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Współpraca finansowa

W 2018 r. samorząd przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni kwotę ponad 49 milionów zł (49.224.969zł).
Wydatki te stanowiły 3.57 % wydatków bieżących z budżetu miasta. Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały 511
zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł ponad 68 mln zł (68.504.620 zł). Wkład własny organizacji w realizację tych zadań
wyniósł więc ponad 19 mln zł, pochodzących ze środków własnych lub innych źródeł niż budżet miasta. Zadania skierowane były do
kilkuset tysięcy 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.
Kwota środków przekazanych przez miasto w latach 2000 – 2018 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 2018 roku gdyńskie organizacje realizowały łącznie 82
zadania wieloletnie na podstawie umów zawartych w roku 2018 i wcześniej za łączną kwotę ponad 34 mln złotych, w tym 69 zadań
wieloletnich realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za kwotę 12.5 mln złotych. W roku
2017 były to 53 zadania za kwotę 29.5 mln zł. Wynika z tego, że ponad połowa środków 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 2018 roku przekazano 330 dotacji, z czego 13 dotacji przekazano
organizacjom, dla których była to pierwsza dotacja otrzymana w Gdyni. W poprzednim roku było to odpowiednio 329 dotacji, z czego 7
dotacji dla nowych organizacji.
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:

Grupując te zadania zgodnie z grupami tematycznymi otrzymujemy rozkład środków finansowych wydatkowanych z budżetu miasta
w 2018 roku na poszczególne dziedziny wydatków:
zdrowie, niepełnosprawni
1827977
3,71%

poradnictwo, kształtowanie
przestrzeni publicznej,
promocja miasta
3989884
8,11%
pomoc społeczna i
aktywizacja zawodowa,
profilaktyka uzależnień,
polityka senioralna
8832653
17,94%

dzieci, młodzież, edukacja
22781193
46,28%

sport, rekreacja i turystyka,
ochrona środowiska
5343007
10,85%

kultura, tradycja i sztuka,
zabytki
6450254
13,10%

Tryby współpracy
Kwota 49 milionów złotych przekazana organizacjom pozarządowym w 2018 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 (22 mln złotych).
Kolejna co do wielkości kwota została rozdysponowana w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (17.44 mln złotych) i w roku 2018 była ona rekordowo wysoka – w roku ubiegłym kwota ta
była mniejsza o pół miliona złotych. Kolejno najwyższe kwoty rozdysponowano w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i
ustawy o samorządzie gminnym.
Pozostałe środki wydatkowano w trybach:
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Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
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Współpraca pozafinansowa

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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Rodziny i
Dziecka

Rada
ds.
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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 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.
W roku 2018 swoją trzyletnią kadencję rozpoczęła Rada Działalności Pożytku Publicznego podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego
w listopadzie 2017 roku. Jest to pierwsza w historii Rada wybrana na 3 letnią kadencję. Po wyborze przedstawicieli Rady Miasta Gdyni
Prezydent Miasta wskazał swoich reprezentantów i ustalił pełen skład Rady nowej kadencji w dniu 16 stycznia 2018 roku.

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała dwóch przewodniczących koordynujących pracę Rady – zostali nimi ponownie; ze strony
pozarządowej Łukasz Wyszyński, zaś ze strony samorządowej Michał Guć.
Nowo wybrana rada swoją pracę rozpoczęła posiedzeniem w marcu 2018 roku. Rada w 2018 roku odbyła 3 posiedzenia plenarne oraz
szereg spotkań w ramach grupy roboczej, powołanej w celu opracowania projektu wieloletniego programu współpracy oraz
wypracowania rekomendacji związanych ze stosowaniem nowych wzorów oferty realizacji zdania publicznego. Rada brała udział w

organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego w tym w wyborze laureatów konkursu o nagrodę Srebrnego Śledzia. Rada zaopiniowała
także Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Więcej informacji na temat Rady znajduje się w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym na stronie www.gdynia.pl

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 2018 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 2018 w dyspozycji

podmiotów III sektora znajdowało się 35 lokali użyczonych nieodpłatnie, natomiast kolejne 2 lokale wynajęto z zastosowaniem
preferencyjnej stawki czynszu.

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.

Gdyńskie Forum Pozarządowe
30 listopada 2018 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 ponad 200 uczestników.
Podczas sesji plenarnej poza podsumowaniem rocznej współpracy oraz podsumowania kadencji Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego zorganizowano uroczystą galę oraz wręczono nagrody w III edycji konkursu „Srebrnego Śledzia". Kapituła konkursu wybrała
trzech zwycięzców oraz dwóch wyróżnionych. Po raz II przyznano również nagrodę „Wieloryba Pozarządowego”. Srebrne Śledzie
przyznano Stowarzyszeniu Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, Związkowi Stowarzyszeń „Bank Żywności” w Trójmieście oraz Pani
Wandzie Gawrońskiej z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera. Wyróżniono zaś Fundację Rodzina
Marynarza oraz Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”. Drugą w historii nagrodą Wieloryba Pozarządowego nagrodzono Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Po części plenarnej odbyły się spotkania w grupach, poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe.

Kalendarz Pozarządowy
W roku 2018 Kalendarz Pozarządowy został wydany po raz dwunasty, a zaprezentowane w nim 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 do kalendarza udział biorą ich przedstawiciele z Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Z 24 organizacji pozarządowych, które zgłosiły się
do kalendarza GRDPP wybrała dwanaście, którego zostały zaprezentowane na jego kartach. Nakład kalendarza wyniósł 1500
egzemplarzy.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
W całym okresie sprawozdawczym za prowadzenie Centrum odpowiadało gdyńskie stowarzyszenie In gremio, realizujące projekt
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - relacje, akceleracja, profesjonalizacja.
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. W 2018 GCOP zorganizował kilkanaście szkoleń z tematyki związanej z prowadzeniem organizacji
pozarządowej. Były to między innymi szkolenia ze zmian prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, z księgowości w
fundacjach i stowarzyszeniach, ochrony danych osobowych czy też szkolenia z pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
publicznych. W roku sprawozdawczym obyło się również 110 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 2018 roku w lokalu GCOP spotykało się 71
podmiotów III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 1181, w których wzięło udział 15945 osób.
Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe w siedzibie GCOP mają możliwość prezentowania artystycznych dokonań swoich
podopiecznych. Już od 18 lat działa w nim galeria stworzona z myślą zarówno o profesjonalnych artystach, jak i hobbystach oraz
amatorach. W roku 2018 odbyło się 8 wernisaży, otwierających nowe wystawy. W sumie zorganizowano 12 wystaw.
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 2018 wzbogaciła się ona o
20 nowych podmiotów i liczy aktualnie 819 organizacji. W ciągu roku sprawozdawczego wykreślono 6 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 2018 realizowana była już po raz trzynasty. Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców
Gdyni do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji działającej na terenie naszego miasta. W akcji wzięło
udział 27 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 się one regularnie w siedzibie GCOP. W akcji pomocy w przygotowaniu rozliczeń podatkowych wzięło udział prawie 300
gdynian.
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 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 organizowany jest Gdyński Tydzień Pozarządowy. W roku 2018 przedsięwzięcie odbyło się w czerwcu, a
jego kulminacją był finał w centrum Miasta – na placu Grunwaldzkim. W wydarzeniu wzięło udział 32 organizacje. Na terenie placu
zostało zorganizowane 7 stref. Wśród promowanych inicjatyw były tzw. Start-upy, czyli nowe organizacje, które utworzyły się w ostatnim
roku.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego
W Gdyni zarejestrowanych jest około 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 czy to 900 podmiotów.
Organizacje stale pozyskują wysoki odsetek środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni ze
źródeł zewnętrznych. W roku sprawozdawczym 2018 wysokość tych środków to ponad 19 milionów 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. 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.
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 2018 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.
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.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego
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 - ponad dziesięć tysięcy gdyńskich uczniów brało 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 – jednak aby umożliwić zaprezentowanie choć wybranych działań i projektów, realizowanych
przez gdyńskie organizacje pozarządowe wspomnieć można o następujących zadaniach, zrealizowanych lub rozpoczętych przez
podmioty gdyńskiego III sektora w 2018 roku:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji "TACY SAMI" zrealizowało zadanie - „OCZKO", skierowane do dzieci
niedowidzących i niewidomych w normie intelektualnej. W roku 2018 realizowano "OCZKO ogólnorozwojowe" jako propozycję zajęć o
poszerzonym spektrum działań. Zajęcia odbywały się cykliczne raz w miesiącu czasie roku szkolnego, ale także w czasie ferii zimowych
oraz dwa tygodnie podczas wakacji. W czasie zajęć Oczka uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania (taniec, zajęcia
wielozmysłowe – takie jak ceramika, fotografia, zajęcia ruchowe, sportowe, rekreacyjne-spacery z ornitologiem, czy też dostosowane do
dysfunkcji gry logiczne i planszowe). Beneficjenci mogli realizować się twórczo w formie zajęć z ceramiki czy fotografii. Zajęcia takie
kształtują w nich poczucie piękna i estetyki. Wszelkie działania manualne wspomagały motorykę oraz pobudzały sensorykę, stwarzały
dzieciom warunki do kreowania własnych pomysłów i fantazji. Podopieczni dzięki tego typu działaniom mogli wyrażać swoje emocje,
które nabierały realnych kształtów, zmieniając się w fantazyjne formy. Zrealizowano także zajęcia terapeutyczne, z zakresu fotografii,
pokazując obraz rzeczywistości widzianej oczami naszych podopiecznych. Wysokość całkowitych kosztów realizacji zadania,
dofinansowanych z budżetu Miasta Gdyni to 27 920 zł

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej, jako jedno z najstarszych stowarzyszeń w Gdyni w ramach swojej działalności statutowej
promującej język i kulturę francuską wśród mieszkańców Pomorza zorganizowało w 2018 roku 12 spotkań kulturalnych. Do najbardziej
prestiżowych należał organizowany rokrocznie Pomorski Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego, mający na celu
szerzenie zainteresowania literaturą i kulturą frankofońską wśród uczniów szkół z programem nauczania języka francuskiego. Konkurs
odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni oraz Konsula Honorowego Francji i zorganizowany został we współpracy w dawnym
Gimnazjum Nr 2, a obecnie szkołą Podstawową Nr 26 w Gdyni. Laureaci konkursu obdarowani zostali nagrodami sponsorowanymi przez
Urząd Miasta Gdyni. W ramach promowania współpracy polsko - francuskiej zorganizowano koncert orkiestry Francuskiej i Polskiej.
Koncert ten odbył się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni, a wykonawcami były połączone orkiestry młodzieżowe: Orkiestra
Dęta "Aquilon" z Konserwatorium z Beauvais pod batutą Stéphane KREGAR oraz Harcerska Orkiestra Dęta im. Stanisława Moniuszki z
Tczewa pod dyr. Magdaleny Kubickiej-Netki.

Stowarzyszenie „KrewAktywni” – prezes stowarzyszenia i ambasador Krewniacy Club Trójmiasto Lechosław Dzierżak został nagrodzony
za najdłuższą ciągłą współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w województwie pomorskim w ramach
obchodów 70. rocznicy powołania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w województwie pomorskim. Lechosław
Dzierżak już od ponad 12 lat organizuje zbiórki krwi m.in. przed Uniwersytetem Morskim w Gdyni (dawniej Akademia Morska), Wyższą
Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni, a także podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wyróżnienie trafiło również do gdyńskich policjantów i strażaków, a także studentów Akademii Marynarki Wojennej. Władze
centrum postanowiły również wyróżnić organizatorów wyjazdowych akcji poboru krwi w kategorii - największa ilość zebranej krwi w
2018 roku – nagrodę tę ponownie otrzymał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miasta Gdyni,
któremu przewodniczy Iwona Kondracka. W Gdyni krew można oddać od poniedziałku do piątku w oddziale centrum krwiodawstwa w
Redłowie (ul. Powstania Styczniowego 9b). Rejestracja dawców w godzinach od 7.15 do 13.00. Ponadto po województwie jeżdżą
ambulanse w których można oddać krew. Dzięki gdyńskim organizacjom pozarządowym często można je zobaczyć pod urzędem miasta,
szkołami średnimi, uczelniami, firmami i podczas wybranych wydarzeń. Aby oddać krew trzeba być osobą zdrową, pełnoletnią (do 60
roku życia), ważyć co najmniej 50 kg i posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL i zdjęciem.
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Stowarzyszenie „Integracja” zrealizowało projekt „R(EL)ACJE” – dofinansowany z budżetu Miasta Gdynia w wysokości 12 000 zł, w
ramach którego podopiecznym zaproponowano dwie ścieżki: otwartą grupę wsparcia dla rodziców dorosłych osób
z niepełnosprawnością, która spotyka się w Centrum Integracja regularnie, dwa razy w miesiącu, pod okiem psychologa, zapewniając
pomoc w zakresie uniezależniania się wyłącznie od roli rodzica niepełnosprawnego dziecka, budowania niezależności, potrzebnej obu
grupom – rodziców i dorosłych dzieci oraz grupę rozwoju osobistego dla młodych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
pracującą pod okiem trenera-coacha oraz mentora. Celem działań było wyłonienie w grupie młodych osób z niepełnosprawnościami
osób z potencjałem, aktywnych społecznie i zawodowo, którzy będą w stanie przyjąć rolę liderów środowiskowych. Dodatkowo
zrealizowano kurs pierwszej pomocy i zajęcia na prawdziwej strzelnicy.
Fundacja Gospodarcza zrealizowała Konkurs Junior Biznes GIM – była to trzecia edycja projektu realizowanego wspólnie z Gdyńskim
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, organizowanego z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni, skierowanego do uczniów gdyńskich
szkół oraz ich nauczycieli. Projekt realizowany był w pierwszej połowie 2018 roku. Wartość dofinansowania wyniosła 13 170 zł. Celem
konkursu było motywowanie uczniów dawnych szkół gimnazjalnych tj. 7. klas szkół podstawowych oraz 2 i 3 klas gimnazjalnych do
działania, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, pobudzanie
kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce. W ramach kategorii „Junior Biznes GIM”
uczestnicy tworzyli filmy na temat: „Co znaczy być przedsiębiorczym?”. Nagrodą były karnety wstępu do obiektów rekreacyjnokulturalnych w Gdyni dla każdego z trzech wybranych zwycięskich zespołów oraz przede wszystkim prezentacja nagrodzonych filmów w
Gdyńskim Centrum Filmowym. Fundacja Gospodarcza była partnerem merytorycznym projektu. W ramach realizowanych działań
dokonano oceny zgłoszonych prac, przygotowano i przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z zarządzania projektami i pracy w grupie.
W warsztatach udział wzięło około 30 uczniów. Młodzież chętnie angażowała się w prowadzone zajęcia, wykazując się wyjątkową
dojrzałością i wnikliwością w zakresie omawianych kwestii. Wszyscy podnieśli swoją wiedzę dotycząca przedsiębiorczości, zarządzania
projektami, odnosząc ją do realnie stawianych przed nimi wyzwań oraz rozwinęli kompetencje w zakresie pracy w grupie. Projekt
zakończyła uroczysta prezentacja wszystkich zgłoszonych do konkursu filmów, wręczono nagrody i dyplomy.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej prowadzi działania na rzecz krzewienia edukacji finansowej i ochrony konsumentów,
realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Realizowane przez SKEF projekty obejmują swoim zasięgiem
cały kraj, w tym także realizowane są na terenie miasta Gdyni. Aktywnie działające przy Stowarzyszeniu Ośrodki Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego, w 2018 r. udzieliły 1621 bezpłatnych porad, w tym 357 osób skorzystało z poradnictwa w Ośrodku w
Gdyni. W 2018 r. specjaliści sporządzili 77 bezpłatnych wniosków o upadłość konsumencką. W 2018 roku w Gdyni przeprowadzono
również warsztaty dla uczniów klas gimnazjalnych w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni na temat planowania i
budżetu domowego, a także warsztaty z ekonomii finansowej w Zespole palcówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” w Gdyni.
Przykładami projektów które Stowarzyszenie realizuje cyklicznie od wielu lat są projekty : „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami
w życiu osobistym”, oraz „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. W czerwcu 2018 r. zakończyła się X edycja pierwszego z
projektów, w której udział wzięła rekordowa liczba uczniów – 827 oraz 25 nauczycieli – trenerów z 25 szkół ponadgimnazjalnych z
terenu całej Polski. W edycji 2019 bierze udział m.in V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni. Natomiast projekt
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” to projekt realizowany w formie konkursu skierowany do uczniów szkół podstawowych
(VII i VIII klasa) oraz (III klasa) szkół gimnazjalnych. Młodzież bierze udział w quizie ekonomicznym, który aktywizuje ich do zdobywania i
poszerzania wiedzy finansowej. W 2018 r. odbyła się XIII edycja konkursu, w którym wzięło udział 388 osób z 59 szkół. Do finału
zakwalifikowało się 10 uczestników. Temat XIII edycji dotyczył dziejów pieniądza polskiego 1918-2018.
Stowarzyszenie kieruje swoje działania do różnych grup wiekowych, czego przykładem jest projekt „Bezpieczna rodzina – bezpieczny
senior”. Projekt realizowany był od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej. SKEF prowadziło bezpłatne warsztaty edukacyjne dla seniorów (osób po 55 roku życia). Tematyka zajęć
dotyczyła zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. W Gdyni warsztaty odbyły się w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka, działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozostałe w woj. pomorskim
odbył się na terenie trójmiasta W Gdańsku, Sopocie i najbliższych okolicach.
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Spośród nowych projektów Stowarzyszenia obejmujących swym zasięgiem miasto Gdynię należy wymienić projekt kierowany do
najmłodszych pt: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej. Jest to 3-letni program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej, który został
opracowany dzięki inicjatywie i finansowemu wsparciu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF). Opiera się on na
koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się
pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowych i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny.
Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe,
oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc. Projekt rozpoczął się w 2017 roku a w 2019 zaplanowano jego
zakończenie. W projekcie biorą udział 44 nauczycielki z 38 szkół z terenu 9 województw. Projekt zrealizuje 803 uczniów. W Gdyni
projekt realizuje Szkoła Podstawiona nr 18.

