka Redłowska,
Park Kiloński (Gdynia Chylonia) oraz Pętla Staniszewskiego (Chwarzno Wiczlino). Podczas całego eventu organizacjom
pozarządowym towarzyszyła mobilna platforma z nagłośnieniem i grupą animatorów, którzy rozdawali balony, owoce
i ekozawieszki. Wśród uczestników były setki dzieci wraz z rodzicami.

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, 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.

Udostępnianie lokali i budynków komunalnych
Gdyński samorząd od lat wspiera działalność organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie lokali i budynków
komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Zgodnie z Programem Współpracy, obowiązującym w 2021 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 2021 w dyspozycji podmiotów III sektora znajdowało się 39 lokali.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
W okresie sprawozdawczym za prowadzenie Centrum odpowiadało gdyńskie stowarzyszenie In gremio, realizujące projekt Gdyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych – pandemia nauczyła nas wiele – wracamy silniejsi! A do tego EKO”.
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.
Biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa, działania GCOP w roku 2021 były nieco ograniczone, chociaż znaleziono wiele rozwiązań,
które umożliwiły pracę centrum w bezpiecznych warunkach, na zmienionych zasadach.
W 2021 GCOP zorganizował 15 szkoleń z tematyki związanej z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Część szkoleń była organizowana w ramach
Akumulatora Społecznego. Tematy szkoleń: „Jak prawidłowo napisać statut fundacji?”, „Jak ubiegać się o dofinansowanie projektów w konkursach
grantowych?”, „Wnioski i odwołania w orzecznictwie o niepełnosprawności”, „Prawa pacjentów – prawa konsumentów” „Fundrasing w czasie
zarazy – od podstaw do innowacji”, „Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a obowiązki i prawa NGO”. W roku
sprawozdawczym obyło się również 198 konsultacji (prawnych, księgowych i organizacyjnych). 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 2021 roku w lokalu GCOP spotykało się 41 podmiotów III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 746,
w których wzięło udział 5373 osób. Organizacje mogą przebywać w GCOP również w godzinach wieczornych i późnowieczornych, dzięki nowemu
systemowi, który opiera się na zdalnej kontroli dostępu.
Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe w siedzibie GCOP mają możliwość prezentowania artystycznych dokonań swoich podopiecznych.
Już od 21 lat działa w nim galeria stworzona z myślą zarówno o profesjonalnych artystach, jak i hobbystach oraz amatorach. W 2021 roku
zorganizowano 3 wystawy.
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 2021 wzbogaciła
się ona o 24 nowych podmiotów i liczy aktualnie 880 organizacji. W ciągu roku sprawozdawczego wykreślono 14 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 2021 realizowana była już
po raz piętnasty. Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców Gdyni
do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji
działającej na terenie naszego miasta.
W akcji prowadzonej przez GCOP wzięło udział 15 organizacji posiadających
status organizacji pożytku publicznego. W ramach Kampanii przygotowany
został pakiet materiałów prasowych, wykorzystana została także makieta
promocyjna 1%. Dodatkowymi działaniami było zaangażowanie podmiotów
gospodarczych – w lokalizacjach ich siedzib zostały wywieszone materiały
reklamujące kampanię „Mały procent, wielka sprawa”. Zorganizowane
zostały również dyżury księgowych, którzy nieodpłatnie pomagali
przygotować zeznania podatkowe mieszkańcom Gdyni - odbywały
wyjątkowo online oraz poprzez przekazywanie dokumentów.
Do gdyńskich organizacji trafiło ok 16 mln zł. Większość tych środków
podatnicy przekazali do 3 wiodących organizacji działających na terenie
Gdyni - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”,
Fundacja „Doktor Clown” i Hospicjum im. św. Wawrzyńca – to do nich
trafiło ok 11 mln złotych.
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 – zdecydowanie
ponad połowa gdyńskich podatników przekazuje swój 1% podatku.
Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej –
wynika, iż gdynianie w ramach odpisu 1% wspierają organizacje pożytku
publicznego kwotą ponad 8,5 mln złotych.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego
W Gdyni zarejestrowanych jest prawie 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 800 podmiotów.
Organizacje stale pozyskują wysoki odsetek środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni
ze źródeł zewnętrznych. W roku sprawozdawczym 2021 wysokość tych środków to ponad 11,3 mln złotych. Świadczy to o skuteczności
działań gdyńskich organizacji, o ich rosnącej profesjonalizacji, a dzięki tym środkom mieszkańcy Gdyni – adresaci tych zadań mogą
się cieszyć niesłabnąco wysokim poziomem usług społecznych oraz ponadprzeciętnym poziomem życia.
Ograniczenia związane z trwającą epidemią sprawiły, że część działań w dalszym ciągu nie mogła być zrealizowana w sposób, jaki były
realizowane przed pandemią. Organizacje potrzebowały wsparcia, które po okresie zawieszenia działań pozwoliłyby im na powrót
do realizacji swoich działań statutowych, tak ważnych dla tysięcy gdynian. Pomimo trudnej sytuacji, organizacje niosły pomoc zarówno
swoim członkom jak i wszystkim mieszkańcom Gdyni (szczególną opieką objęto seniorów oraz dzieci w wieku szkolnym).
Aktywności i wagi gdyńskich organizacji nie oddaje sama statystyka – ich działania docierają prawie do wszystkich mieszkańców Gdyni
– każdy może je zaobserwować codziennie w przestrzeni publicznej miasta. W roku bieżącym po raz kolejny postanowiono w ramach
tworzenia sprawozdania ze współpracy z podmiotami III sektora dać możliwość zaprezentowania zrealizowanych przez siebie
projektów samym organizacjom. Należy podkreślić, że to tylko nieznaczny wycinek z wielu ciekawych i ważnych dla społeczności
lokalnej projektów i inicjatyw realizowanych przez gdyńskie organizacje pozarządowe.
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Fundacja Przytulny Domek
W 2021 roku Fundacja prowadziła kilkanaście projektów. Tym, który zasługuje na szczególne wyróżnienie są „Kartki przytulne”.
Pomysł na tworzenie kartek zrodził się po wysłuchaniu rozmowy z panią Anną Jochim-Labuda, dyrektor Hospicjum im. Ojca Pio
w Pucku. Z powodu pandemii odwiedzanie terminalnie chorych przez ich rodziny, znajomych i wolontariuszy było bardzo
ograniczone. Żeby wesprzeć osamotnionych podopiecznych w rozłące z bliskimi, podczas ferii zimowych powstały pierwsze „kartki
przytulne” (w Gdyńskiej Szkole Społecznej). Pod koniec stycznia ubiegłego roku, 522 ręcznie przygotowane i wypisane kartki zostały
przekazane osobiście przez Panią Prezes Fundacji do hospicjów w Trójmieście i w Pucku. Do pozostałych hospicjów w województwie
pomorskim kartki zostały wysłane pocztą. Obdarowano również dwa domy pomocy społecznej - w Koleczkowie i Skrzynnie. Akcja
przyniosła wielką radość obdarowanym. Nadesłane do Przytulnego Domku podziękowania i zdjęcia pokazały, jak wielką
niespodziankę przygotowano podopiecznym i pracownikom hospicjów. Widząc, ile dobra przyniosły te symboliczne podarunki - kartki
tworzone były dalej, przez cały rok. Do akcji przyłączyły się indywidualne osoby, rodziny, przedszkola, szkoły z Gdyni, jak również
z innych miast w Polsce. „Kartki przytulne” bardzo mocno wpisują się w misję fundacji, która przytula każdego, kto tego potrzebuje.
Łączą się też z Międzynarodowym Dniem Przytulania i urodzinami fundacji, które wypadają 31 stycznia. Akcja finansowana była
ze środków własnych Fundacji i pracy wolontariuszy.
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Pomorska Fundacja Filmowa
„Kultura + Senior” - projekt skierowany do osób w wieku 60+, zamieszkujących aglomerację Trójmiasta.
Głównym założeniem projektu była aktywizacja kulturalna i społeczna tej grupy osób. W okresie od sierpnia do grudnia 2021
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zorganizowała 85 bezpłatnych aktywności fizycznych i kulturalnych, w których uczestniczyło
ponad 500 seniorek i seniorów z Gdyni i okolic. Głównym założeniem projektu była edukacja filmowa i filmoterapia, ale był to punkt
wyjścia do zachęcania osób starszych, także do innych, niefilmowych, aktywności. Zaplanowane przez Fundację działania odbywały
się na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach, m.in. Gdyńskiego Centrum Filmowego, w Przystani Lipowa 15 i Śmidowicza 49.
Dodatkowo, przy współpracy z ekspertami, stworzony został poradnik “Jak namówić Seniora do aktywności” oraz “Notes Seniora”.
Powstało również mobilne stanowisko komputerowe, przy którym, wraz z pomocą wolontariuszy, można było nauczyć
się praktycznej obsługi komputera i internetu. Projekt odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby osób starszych, czyli walkę
z osamotnieniem, współtworzenie i bycie docenionym oraz utrzymanie relacji z przedstawicielami innych, także młodszych,
pokoleń. Istotnym zjawiskiem, ujętym w projekcie, jest również pojęcie senior zależny, czyli osoba starsza, której stan wymaga
wsparcia innych osób. W ramach projektu stworzono sieć wolontariuszy, którzy wsparli Fundację w działaniach, a ich kompetencje
i umiejętności były rozwijane dzięki projektowi.
Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 218.037,27 zł, zadanie dofinansowane było przez Narodowy Instytut Wolności i Miasto
Gdynia.
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Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski
Gdyńskie Koło PTSR realizowało w 2021 roku 2 projekty zlecone przez UM Gdyni:
1. "Razem łatwiej" - zadanie realizowane w latach 2019-2021, mające na celu rehabilitację społeczną i integrację osób chorych
na stwardnienie rozsiane (SM) i ich rodzin. Zadanie obejmowało takie działania jak: spotkania na basenie (ćwiczenia w wodzie
i integracja społeczna), warsztaty/zajęcia komputerowe, plastyczne, fotograficzne,witrażowe, wycieczki krajoznawcze (rejsy morskie,
autokarowe, piesze), grupowe wyjścia do kina i teatru, biesiady przy ognisku, spotkanie opłatkowe, inne imprezy integracyjne, np.
spotkanie w muzeum, spotkanie w kawiarni z okazji Walentynek,Dnia Kobiet, bal karnawałowy, Andrzejki Śledzik, Jajeczko itp.
W ramach zadania część środków wykorzystano na opłacenie wynajmu pomieszczeń do realizacji działań oraz zakupu niezbędnych
rzeczy na warsztaty. (Wartość całego projektu wynosi 100000zł).
2. "Razem po zdrowie" - zadanie realizowane było od lutego do grudnia 2021r., miało na celu rehabilitację fizyczną i psychiczną osób
chorych na SM. W ramach zadania przeprowadzono 720 zabiegów rehabilitacji domowej (przyłóżkowej), zorganizowano 80 spotkań
rehabilitacji grupowej, odbyto 40 wizyt pielęgniarskich u chorych obłożnie, przeprowadzono 90 h rozmów psychologicznych
indywidualnych z chorymi i ich bliskimi, przeprowadzono wolontarystycznie jako wkład własny osobowy 30 godzin warsztatów
psychologicznych dla małych grup, wykonano 25 wizyt lekarzy specjalistów(chirurg, neurolog, psychiatra) w domach obłożnie
chorych. (Wartość całego projektu wynosi 70000zł).
Stowarzyszenie OVUM
Prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni obchodziło w minionym roku dwudziestolecie swojej
działalności. Jego doradcy na przestrzeni tych lat udzielili ok. 80 tysięcy bezpłatnych porad dla mieszkańców Gdyni - zarówno przy
ul. Traugutta 2, jak również przez internet, pocztę i telefon oraz dojeżdżając do osób z niepełnosprawnością i problemami
z poruszaniem się. Związek Biur Porad Obywatelskich przyznał Stowarzyszeniu OVUM grant na kontynuowanie misji poradniczej
w kolejnym roku.
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Fundacja Q Sztuce
Fundacja, od października 2021 do chwili obecnej, realizuje projekt artystyczno-edukacyjny pod nazwą KU SZTUCE. Jest to cykl zajęć,
spotkań i warsztatów z przedstawicielami środowiska artystycznego działających i tworzących w Gdyni. Młodzież bierze udział
w warsztatach praktycznych z wybranych zagadnień, dzięki czemu w atrakcyjny sposób poznaje i doświadcza szeroki zakres
zagadnień i technik związanych ze sztuką.

Ten sposób działań warsztatowych jest nie tylko
pretekstem do przybliżenia różnych dyscyplin sztuki,
artystów i ich twórczości, ale także odkrywaniem
różnych postaw i poglądów oraz poznawaniem
otaczającego nas świata. Jest to unikalny program
edukacji do kultury, oparty na działaniach
artystycznych w pracowniach: malarskiej, graficznej,
jubilerskiej, rzeźbiarskiej, ceramicznej, dziewiarskiej,
teatralnej, fotograficznej. Zajęcia odbywają się w
podziemiach Hali Targowej pracownie artystyczne Halo
Kultura. Projekt opłacany jest przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 34.
Dotychczasowe realizacje: Warsztaty z fotografii analogowej, „Jak wykonać mural bez wychodzenia z domu”, „Dzierganie z sercem”
Pracownia tkacka i rękodzielnicza, „Malowanie na tkaninie”, Autorska pracownia malarska, Autorska pracownia rysowania mangi,
anime, rysunku japońskiego, „MALORT - Miejsce Malowania” , „Leśne Sztuczki”.
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Stowarzyszenie Dwie Strony Medalu
W 2021 roku Stowarzyszenie prowadziło integracyjne warsztaty rękodzielnicze adresowane do dzieci z klas 0-5 trójmiejskich szkół
podstawowych. Był to cykl spotkań, na których (podczas siedmiu cotygodniowych spotkań) dzieci mogły stworzyć różnego rodzaju
prace plastyczno-rękodzielnicze z motywem Gdyni. Zajęcia te rozpoczęły się w lipcu 2021, a zakończone zostały w październiku
2021 r. Oprócz doskonalenia zdolności manualnych była to doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości i spędzenia wolnego
czasu na kreatywnych zajęciach. Na każdych zajęciach dzieci miały okazję poznawać inne techniki plastyczne i tworzyć zupełnie nowe
projekty. Zajęcia były adresowane zarówno do dzieci w pełni sprawnych, jak i do dzieci z niepełnosprawnościami - przy okazji tego
realizacji tego zadania organizatorzy chcieli pokazać dzieciom na czym polega integracja oraz to, że niepełnosprawność wcale nie
oznacza, że ktoś jest gorszy i nie należy zwracać na niego uwagi. Był to projekt finansowany przez Urząd Miasta Gdyni.

Fundacja Gospodarcza
W roku 2021 Fundacja realizowała projekt: „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia”. Zadanie realizowane było
z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.
Celem projektu było włączenie społeczne minimum 30 osób po 60 roku życia z Gdyni, przy współudziale młodych wolontariuszy,
poprzez zbudowanie trwałego systemu współpracy społecznej seniorów, opartego o ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie.
Najważniejsze działania w projekcie były ukierunkowane na zwiększenie aktywności i motywacji uczestników/-czek do działania
na rzecz innych, zintegrowania się w środowisku rówieśniczym oraz uzyskania wiedzy w obsłudze technologii umożliwiających zdalny
udział w zajęciach. Poprzez udział w zajęciach rozwojowych oraz realizację własnych Mini Inicjatyw, Festiwali Wymiany
seniorzy/seniorki zwiększyli wiarę w swoje możliwości, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz włączali się w działania na rzecz
wspólnoty lokalnej. Adresatami projektu były 34 osoby po 60 roku życia - mieszkańcy Gdyni, którzy przy współudziale 10 młodych
wolontariuszy i specjalistów z Fundacji Gospodarczej, w oparciu o swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie wdrożyli system
współpracy społecznej, sieć wzajemnego wsparcia. Koszt realizacji projektu wyniósł 99 586,23 zł.
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Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni
W ramach prac Stowarzyszenia w 2021 roku podjęto liczne działania na rzecz chorych na chorobę Parkinsona, wśród działań wyróżnić
należy 2 projekty, które dofinansowywane były ze środków UM Gdyni i PFRON:
1. „Wsparcie dla osób chorych na chorobę Parkinsona” – fizjoterapia, konsultacje neurologiczne, warsztaty z psychologiem - Zadanie
realizowano od lutego do końca grudnia. Zadanie obejmowało: gimnastykę grupową, rehabilitację indywidualną, konsultacje
neurologiczne w gabinecie lekarskim, konsultacje neurologiczne w domu chorego, warsztaty psychologiczne, arteterapię.
2. „Trening pamięci dla seniorów chorych na chorobę Parkinsona” - Celem warsztatów była praca nad koncentracją i pamięcią,
uświadomienie procesów zachodzących podczas zapamiętywania i wydobywania informacji, nauka technik pamięciowych, które
usprawniają procesy zapamiętywania, wyćwiczenie praktycznych zastosowań technik pamięciowych i rozwój osobisty chorego. W czasie
zajęć poznano liczne techniki pamięciowe m.in.: Technikę skojarzeń, Piktogramy, Pokój Rzymski, Technikę słów zastępczych
Warsztaty odbywały się w formie online w dwóch grupach po 6 osób w okresie od 7 września do 30 listopada 2021 roku. Zadanie
to zrealizowano ze środków PFRONu.

