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W roku 2010 współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opierała się  

na uchwalonym 26 maja przez Radę Miasta Wieloletnim Programie Współpracy miasta Gdyni 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2010 - 2015, Programie Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2010, Gdyńskiej Karcie Współpracy uchwalonej w 2005 roku oraz na 

przepisach ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 

 

Doceniając siłę tkwiącą w III sektorze Miasto Gdynia na stałe współpracuje  

z prawie 700 organizacjami pozarządowymi a współpraca ta polega głównie na promowaniu ich 

działań, na podejmowaniu wspólnych inicjatyw i realizacji róŜnorodnych zadań publicznych takich 

jak: profilaktyka i promocja zdrowia, rehabilitacja, pomoc społeczna, samopomoc, oświata, 

edukacja, wychowanie, turystyka, sport, rekreacja, aktywny wypoczynek, ochrona środowiska, 

sztuka, kultura, bezpieczeństwo publiczne, demokracja lokalna, aktywność obywatelska, rozwój 

zainteresowań oraz rozwój gospodarczy i lokalny. 

 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej 

strony były to zaangaŜowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a takŜe 

wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Dane przedstawione w niniejszym 

raporcie ilustrują zakres i zasięg wpływu, jaki na rozwój Gdyni wywierają organizacje 

pozarządowe. 
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1. FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 

 
 
1.1. Obszary współpracy 
 

Zakresy zadań, których realizację miasto przekazuje organizacjom pozarządowym, obejmują 

wszystkie dziedziny Ŝycia Gdyni i jej mieszkańców. Szczegółowo wymienia je uchwalany co roku 

Program współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. 

 

W roku 2010 zakresy wspomnianych zadań obejmowały: 

 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• ochronę i promocję zdrowia, 

• działania na rzecz seniorów, 

• profilaktykę uzaleŜnień, 

• ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

• edukację, oświatę i wychowanie dzieci i młodzieŜy,  

• działania w zakresie kultury i tradycji, 

• upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŜy, 

• pomoc społeczną, 

• promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagroŜonych 

zwolnieniem z pracy, 

• wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, 

• współpracę międzynarodową. 
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1.2. Struktura wydatków  
 

Rosnącej z kaŜdym rokiem ilości zakresów i zadań publicznych zleconych do realizacji 

organizacjom pozarządowym towarzyszy rosnąca proporcjonalnie wysokość środków z budŜetu 

miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota wydatkowana przez Gdynię na wspomniane 

zadania w 2010 r. stanowiła 3,5 % wydatków bieŜących z budŜetu miasta i wyniosła prawie  

31,6 mln złotych, czyli o prawie o 2,2 mln zł więcej niŜ w roku poprzednim. 

 

Fundusze przyznane organizacjom w latach 1996 - 2010 
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Miasto Gdynia znajduje się w ścisłej czołówce gmin w Polsce pod względem ilości 

przekazywanych środków finansowych na rzecz organizacji pozarządowych. W przeliczeniu na  

1 mieszkańca gmina przekazuje 127 zł rocznie. 
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Tempo przyrostu środków finansowych przekazywanych przez Gdyni ę 
organizacjom pozarz ądowym na tle wszystkich gmin w Polsce  w latach 200 3 - 2009

 

 

 

1.3. Otwarte konkursy ofert 

 
 
W roku 2010 realizację zadań publicznych zlecano najczęściej w trybie otwartych konkursów ofert 

ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Ogłoszono 

33 otwarte konkursy ofert dla podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego,  

w których przekazano do realizacji 188 zadań publicznych. Łącznie realizowało je 145 organizacji. 

 

Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie dała moŜliwość realizacji 

zadań z pominięciem otwartych konkursów ofert. Miasto dofinansowało takie zadania jak 

wspieranie uczniowskich klubów sportowych, zadania z zakresu kultury oraz warsztatów dla osób 

niepełnosprawnych. Z moŜliwości tej skorzystało 9 organizacji realizując łącznie 9 zadań. 

  
Wśród zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności poŜytku 

publicznego istotną rolę odgrywały kontrakty wieloletnie. Dzięki temu w roku 2010 realizowano 
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zadania na podstawie 30 umów wieloletnich. Spośród tych zadań większość zainicjowano w latach 

2008 i 2009 zaś kolejnych 12 rozpoczęto w roku ubiegłym. 

 

W 2010 roku 13 organizacji podjęło współpracę z miastem po raz pierwszy. Otrzymały one z 

budŜetu łącznie 0,65 mln. Z analizy poszczególnych dotacji wynika, Ŝe 69 organizacji otrzymało 

kwotę do 5.000 zł, a 90 podmiotom przekazano dofinansowanie mieszczące się w przedziale od 

5.000 do 20.000 zł. Najwięcej organizacji, bo aŜ 104 otrzymało środki w kwocie przewyŜszającej 

20.000 zł. Świadczy to o utrzymującej się tendencji przekazywania organizacjom przez samorząd 

do realizacji coraz powaŜniejszych zadań publicznych. 

  

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały między innymi: działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację oraz rehabilitację, organizację wydarzeń kulturalnych, 

imprez artystycznych, zawodów i rozgrywek sportowych, profilaktykę zdrowotną, promocję 

zdrowego trybu Ŝycia oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i profilaktykę uzaleŜnień, a 

takŜe upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci oraz 

młodzieŜy.  

 

Warto równieŜ wspomnieć o zadaniach, których celem było upowszechnianie i ochrona praw 

człowieka poprzez prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, zapewnienie opieki osobom starszym, 

bezdomnym oraz uzaleŜnionym, a takŜe o zadaniach adresowanych do coraz liczniejszej w Gdyni 

grupy seniorów: Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i programie „Gdynia 55+”.  W drodze 

otwartego konkursu ofert wyłoniono takŜe wykonawcę zadania polegającego na zapewnieniu opieki 

bezdomnym zwierzętom w Gdyni. 
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Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym 

TRYB 

ilość 

konkurs

ów: 

ilość 

zadań: 

ilość 

organizacji 

realizujący

ch zadania: 

łączna kwota 

dotacji w 

złotych: 

łączna 

liczba osób 

zaangażow

anych w 

realizację 

zadania (w 

tym 

wolontariu

szy): 

łączna 

liczba 

adresatów 

zadania: 

wkład 

finansowy 

organizacji w 

złotych: 

wkład 

pozafinans. 

organizacji w 

złotych: 

ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
33 197 154 6 051 881,08 2 066 169 675 4 992 969,69 4 269 740,78 

ustawa prawo zamówień 

publicznych 
- 63 52 4 144 554,45 297 25 570 4 065 897,98   

ustawa prawo ochrony 

środowiska 
- 3 3 3 998,85 2 170     

Zadania zlecone w trybie 

ustawy o systemie oświaty 
- 12 12 13 048 877,00 338 2442     

ustawa o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 
- 3 2 527 125,67 60 16700 841 034,56   

ustawa o samorządzie 

gminnym 
- 27 19 1 240 341,68 89 89     

ustawa o pomocy społecznej 16 16 14 6 391 591,78 380 7020 656 272,96   

ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

1 7 7 223 173,00 48 136     

RAZEM 50 328 263 31 631 543,51 3 280 221802 10 556 175,19 4 269 740,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie  

 
1453 

Liczba organizacji, które złożyły oferty w otwartym konkursie 1034 

Liczba organizacji, która wdrożyła nowatorskie rozwiązywanie problemów społecznych 1 

Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje 10 

Liczba organizacji pozarządowych które korzystały ze środków budżetu miasta  

do 5000 zł 69 

powyżej 5000zł do 20000zł 90 

powyżej 20000zł 104 

263 
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Organizacją konkursów zajmowały się wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne 

gminy, m.in.: Biuro Prezydenta; Wydział Edukacji; Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu; Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Wydział Zdrowia; Wydział Polityki Gospodarczej i 

Nieruchomości, Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych oraz jednostki budŜetowe; 

Centrum Aktywności Seniora; Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, a takŜe Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

 

W pracę na rzecz społeczności lokalnej nieoceniony wkład wniosły ze swej strony same organizacje 

pozarządowe. Wkład ten to zarówno wielkie zaangaŜowanie, kreatywność oraz aktywność 

wolontariuszy, jak i wymierne środki finansowe, pozyskiwanie przez organizacje ze środków 

unijnych oraz wsparcie finansowe udzielane przez róŜnego rodzaju sponsorów prywatnych i 

publicznych. Łącznie wkład organizacji pozarządowych w zlecone zadania publiczne w 2010 roku 

wyniósł 14,8 miliona złotych, czyli aŜ o 2,1 mln więcej niŜ w roku 2009. 

 

Na uwagę zasługuje takŜe duŜa liczba osób (około 3280, w tym wolontariuszy) zaangaŜowanych po 

stronie organizacji w realizację zleconych zadań publicznych. Co bardzo waŜne, adresatami 

przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 roku wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe 

było 221 802 gdynian. Oznacza to, iŜ statystycznie prawie kaŜdy mieszkaniec naszego miasta 

zetknął się z aktywnością trzeciego sektora. 
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Podział środków finansowych ze wzgl ędu na obszary współpracy 2010

Edukacja i ochrona 
środowiska

14 671 093,66 zł
46%

Kultura, tradycja i sztuka 
4 615 685,12 zł

15%

Sport, rekreacja i 
turystyka 

1 387 455,33 zł 
4% Pomoc społeczna i 

aktywizacja zawodowa 
7 838 522,78 zł

25%

Seniorzy i kombatanci 
383 896,46 zł 

1%

Inne 
1 306 337,68 zł

4%

Zdrowie, 
niepełnosprawni, 

profilaktyka uzale Ŝnień 
1 428 552,48 zł 

5%

 

 

1.4. Inne tryby 

 

Realizację zadań publicznych zlecano w minionym roku równieŜ w trybie ustaw:  

 

• o systemie oświaty, 

• o pomocy społecznej, 

• prawo zamówień publicznych, 

• o samorządzie gminnym, 

• o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych, 

• prawo ochrony środowiska. 

 

Ustawa o systemie oświaty była podstawą współpracy gminy z gdyńskimi przedszkolami i szkołami 

niepublicznymi. W roku 2010 łączna kwota dotacji była wyŜsza aŜ o 2 mln w porównaniu do roku 

2009. 
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W trybie ustawy o pomocy społecznej  wspierano prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, 

placówek opiekuńczych, działalność ośrodków wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych 

oraz pomoc samotnym matkom. Ze względu na grupę beneficjentów (osoby samotne, 

niepełnosprawne, zagubione i potrzebujące wsparcia) działania te są niezwykle istotne. 

 

Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych zlecano zadania wynikające  

z przepisów szczególnych. W realizację 63 zadań zaangaŜowane były 52 organizacje.  Były to 

róŜnorodne zadania począwszy od zakupu usług szkoleniowych, dofinansowania wydarzeń 

kulturalnych, sportowych oraz wydawnictw, poprzez organizację warsztatów edukacyjnych i 

kampanii informacyjnych do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, pomocy osobom 

bezdomnym i innych. 

 

W ramach ustawy o samorządzie gminnym miasto Gdynia zleciło organizacjom pozarządowym 

przeprowadzenie szkoleń oraz opłaciło składki członkowskie związków i stowarzyszeń miast i 

gmin, do których naleŜy. 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami była podstawą dofinansowania prac 

renowacyjnych kościoła w Gdyni – Chyloni oraz prac remontowych zabytkowych budynków Domu 

śeglarza Polskiego i Sądu Rejonowego w Gdyni. 

 

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych obejmowały prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, świadczących 

całodzienną opiekę dla 136 osób niepełnosprawnych, prowadzone były przez 7 organizacji. 
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Podział środków przekazanych NGO ze wzgl ędu na podstaw ę prawn ą przekazania

ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad 

zabytkami
527 125,67 zł

1.67%

ustawa o samorz ądzie 
gminnym 

1 240 341,68 zł
3,92%

ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych
223 173 zł 

0,71%

ustawa o pomocy 
społecznej 

6 391 591,78 zł 
20,21%

 ustawa o systemie 
oświaty 

13 048 877,00zł 
41,25%

ustawa prawo ochrony 
środowiska 
3 998,85 zł

0,01%

ustawa prawo zamówie ń 
publicznych 

4 144 554,45 zł
13,1%

ustawa o działalno ści 
poŜytku publicznego

 i o wolontariacie 
6 051 881,08 zł

19,13%

 

1.5. Lokale i nieruchomości 
 
Na podstawie zapisów zawartych przede wszystkim w Wieloletnim Programie Współpracy Miasta 

Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 oraz Gdyńskiej Karcie Współpracy, 

podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego korzystały z lokali uŜytkowych i 

nieruchomości naleŜących do miasta. W 2010 roku w dyspozycji organizacji pozarządowych 

znajdowały się 34 uŜyczone nieodpłatnie nieruchomości, a 3 lokale udostępniono z zastosowaniem 

preferencyjnej stawki czynszu.  

 

1.6. Komisja Konsultacyjna oraz inne zespoły doradczo-konsultacyjne 

 

Znaczącą rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z 

udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić naleŜy przede 

wszystkim Komisję Konsultacyjną, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach 

dotyczących współpracy miasta z III sektorem. 

  

Komisja składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w róŜnych obszarach 

aktywności oraz delegowanych przez prezydenta przedstawicieli samorządu. Komisja 
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Konsultacyjna w obecnym składzie działać będzie do czerwca 2011 roku, kiedy to podczas 

Gdyńskiego Forum Pozarządowego zostaną wyłonieni nowi członkowie na okres dwuletniej 

kadencji. Jednocześnie Komisja Konsultacyjna zmieni nazwę na Gdyńską Radę PoŜytku 

Publicznego.     

 

Sektor obywatelski reprezentują w niej obecnie: 

 

• Ryszard Czarnota – Stowarzyszenie Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy; 

• Kazimierz Dęga – Stowarzyszenie Rodzina Katyńska; 

• Anna Gawrońska – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”; 

• Mirosława Gębala – Uczniowski Klub Sportowy KAR-DO Gdynia; 

• Magdalena Herszkowicz – Centrum Współpracy MłodzieŜy; 

• Paweł Kłopotek-Główczewski – Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich 

Rodzin – PARK  

• Irena Muszkiewicz-Herok – Fundacja Gospodarcza; 

• Krystian Nehrebecki – Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych; 

• Bogdan Palmowski – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne; 

• Jerzy Paneczko – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; 

• Renata Patzer – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; 

• Henryk Szylberg – Uczniowski Klub Sportowy „Morświn”; 

• Benedykt Wietrzykowski – Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych; 

• Paweł Władkowski – Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Grudnia ’70; 

• Ryszard Woliński – Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni. 

 

Członkowie Komisji Konsultacyjnej uczestniczyli w 50 posiedzeniach Komisji Oceniających, 

zajmujących się opiniowaniem wniosków złoŜonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych 

przez prezydenta Gdyni.  

 

Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w pracach programowych 

samorządu w wielu zespołach, między innymi: Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej. 

Delegaci III sektora uczestniczyli takŜe w pracach Rady do Spraw Strategii, Rady do Spraw 
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Gdyńskich Seniorów oraz Rady Muzeum Miasta Gdyni, zasiadali takŜe w Komisjach: 

Stypendialnej, Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych 

oraz ds. udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych.  

 

W roku 2010 Komisja Konsultacyjna z związku z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku 

publicznym i wolontariacie z dnia 22.01.2010 zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał i 

aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych wnoszonych na sesje Rady Miasta 

oraz miała za zadanie zaopiniowaniem Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami. 

 

Członkowie organizacji pozarządowych uczestniczyli równieŜ w opiniowaniu wniosków 

składanych w ogłaszanych przez prezydenta miasta konkursach dla Rad Dzielnic. 

 

2. WSPÓŁPRACA I NARZĘDZIA PROMOCJI ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 

  

   2.1. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) 

 

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych powstało w 1996 roku jako pierwsza tego typu 

placówka w kraju i działa w formie referatu, będącego integralną częścią Wydziału Biuro 

Prezydenta. Jego głównym zadaniem jest szeroko pojęta współpraca, udzielanie pomocy 

organizacyjnej i merytorycznej gdyńskim organizacjom pozarządowym oraz osobom 

zainteresowanym działaniem na rzecz III sektora, a takŜe przeprowadzanie inicjatyw mających na 

celu integrację środowiska sektora obywatelskiego i promowanie działań NGO’sów wśród 

mieszkańców Gdyni.  

 

Na wspomnianą pomoc składają się róŜnorodne działania – począwszy od opracowywania przez 

pracowników GCOP dokumentów programowych samorządu regulujących zasady współpracy, 

poprzez udzielanie konsultacji i prowadzenie szkoleń, organizowanie kampanii informacyjnych i 

promocyjnych, skończywszy na udostępnianiu pomieszczeń GCOP na spotkania organizacji na 

podstawie zawartych porozumień. 

 

W ramach konsultacji z Komisją Konsultacyjną i Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. 

Organizacji Pozarządowych w minionym roku pracownicy referatu opracowali w oparciu o ustawę 
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o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,  Gdyńską Kartę Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz o konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dokumenty 

wytyczające ramy współpracy samorządu z organizacjami. Były to: Wieloletni Program Współpracy 

Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2010 – 2015, Program współpracy Miasta 

Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. oraz Harmonogram otwartych konkursów ofert 

na zadania realizowane w roku 2011. Dodatkowo sporządzono Sprawozdanie z Realizacji 

Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. GCOP 

we współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Gdyni wspierał obsługę otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Obejmowała ona udostępnianie formularzy, 

udzielanie konsultacji na temat ich wypełniania oraz prowadzenie szkoleń dla organizacji 

pozarządowych, dotyczących prawidłowego sporządzania oferty i sprawozdania z wykonania 

zadania.  

 

W siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na podstawie zawartych porozumień, 

podobnie jak w latach poprzednich, organizowano spotkania róŜnych organizacji pozarządowych. 

W ramach stałych terminów spotykało się 57 podmiotów trzeciego sektora. Łączna liczba spotkań w 

2010 roku wyniosła 1 053 (w tym 21 jednorazowych), w których udział wzięło łącznie 22 510 osób. 

 

Pracownicy GCOP: 

 

1) protokołowali posiedzenia komisji oceniających, powoływanych do opiniowania ofert 

składanych przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego,  

2) weryfikowali prawidłowość złoŜonych przez organizacje pozarządowe rozliczeń dotacji, 

przyznanych przez prezydenta miasta, realizowanych przez Biuro Prezydenta; 

3) realizując zadania wspierania organizacji trzeciego sektora udzielali konsultacji  

w sprawach dotyczących procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszenia  

i fundacji, redagowania statutu, warunków niezbędnych dla uzyskania statusu organizacji 

poŜytku publicznego, a takŜe procedury ubiegania się i rozliczania dotacji ze środków 

publicznych; dystrybuowali wśród organizacji publikacje dotyczące trzeciego sektora; 

4) opracowali Raport ze współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi; 

5) prowadzili aktualizację wydarzeń związanych z organizacjami pozarządowymi na stronie 

internetowej www.gdynia.pl . 
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Pracownicy referatu organizowali dyŜury z zakresu konsultacji z księgowości prowadzonych przez 

pracownika UM dla organizacji pozarządowych, z których łącznie skorzystało 36 podmiotów. 

 

W minionym roku siedziba Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych była miejscem 

licznych spotkań, w tym takŜe delegacji zagranicznych. W GCOP odbywały się: 

 

1) wizyty liderów organizacji pozarządowych, studentów oraz przedstawicieli władz 

samorządowych z Ukrainy, Rosji i Białorusi; 

2) spotkania grup liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi, Republiki Mołdowy 

i Gruzji w ramach realizowanego przez Centrum Współpracy MłodzieŜy projektu „Wizyty 

studyjne i staŜe dla rozwoju II”, na który CWM uzyskało wsparcie finansowe z budŜetu 

gminy. 

 

W lokalu GCOP działa równieŜ galeria stworzona z myślą zarówno o profesjonalnych artystach, jak 

i hobbystach oraz amatorach. W 2010 roku prezentowano w niej wystawy malarstwa oraz wystawy 

prezentujące inne techniki. 

 

Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych to lokalna baza danych o podmiotach III 

sektora działających na terenie Gdyni. Dane te są dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl. 

Osobom, które nie mają dostępu do Internetu, pracownicy GCOP udzielają informacji na miejscu 

lub telefonicznie. Po weryfikacji danych w bazie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

jest zarejestrowanych 667 aktywnie działających organizacji współpracujących z Urzędem Miasta. 

W roku 2010 zarejestrowano 18 nowych organizacji. 

 

W GCOP działa Lokalny Punkt Informacji Europejskiej EURODESK, którego zadaniem jest 

udzielanie potrzebnych informacji głównie młodym ludziom, zainteresowanym studiami w krajach 

Europy, stypendiami zagranicznymi, wolontariatem czy wymianą młodzieŜową.  

 

W XVI edycji konkursu Bursztynowego Mieczyka nagrodę główną w zakresie innowacyjność i 

promowanie nowych rozwiązań otrzymało Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 

Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA” . Powstało 13 lat temu, aby zintegrować środowisko 

niesłyszących i nieść im pomoc. Nagrodzono je za przystosowywanie do Ŝycia osób głuchych w 

środowisku osób słyszących. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” otrzymało 

nagrodę za całokształt działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
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Stowarzyszenie pracuje z dziećmi i młodzieŜą w zakresie profilaktyki i terapii uzaleŜnień. Z kolei 

nagrodą ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla organizacji zajmującej się 

szeroko rozumianą edukacją została wyróŜniona Fundacja „Dogtor”.   To jedna z pierwszych 

fundacji zajmujących się zooterapią w Polsce.  Jej podopiecznymi są osoby niepełnosprawne, dzieci 

i młodzieŜ zagroŜona patologiami społecznymi, osoby w trudnej sytuacji Ŝyciowej, pacjenci szpitali 

psychiatrycznych, a takŜe osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego. Specjalne szkolone psy 

biorą udział w niemal kaŜdych zajęciach terapeutycznych. 

 

2.2. Obchody 15. rocznicy uchwalenia pierwszego w Polsce Programu Współpracy 

 

Budowanie systemowej współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi rozpoczęliśmy 15 lat 

temu. Wychodząc naprzeciw potrzebom gdyńskich organizacji w 1995 roku samorząd podjął 

rozmowy z przedstawicielami III sektora w wyniku których to właśnie w Gdyni 6 września 1995 r. 

podpisano pierwszy w Polsce Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi. 

Gdynia stworzyła program wychodzący poza ramy tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej. 

Dokument ten, regulujący zakres współpracy Miasta z III sektorem, stał się inspiracją dla innych 

samorządów oraz swoistym kamieniem milowym na drodze do ustawowego uregulowania tej 

współpracy. Dziś nasze rozwiązania obowiązują w całym kraju. 

W ramach obchodów wspomnianej rocznicy 5 września 2010 roku na Placu Grunwaldzkim w 

Gdyni odbył się Wielki Festyn Rodzinny. Jedną z kluczowych atrakcji była Gdyńska Strefa 

Pozarządowa, która miała na celu promocję i prezentację dorobku lokalnych NGO’sów. Swoją 

działalność prezentowały 23 organizacje. Wszystkie organizacje biorące udział w Strefie 

przygotowały moc atrakcji i rozrywek, wśród których kaŜdy z odwiedzających z pewnością znalazł 

coś dla siebie. Dodatkowym elementem Strefy był autokar do ambulatoryjnego poboru krwi.  

Na zakończenie imprezy wystąpiła gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej – Reni Jusis. 

W ramach obchodów zaplanowano takŜe: gry i zabawy dla dzieci, konkursy  

z nagrodami, lekcje francuskiego dla dzieci i młodzieŜy, pokaz technik harcerskich, pokazy 

pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, prezentacja Nordic Walking, pokaz umiejętności 

psów, wymiana makulatury na drzewka oraz pokaz gimnastyki kręgosłupa i pokaz tańca 

irlandzkiego. 
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6 września 2010 r. z okazji jubileuszu w gdyńskim Multikinie odbyła się ogólnopolska 

konferencja na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi, w której wzięło udział 119 przedstawicieli III sektora oraz 48 przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. Wykłady dla przedstawicieli organizacji oraz samorządu 

terytorialnego poprowadzili wysoko wykwalifikowani specjaliści. 

2.3. Kampania 1%      

Kampania 1% na stałe wpisała się w gdyński kalendarz pozarządowy, od kilku lat będąc bardzo 

waŜną formą promocji i wsparcia gdyńskich organizacji, posiadających status poŜytku publicznego. 

Pracownicy referatu przy współpracy z gdyńskimi organizacjami  prowadzili (opracowując i 

dystrybuując ulotki, plakaty i biuletyny) kampanię „Mały procent, wielka sprawa!”, celem której 

było zachęcanie mieszkańców Gdyni do przekazywania 1% procentu podatku dochodowego na 

rzecz organizacji poŜytku publicznego. W 2010 roku 54% gdynian postanowiło przekazać w ten 

sposób swój 1%, czyli aŜ o 7% więcej niŜ w roku 2009, co łącznie przyniosło kwotę wysokości 

4 036 918,34 zł.  
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2.4. Kalendarz Pozarządowy  

 

W 2010 roku zagościła na naszych biurkach czwarta juŜ edycja Gdyńskiego Kalendarza 

Pozarządowego, który powstał przy współpracy z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. KaŜda 

kartka kalendarza jest ilustrowana zdjęciami nadesłanymi przez organizacje, dzięki którym III 

sektor moŜe zaprezentować swoje działania i dokonania. Począwszy od roku 2007 kalendarz ten 

towarzyszy wszystkim osobom związanym z gdyńskim III sektorem, przypominając im jak wiele 

dobra dla gdynian czynią organizacje pozarządowe.   

 

2.5. Gdyńskie Forum Pozarządowe 

 

16 czerwca 2010 r. odbyło się Gdyńskie Forum Pozarządowe – doroczne plenarne spotkanie 

przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych i samorządu, które słuŜyło wymianie 

doświadczeń i pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw. W Forum udział wzięło około 200 

przedstawicieli organizacji. W siedzibie Teatru Miejskiego w Gdyni odbyły się spotkania i dyskusje 

w grupach tematycznych: pomoc społeczna, kultura i tradycja, młodzieŜ i edukacja, sport, zdrowie i 

osoby niepełnosprawne, seniorzy. Gośćmi specjalnymi była grupa Flamenco pod kierunkiem Pani 

Marii Miotk oraz grupa Choreoterapii - terapii tańcem pod kierunkiem Pani Magdy Langowskiej z 

Centrum Aktywności Seniora. Organizacją oraz koordynacją udziału gdyńskiej reprezentacji w 

Forum zajęli się pracownicy GCOP. 

 
2.6. DOKI 
 

DOKI moŜna czytać takŜe jako skrót od słów: działanie, organizacja, kreatywność, inicjatywa i 

właśnie tym mogą wykazać się młodzi gdynianie. Jest to projekt obywatelski skierowany do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów wspierany przez miasto, w który co roku angaŜuje 

się spora liczba wolontariuszy. Dla ochotników przygotowano ciekawe zadania, między innymi: 

koordynacja poszczególnych elementów programu, pomoc w organizacji pracy mediów podczas 

festiwalu, obsługa gości zagranicznych, przygotowywanie biuletynu i gazety festiwalowej oraz 

wydawanie akredytacji dla dziennikarzy. Jest to dla nich szansa na zdobycie nowej wiedzy, 

nawiązania ciekawych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Dzięki projektowi DOKI 

wolontariusze mogą załapać bakcyla aktywnego spędzania czasu i uczestnictwa  

w wydarzeniach, które dzieją się w mieście. Mogą włączyć się w proces ich tworzenia,  

a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości. 
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Na Hasło „Uaktywnij się” - jak co roku odpowiedziały setki młodych ludzi, którzy mogli zobaczyć 

jak wygląda od zaplecza organizacja imprez masowych i wydarzeń kulturalnych. W roku 2010 

wolontariusze mogli uczestniczyć w takich imprezach jak: Noc Świętojańska, Gdynia Sailling 

Days, Heineken Opener Festival, Mistrzostwa Polskie w Aquathlonie,  Festival Globaltica, 

Festiwalu Rytmu i Ognia FROG, Scena Koncertowa Ucho, Scena Letnia Teatru Miejskiego oraz 

Bike Gdynia Maraton.  

 

Wolontariusze w minionym roku mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach  

i warsztatach, które przyciągnęły rzeszę zainteresowanych. Tegoroczny program szkoleniowy 

wyglądał następująco:  

     

• Tworzenie informacji prasowej. Podstawy robienia wywiadu i reportaŜu -przeprowadził 

Krzysztof Wójcik, specjalista PR portalu internetowego   Trójmiasto.pl; 

• Rozmowa kwalifikacyjna jak się przygotować, praktyczne porady - przeprowadziła Monika 

Najda, specjalista ds. rekrutacji; 

• Bezpieczeństwo podczas imprez masowych, psychologia tłumu - przeprowadził Dariusz 

Wiśniewski, komendant StraŜy Miejskiej; 

• Dziennikarstwo śledcze - przeprowadził Krzysztof Wójcik, specjalista PR portalu 

internetowego Trójmiasto.pl; 

• Public Relations - kreowanie wizerunku – przeprowadziła Emilia Drewa, specjalista PR; 

• Myślenie projektem - od pomysłu do realizacji – poprowadziła Joanna Kalata, pracownik 

fundacji, koordynator projektów;  

• Zarządzanie sobą w czasie - przeprowadziła Anna Formella z Alternatywa-Centrum Nauki, 

psycholog; 

• Dziennikarstwo internetowe zasady tworzenia newsów - przeprowadził Krzysztof Wójcik, 

specjalista PR portalu internetowego Trójmiasto.pl. 

  
 2.7. Gdyńska Strefa Pozarządowa 
 
 

Gdyńska Strefa Pozarządowa jest projektem samorządu stworzonym z myślą  

o organizacjach pozarządowych. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zaprezentowanie 

mieszkańcom i osobom odwiedzającym nasze miasto działalności gdyńskich organizacji. 

Wspomnianą strefę tworzyły stoiska, na których przedstawiciele podmiotów III sektora 
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przedstawiali ich dorobek oraz działalność. Stoiska mają stać się stałym elementem większych 

imprez plenarnych w Gdyni. Gdyńska Strefa Pozarządowa skierowana jest do wszystkich 

organizacji, które mają chęć oraz oryginalny pomysł na zaprezentowanie swojej działalności 

statutowej.  

 

W 2010 roku strefa była częścią Uroczystych Obchodów Uchwalenia Pierwszego  

w Polsce Programu Współpracy Miasto Gdynia z Organizacjami Pozarządowymi, które odbyły się 

5 września na Placu Grunwaldzkim. KaŜdorazowo do udziału w Strefie zgłasza się ogromna liczba 

organizacji, co świadczy o atrakcyjności i popularności tego projektu. Swoją działalność 

prezentowały 23 organizacje.: CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Centrum Współpracy 

MłodzieŜy, Fundacja Dogtor, Fundacja Gospodarcza, Fundacja Pisarze dla Pokoju, Fundacja 

Zachowaj Zdrowie w Sobie, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Liga 

Ochrony Przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, Polski 

Czerwony KrzyŜ, PTTK Oddział Morski w Gdyni, Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku 

Krótkofalowców, Samodzielne Koło Terenowe nr 218 STO, Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, 

Stowarzyszenie Arteria, Stowarzyszenie  Gdynian Wysiedlonych, Stowarzyszenie In gremio, 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszenie OVUM, Towarzystwo 

Miłośników Gdyni, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej, Uczniowski Klub Sportowy 

KAR-DO Gdynia oraz Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Gdynia.  Wszystkie 

organizacje biorące udział w Strefie przygotowują moc atrakcji i rozrywek, wśród których kaŜdy z 

odwiedzających z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

 

2.8. Warsztaty PodróŜnicze  
 
 
Projekt gdyńskich warsztatów podróŜniczych pod nazwą  „Szerokie Horyzonty"  realizowany 

był wspólnie przez „Polski Klub Przygody" i Miasto Gdynia w Gdyńskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych i adresowany był do ciekawych świata i Ŝądnych przygody mieszkańców naszego 

miasta. Spotkania prowadzą młodzi ludzie, którzy jeszcze niedawno marzyli o prawdziwej 

przygodzie, dziś mają juŜ za sobą kilka wypraw, bagaŜ doświadczeń i chęć dzielenia się swoją 

wiedzą.  W ramach projektu organizowane są cykliczne mitingi połączone z prelekcjami, pokazami 

slajdów i wymianą doświadczeń. W roku 2010 w okresie od stycznia od maja odbyło się  

5 spotkań w ramach warsztatów, w których uczestniczyło około 230 osób. 
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2.9. Konsultacje z zakresu księgowości 

 

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w roku 2010 kontynuowało prowadzenie 

bezpłatnych szkoleń z zakresu księgowości, których celem było przedstawienie ogólnych zasad i 

praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Podczas dyŜurów 

pracownika Wydziału Księgowości Urzędu Miasta, ze szkoleń i konsultacji skorzystało 36 

podmiotów. 

 

2.10. Bal Gdyńskich Organizacji Pozarządowych 

 

To juŜ czwarta edycja „Balu Gdyńskich Organizacji Pozarządowych”, który na stałe wpisał się w 

cykl spotkań gdyńskiego trzeciego sektora. Bal organizowany jest dzięki współpracy kilku 

gdyńskich organizacji pozarządowych oraz samorządu. W minionym roku bal karnawałowy 

podobnie jak w latach ubiegłych odbył się w Klubie Muzycznym Ucho, w którym brało udział 

ponad 300 osób. Jego nieformalna formuła daje szansę na integrację przy wspólnej zabawie i 

poznanie osób czynnie zaangaŜowanych w działalność gdyńskiego sektora NGO 

 

2.11. Akcja „Podziel się pluszakiem” 

 

Akcja „Podziel się pluszakiem” zorganizowana została juŜ po raz szósty, a jej celem jest zbierania 

maskotek dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Gdyni. Odbiór społeczny mieszkańców 

całego Trójmiasta przerósł nasze oczekiwania. Gdynianie i ich sąsiedzi przekazali kilka tysięcy 

zabawek, które przyniosły radość i uśmiech tym, którzy najbardziej czekają na te Święta. Pluszaki 

zostały przekazane podczas Wigilii dla samotnych i potrzebujących. 

 

W akcji brało udział 25 szkół i przedszkoli, w których dzieci i młodzieŜ wspólnie  

z nauczycielami niezwykle sprawnie przeprowadzili zbiórkę, hojnie zasilając worek z prezentami.  


