Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu coroczny raport ze współpracy Gdyni z podmiotami sektora pozarządowego.
Niniejszy dokument dotyczy roku sprawozdawczego 2017. Współpraca ta w roku sprawozdawczym opierała się na strategicznym
dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta Gdyni – Programie Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Cieszy nas kontynuacja stałej, wieloletniej tendencji 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, stała i
szeroka jest również współpraca pozafinansowa przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych z samorządem, chociażby na
gruncie sprawnie działającej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych gremiów konsultacyjnych.
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.

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 2017 r. samorząd przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni kwotę prawie 47 milionów zł (46.638.536zł).
Wydatki te stanowiły 3.50 % wydatków bieżących z budżetu miasta. Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały 511
zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł prawie 63 mln zł (62.738.783 zł). Wkład własny organizacji w realizację tych zadań
wyniósł więc ponad 16 mln zł, pochodzących ze środków własnych lub innych niż budżet miasta źródeł. 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 – 2017 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 2017 roku gdyńskie organizacje realizowały łącznie 68 zadań
wieloletnich na podstawie umów zawartych w roku 2017 i wcześniej za łączną kwotę prawie 29.5 mln złotych, w tym 53 zadania
wieloletnie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za kwotę 10 mln złotych. W roku 2016 były
to 58 zadania za kwotę 9 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 2017 roku przekazano 329 dotacji, z czego 14 dotacji przekazano organizacjom, dla
których była to pierwsza dotacja otrzymana w Gdyni. W poprzednim roku było to odpowiednio 317 dotacji, z czego 9 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:
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Grupując te zadania zgodnie z grupami tematycznymi otrzymujemy rozkład środków finansowych wydatkowanych z budżetu miasta
w 2017 roku na poszczególne dziedziny wydatków.
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Tryby współpracy
Kwota 47 milionów złotych przekazana organizacjom pozarządowym w 2017 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 i w roku 2017 była ona rekordowo wysoka – wyniosła ponad 17 mln zł. Kolejno najwyższe
kwoty rozdysponowano w trybie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy prawo zamówień publicznych.
Pozostałe środki wydatkowano w trybach:
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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 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 2017 swoją dwuletnią kadencję zakończyła Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrana w 2015 roku. Podczas Gdyńskiego Forum
Pozarządowego, w listopadzie 2017 roku, przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrali swoich reprezentantów na kadencję 20172020. 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 dopiero w 2018 roku. Rada poprzedniej kadencji w 2017 roku odbyła 4 posiedzenia plenarne
oraz wiele spotkań w ramach grupy roboczej, powołanej w celu opracowania katalogu błędów formalnych, stosowanego w otwartych
konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Rada w ostatnim roku swojej kadencji skupiła się przede wszystkim na ocenie skuteczności
działania systemu witkac.pl, organizacji wspólnego wyjazdu na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizacji Gdyńskiego
Forum Pozarządowego w tym wybór laureatów konkursu o nagrodę Srebrnego Śledzia, a także na opracowaniu katalogu błędów formalnych,
który został wdrożony do stosowania we wszystkich o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez
Prezydenta Miasta Gdyni.
Rada zaopiniowała także Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
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 2017 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 2017 w dyspozycji podmiotów III sektora znajdowało się 37 lokali użyczonych nieodpłatnie, natomiast kolejne 3 lokale
wynajęto z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.

Kalendarz Pozarządowy
Kalendarz Pozarządowy na rok 2018 został wydany już po raz XI, a 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.
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. Z siedemnastu organizacji pozarządowych, które zgłosiły się do
kalendarza GRDPP wybrała dwanaście, które zostały zaprezentowane na jego kartach.

Nakład kalendarza wyniósł 1400 egzemplarzy.

Gdyńskie Forum Pozarządowe
17 listopada 2017 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 prawie 300 uczestników, w tym 225 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
Podczas sesji plenarnej poza podsumowaniem rocznej współpracy oraz kadencji Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
zorganizowano uroczystą galę oraz wręczono nagrody w drugiej edycji konkursu „Srebrnego Śledzia". Kapituła konkursu wybrała
trzech zwycięzców oraz dwóch wyróżnionych. Po raz pierwszy przyznano również nagrodę „Wieloryba Pozarządowego”. Srebrne
Śledzie przyznano Lechosławowi Dzierżakowi, Fundacji Niebieski Szlak oraz Fundacji Klinika Kultury. Wyróżniono zaś Stowarzyszenie
Nowoczesny Senior oraz Fundację 4A. Pierwszą w historii nagrodą Wieloryba Pozarządowego nagrodzono Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Wawrzyńca.
Po części plenarnej odbyły się spotkania w grupach, zakończone wyborami nowej kadencji Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

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 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 2017 GCOP zorganizował 12 szkoleń z tematyki związanej z prowadzeniem organizacji
pozarządowej. Były to między innymi szkolenia z aplikowania o środki gminne w drodze konkursu grantowego, warsztaty z drukiem 3D,
szkolenie dot. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, szkolenie z pierwszej pomocy czy też seria
szkoleń z tworzenia własnej strony internetowej.
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 2017 roku w lokalu GCOP spotykały się
62 podmioty III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 1103, w których wzięło udział 15167 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 2017 odbyło się 10 wernisaży, otwierających nowe wystawy. W sumie zorganizowano 12 wystaw.
W roku 2017 odbyło się 5 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 2017 wzbogaciła się ona
o 40 nowych podmiotów i liczy aktualnie 805 organizacji. W ciągu roku sprawozdawczego wykreślono 12 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 2017 realizowana była już po raz dwunasty. Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców
Gdyni do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji działającej na terenie naszego miasta. W akcji wzięło udział
38 OPP. W ramach Kampanii przygotowane zostały plakaty, ulotki, artykuły prasowe oraz przeprowadzono działania reklamowe podczas
meczów SSA Arka Gdynia na gdyńskim stadionie miejskim. Wykorzystana została także makieta promocyjna 1%. Dodatkowymi działaniami
było zaangażowanie 21 podmiotów gospodarczych – w ich siedzibach 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 około pięciuset 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 (58.2%) gdyńskich podatników przekazuje swój 1% podatku. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Pracy,
Rodziny i Polityki Społecznej – wynika, iż gdynianie w ramach odpisu 1% wsparli 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 2017 przedsięwzięcie odbyło się w czerwcu, a
jego kulminacją był finał w centrum Miasta – na placu Grunwaldzkim.
W wydarzeniu wzięło udział 37 organizacji, przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Gdyńskiego Centrum Sportu. Na
terenie placu zostało zorganizowane 6 stref, a także scena główna. Na scenie przez cały dzień występowały zespoły i grupy, które
reprezentowały gdyńskie organizacje pozarządowe. 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 700 czy to 800 podmiotów.

Organizacje stale pozyskują wysoki odsetek środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni ze
źródeł zewnętrznych. W roku sprawozdawczym 2017 wysokość tych środków to ponad 16 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.
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 pierwszy postanowiono w ramach
tworzenia sprawozdania ze współpracy z podmiotami III sektora dać możliwość zaprezentowania zrealizowanych przez siebie
projektów samym organizacjom. Oto niektóre projekty realizowane przez nie w Gdyni:

Fundacja Klinika Kultury - GDYNIA-ReAktywacja to projekt aktywizacji i integracji mieszkańców obszarów Gdyni wytypowanych do
rewitalizacji (Babie Doły, „Pekin”, Witomino, „Meksyk”, Oksywie, Chylonia). Jego głównym narzędziem były metody zaczerpnięte z
warsztatu teatralnego. Seria zajęć aktorskich, techniki improwizacyjne, warsztaty scenariuszowe, a także przygotowanie i pokazy Teatru
Forum były okazją do podniesienia kompetencji miękkich i interpersonalnych uczestników projektu. Ich wynikiem w przyszłości mogą
być realizowane samodzielnie inicjatywy lokalne dzięki zintegrowanej i zachęconej do działania społeczności.
Projekt i jego działania miały za zadanie uzupełnić realizację infrastrukturalnych działań rewitalizacyjnych, które są wdrażane od
początku 2017 roku, na sześciu rewitalizowanych obszarach Gdyni.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni zrealizowało zadanie publiczne na rzecz osób niepełnosprawnych
„Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia”. Celem projektu była promocja zdrowia nazywana również
edukacją zdrowotną. Jest to zmiana sposobu myślenia o zdrowiu w sensie jego promowania oraz zwiększenie skuteczności
oddziaływań i kontroli nad własnym zdrowiem. Zrealizowane zadanie pomogło osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu
informacji na temat profilaktyki zdrowotnej od lekarzy i specjalistów z zakresu rehabilitacji, dietetyki, psychologii. Zadanie zostało
zrealizowane w formie wykładów, konsultacji indywidualnych i warsztatów, co umożliwiło utrwalenie zdobytej wiedzy. Trwałym
rezultatem zrealizowanego projektu było wydanie książki „Kierunek zdrowie”. Zamieszczone w niej zostały podstawowe zasady
zdrowego odżywiania i przykładowe jadłospisy ułatwiające ich wprowadzenie. Dało to możliwość, utrwalenia prawidłowych
nawyków żywieniowych i włączenie w ten projekt rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Talent – Młoda Informatyczna Gdynia to projekt realizowany m.in. ze środków budżetu miasta, w którym
uczniowie gdyńskich szkół mogli uczestniczyć w lekcjach programowania, obozach naukowych, a także zajęciach rozwojowych.
Najlepsi uczestnicy wyjechali na zawody międzynarodowe w programowaniu.
Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki – projekt, w którym wybitnie zdolni uczniowie uczestniczyli w obozie naukowym, w ramach
którego przeprowadzono szereg zajęć i konkursów programistycznych. Najlepsi uczestnicy reprezentowali Polskę podczas zawodów
międzynarodowych w Bułgarii.
XI i XII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – przeprowadzono zawody indywidualne oraz drużynowe. Zawody były
przeprowadzone zdalnie dzięki stworzonej do tego celu specjalnej platformie online. Jeden z etapów zawodów odbył się w Gdyni uczestniczyło w nim prawie 90 najlepszych młodych programistów z całej Polski. Czterech najlepszych uczestników zawodów z
rocznika 2002 pojechało na Pierwszą Europejską Olimpiadę Juniorów w programowaniu, która odbyła się w Sofii.
Stowarzyszenie Challenge Dance - Aktywizacja starszych osób i tych najmłodszych – obu grupom docelowym należy się zachęta do
ruchu, poświęcenie uwagi i czasu, aby zobaczyli i spróbowali "czegoś dla nich nowego". "Taneczny fajrant" skierowany do seniorów,
zaś "W rytmie dziecka" do najmłodszych. Wydarzenia miały na celu przekazanie wiedzy o tańcu, o historii tańca, ale przede
wszystkim zwiększenia aktywności fizycznej uczestników poprzez ćwiczenia koordynacyjno-ruchowe, prowadzące do wypracowania
krótkich choreografii dostosowanych do wieku i możliwości fizycznych uczestników.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego

Fundacja Nadaktywni - Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA to miejsce oraz działania dedykowane rękodziełu artystycznemu.
Można tam było poznać historie zanikających technik rękodzielniczych, ale przede wszystkim praktycznie nauczyć się tkania,
farbowania, dziergania. Na wyposażeniu pracowni, m.in. dzięki dofinansowaniu z Fundacji Inicjowania Rozwoju, można było
popracować na różnych rodzajach krosien, również zabytkowych 100-letnich oraz innych akcesoriach rękodzielniczych.

Fundacja Gospodarcza - Pomorskie Miasteczko Zawodów, projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni. Fundacja
Gospodarcza po raz kolejny w 2017 r. została wykonawcą projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów. Głównym celem realizacji
zadania PMZ jest dostosowanie oferty wsparcia do potrzeb osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, absolwentów poszukujących
pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje, a także osób planujących rozpocząć i skutecznie prowadzić działalność
gospodarczą na własny rachunek z terenu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gdyni.
Projekt ten wpisuje się w ,,Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości”. W 2017 roku w ramach zadania realizowane były
usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego oraz szkolenia i konsultacje komputerowe, szkolenia interpersonalne i
biznesowe, a także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy dla młodzieży szkolnej. Łączna liczba osób, które
bezpośrednio skorzystały z działań PMZ w 2017 roku to ponad dwa tysiące osób.

Stowarzyszenie Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego - Audiodeskrypcja sportowa – projekt polegał na zapewnieniu
audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących na meczach gdyńskich drużyn i finansowany był z budżetu miasta Gdyni –
zakupiony został sprzęt do audiodeskrypcji, który wykorzystywany był zarówno w Gdyni, jak i podczas meczów wyjazdowych.
Została nawiązana współpraca ze środowiskiem osób niewidomych i niedowidzących, które informowane są o imprezach z usługą
audiodeskrypcji. Miejscem zastosowania audiodeskrypcji sportowej są mecze gdyńskich drużyn na obiektach Gdyńskiego Centrum
Sportu. W tej chwili audiodeskrypcja jest dostępna na wszystkich meczach Arki Gdynia. W ramach projektu odbyły się także
warsztaty dla 10 wolontariuszy, którzy przeszli fachowe szkolenie w zakresie audiodeskrypcji przeprowadzone przez Fundację
„Katarynka”. Wolontariusze zostali przygotowywani do prowadzenia relacji z meczów: piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, rugby,
futbolu amerykańskiego, siatkówki.
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Koło Nr 31 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Gdyni wydało dwujęzyczny album "Żołnierze Marynarki
Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu". Album trafi do gdyńskich bibliotek szkolnych, podczas
prelekcji wygłaszanych przez członków koła na spotkaniach tematycznych z młodzieżą. Kilka sztuk albumu znalazło się też w
Bibliotece Miejskiej w Gdyni oraz w bibliotekach akademickich w Polsce. Album powstał m.in. dzięki dofinansowaniu Urzędu
Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ w Warszawie.

Fundacja Dogtor w latach 2015-2017 realizowała 3-letni projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni pn.
„Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor
oraz placówkach współpracujących.” Zajęcia terapeutyczne dedykowane były mieszkańcom Gdyni z różnymi
niepełnosprawnościami, a realizowane przez wolontariuszy fundacji wraz ze specjalnie wyszkolonymi psami.

Stowarzyszenia Traffic Design - Mapa Sentymentalna Grabówka - Stowarzyszenie Traffic Design zrealizowało w 2017 roku 4 edycję
projektu Map Sentymentalnych. Tym razem na warsztat wzięto Grabówek (poprzednie edycje obejmowały ulicę Starowiejską,
Oksywie i Orłowo). Projekt łączył w sobie wywiady pogłębione oraz grupowe warsztaty z seniorami oraz własną pracę badawczą
organizatorów. Wernisażem projektu był dwugodzinny spacer śladami wspomnień seniorów z Grabówka, na który wybrało się
około 80 osób. Wydarzeniu towarzyszyła publikacja, którą rozdano podczas spaceru.
Metaloplastyka na żłobku przy ul. Wójta Radtkego - efektem połówkowej edycji festiwalu Traffic Design 6.5 była metamorfoza
budynku żłobka "Niezapominajka". Nieruchomość znajdująca się przy ul. Wójta Radtkego 23 została odmalowana na stonowany
kolor, a na elewacji pojawił się wzór podkreślający architektoniczne podziały budynku. Głównym elementem metamorfozy była
metaloplastyczna rzeźba wykonana według projektu Patryka Mogilnickiego, która zawisła na ścianie żłobka. Tą interwencją
Stowarzyszenie Traffic Design chciało udowodnić, że sztuka skierowana do dzieci nie musi być infantylna i przeładowana kolorem.

Aktywność gdyńskiego sektora pozarządowego

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - „Nowe więzi” – dofinansowany ze strony Miasta Gdyni projekt, w ramach którego
zrealizowano wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. W Integracji działała grupa wsparcia dla rodziców
pod opieką psychologa, współprowadzona przez mamy osób niepełnosprawnych oraz grupa rozwoju osobistego dla osób z
niepełnosprawnością. Zorganizowano spotkania z mówcami motywacyjnymi oraz integracyjną sztafetę sportową na Bulwarze,
uwrażliwiającą mieszkańców Gdyni na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
„Klucze do samodzielności” – w ramach projektu, dofinansowanego ze środków miejskich młode osoby z niepełnosprawnościami
miały okazję asystować naszym specjalistom z zakresu konsultacji niezależnego życia – prawnikowi, dietetykowi oraz specjaliście ds.
niepełnosprawności i w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje umiejętności i podwyższyć kompetencje dotyczące tematyki,
związanej z niepełnosprawnością. Z udziałem asystentów organizowano wewnętrzne i otwarte warsztaty, w których, pod
mentorskim okiem pracowników Integracji uczestnicy mogli się sprawdzić w działaniach organizacyjnych i otworzyć na kontakt z
osobami spoza własnej grupy.

