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ROZDZIAŁ 1: METODOLOGIA BADANIA  

 

 

 

 

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badania nt. „Analiza jakościowa projektów 

społecznych realizowanych w Mieście Gdańsk”, przeprowadzonego w okresie od grudnia 

2009 roku do lutego 2010 roku.  

Badanie prowadzono w ramach projektu „Skuteczne Partnerstwo Lokalne" ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2, którego realizatorem jest Gmina 

Miejska Gdańsk. 

Badanie zostało realizowane przez pięcioosobowy zespół badawczy, pod kierunkiem Alicji 

Zajączkowskiej (umowa PrePost Consulting Alicja Zajączkowska z Gminą Miejską Gdańsk) 

w składzie: Małgorzata Niemkiewicz, Marek Hola, Maciej Dębski, Ewa Zabłocka - 

Krasowska. Członkowie zespołu to specjaliści - osoby, które posiadające zróŜnicowane  

i kompleksowe doświadczenie w zakresie dziedzin kluczowych z punktu widzenia 

niniejszego badania, a takŜe posiadają kompetencje w realizacji badań ilościowych  

i jakościowych. Wszyscy członkowie Zespołu mają wieloletnie doświadczenie we współpracy 

zarówno z sektorem organizacji pozarządowych, jaki i samorządem. 
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ZałoŜenia metodologiczne badania 

Na potrzeby analizy zdefiniowano poniŜsze cele badawcze: 

• Identyfikacja kierunków działań, potrzeb i ograniczeń gdańskich organizacji 

pozarządowych w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. 

• Ocena mechanizmów współpracy pomiędzy samorządem Gminy Miejskiej Gdańsk a 

organizacjami pozarządowymi, w tym stosowane regulacje i praktyka wdraŜania. 

• Zidentyfikowanie trudności wynikających z zaprojektowanego systemu współpracy i 

rekomendowanie ewentualnych kierunków zmian.  

Wyniki badania mają posłuŜyć dalszemu doskonaleniu i rozwijaniu przez Gminę 

Miejską Gdańsk modeli współpracy i współfinansowania działań gdańskich organizacji 

pozarządowych z uwzględnieniem idei partnerstwa. 

Badanie koncentrowało się na dwóch zakresach – przedmiotach analizy tj.: projekty 

gdańskich organizacji oraz system współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk a organizacjami. 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników badania i udzielenia pełnej odpowiedzi na 

postawione pytania badawcze, niezbędne było przeprowadzenie dwuetapowego badania  

i połączenie w analizie róŜnorodnych rodzajów danych oraz metod badawczych. 

Zastosowanie triangulacji metodologicznej - łączenia danych pochodzących z róŜnych źródeł 

w celu ich wzajemnej weryfikacji i dopełniania się, prowadzi do uzyskania bardziej 

obiektywnego i pełnego obrazu badanych zjawisk. W badaniu zastosowano: 

• triangulację źródeł danych: analizowano zarówno dokumenty zastane jak i dane 

wywołane; 

• triangulację metod badawczych: zastosowanie łącznie róŜnych metod badawczych po 

to, by wyeliminować ograniczenia kaŜdej z nich; 

• triangulację perspektyw badawczych: badanie zostało przeprowadzona przez zespół 

badaczy, co łączy doświadczenia kaŜdego z nich i pozwoliło na uzyskanie bogatszego 

i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu. 

 

PRZEDMIOT 

BADANIA 

Projekty gdańskich 

organizacji System współpracy 
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W badaniu zostały wykorzystane następujące metody badawcze: analiza dokumentacji, 

studium przypadku, ankietowanie oraz wywiady. 

1. Analiza dokumentacji dotycząca projektów społecznych podejmowanych przez gdańskie 

organizacje pozarządowe w latach 2007-2009 została przeprowadzona przez badacza 

Małgorzatę Niemkiewicz i opisana w rozdziale 3 niniejszego opracowania. Analiza 

dokumentacji objęła: 

• Sprawozdania, dokumentacja konkursowa oraz listy rankingowe dotacji przyznanych 

organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy Miasta Gdańsk  

w latach 2007, 2008, 2009, 

• Listy rankingowe gdańskich organizacji w ramach PO KL – baza projektów w latach 

2007, 2008, 2009 (projekty złoŜone i projekty dofinansowane na konkursy centralne  

i regionalne), 

• Listy rankingowe w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych (Fundusze 

Norweskie) w latach 2007, 2008, 2009 (projekty złoŜone i projekty dofinansowane), 

• Listy rankingowe w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2007 – 2009, 

• Listy rankingowe dotacji z funduszy Wojewody Pomorskiego w latach 2007 – 2009, 

• Inne dokumenty/ opracowania/ publikacje/ strony internetowych zawierające 

informacje o realizowanych projektach przez gdańskie organizacje. 

2. Analiza dokumentacji dotycząca systemu współpracy pomiędzy gdańskimi organizacjami 

a samorządem Gdańska została przeprowadzona przez badacza Marka Hol ę i opisana  

w rozdziale 5 niniejszego opracowania. Analiza dokumentacji objęła poniŜsze dokumenty:  

• Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015, 

• Wieloletni Program Inwestycyjny, 

• Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

• Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gdańsku na rok 2007, 2008, 2009, 

• Programy współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2007, 

2008, 2009. 

Do grupy istotnych podmiotów obowiązującego modelu współpracy zaliczono:  

• Gdańską Radę Działalności PoŜytku Publicznego, 

• Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych, 

• Referat współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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Do grupy procedur dotacyjnych poddanych analizie, zaliczono:  

• Zasady przyznawania dofinansowania w ramach ogólnego konkursu dla organizacji 

pozarządowych. 

• Zasady przyznawania dofinansowania w ramach konkursu dla organizacji 

pozarządowych w zakresie pomocy społecznej. 

• Zasady obowiązujące w regulaminie gospodarowania środkami gminnego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska.  

W grupy instrumentów informacyjnych poddanych analizie, znalazły się:  

• Serwis informacyjny Gdańska http://www.gdansk.pl/organizacje; 

• Biuletyn informacyjny Herold Rady i Prezydenta Miasta Gdańska. 

Analiza treści dokumentacji przeprowadzona została z wykorzystaniem elementów narzędzia 

monitoringowego pn. „Barometr Współpracy - Narzędzie do monitorowania systemu 

współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 

pozarządowymi” autorstwa Ryszarda Skrzypiec (SLLGO, Warszawa) oraz Piotra 

Frączak(FRSO, Warszawa). 

3. Studium przypadku obejmowało analizę jakościową 50 ofert organizacji, które uzyskały 

dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na 2009r ogłoszonym przez Miasto Gdańsk. Na 

potrzeby oceny jakości wniosków opracowano autorskie narzędzie badawcze „Arkusz oceny 

oferty zadania publicznego”. Analiza jakościowa projektów oparta została na zasadach 

zarządzania projektowego w odniesieniu do załoŜeń metodyki zarządzania cyklem projektu 

PCM (ang. Project Cycle Management – PCM). Ocena ofert została przeprowadzona przez 

badacza Alicj ę Zajączkowską i opisana w rozdziale 4 niniejszego opracowania. 

4. Wywiady (indywidualne bezpośrednie i telefoniczne oraz grupowe), których 

przedmiotem były zarówno projekty organizacji, jak i system współpracy zostały 

przeprowadzone z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz pracownikami Miasta 

Gdańsk (łącznie 38 osób). Metoda wywiadu pozwala na uzyskanie pogłębionej wiedzy na 

temat odczuć, opinii, rekomendacji z perspektywy rozmówcy. Analizując wszystkie 

indywidualne opinie naleŜy pamiętać, Ŝe są one odzwierciedleniem ich prywatnych, 

osobistych odczuć, refleksji i subiektywnego postrzegania rzeczywistości. Warto pamiętać, 

Ŝe: „w badaniach jakościowych waŜną kwestią jest raczej „autentyczność” ni Ŝ rzetelność”. 
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Nie powinnyśmy postrzegać odpowiedzi, jakie padają w wywiadach, jako po prostu 

prawdziwe lub fałszywe sprawozdanie z rzeczywistości..1 

Zebrane przez badaczy Ewę Zabłocką - Krasowską i Alicj ę Zajączkowską i opisane  

w rozdziale 6 niniejszego opracowania informacje wykorzystano do w celu diagnozy 

określonego stanu rzeczy (funkcja opisująca), poszukiwania wyjaśnień, przyczyn, 

uwarunkowań (funkcja oceniająca) oraz zebrania wniosków, rekomendacji, sugestie, 

postulatów (funkcja predyktywna). 

Badanie ankietowe zrealizowano metodą ankiety internetowej dostępnej na stronie 

http://prepost.pl/gdanskieprojekty/. Głównym celem badania było pozyskanie informacji  

o projektach realizowanych przez gdańskie organizacje pozarządowe oraz o ich kondycji  

i praktykowanych formach współpracy. Zaproszenie do wypełnienia ankiety skierowano 

dwukrotnie do ponad 500 organizacji. W badaniu ostatecznie wzięło udział 168 organizacji 

zaś do ostatecznej analizy statystycznej wybrano 132 z nich. Głównym powodem dokonanego 

wyboru była kompletność danych, okazało się bowiem, Ŝe 36 nadesłanych kwestionariuszy 

posiadało zbyt wiele braków danych, aby analizować ich wyniki.  

Wyniki badania ankietowego przygotowanego i przeprowadzonego przez badacza Macieja 

Dębskiego zostały zaprezentowane w rozdziale 2 niniejszego opracowania. 

 

 

                                                 
1 David Silverman „Interpretacja danych jakościowych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
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ROZDZIAŁ 2: RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH  

 

 

 

 

Na przełomie roku 2009/2010 na terenie miasta Gdańsk zostało zrealizowane badanie 

ankietowe skierowane do gdańskich organizacji pozarządowych działających na rzecz 

mieszkańców Gdańska.  

Na etapie przygotowywania badania ustalono, Ŝe badanie będzie realizowane metodą ankiety 

internetowej dostępnej na stronie http://prepost.pl/gdanskieprojekty/. Głównym celem badania 

było pozyskanie informacji o projektach realizowanych przez gdańskie organizacje 

pozarządowe oraz o ich kondycji i praktykowanych formach współpracy. Wyniki badania 

mają posłuŜyć dalszemu doskonaleniu i rozwijaniu przez Gminę Miejską Gdańsk modelu 

współpracy i współfinansowania działań gdańskich organizacji pozarządowych z 

uwzględnieniem idei partnerstwa. 

Ankieta przygotowana została na potrzeby badania prowadzonego w ramach projektu 

„Skuteczne Partnerstwo Lokalne" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej Działanie 7.2, którego realizatorem jest Gmina Miejska Gdańsk. Raport z badania 

zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Gdańska i będzie dostępny wszystkim 

zainteresowanym. Zastosowane narzędzie badawcze było imienne a wypełnienie 

szczegółowej metryczki organizacji na końcu ankiety pozwoliło na aktualizację bazy 
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gdańskich organizacji, prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Gdańska. Sam proces wypełnienia elektronicznej ankiety okazał się bardzo prosty (nie 

wymaga biegłości w obsłudze komputera) i nie zajmował więcej niŜ 15 minut pracy.  

Na etapie planowania badania i tworzenia umowy spodziewano się, Ŝe w ostatecznej bazie 

danych znajdzie się około 150 organizacji pozarządowych. Zaproszenie do udziału w badaniu 

zostało rozesłane dwukrotnie do organizacji pozarządowych, których dane mailingowe są 

zgromadzone w bazie adresowej organizacji prowadzonej przez WSS Urzędu Miasta 

Gdańska, takŜe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Tymczasem  

w badaniach organizacji pozarządowych wzięło udział 168 organizacji zaś do ostatecznej 

analizy statystycznej wybrano 132 z nich. Głównym powodem dokonanego wyboru była 

kompletność danych, okazało się bowiem, Ŝe 36 nadesłanych kwestionariuszy posiadało zbyt 

wiele braków danych, aby analizować ich wyniki.  

Osobami, które najczęściej udziały odpowiedzi były kobiety (61,4%) zaś męŜczyźni stanowili 

38,6% wszystkich przebadanych osób.  

Analizując przeciętny wiek osób wypełniających kwestionariusz powiedzieć moŜna, Ŝe 

wynosił on 48,5 lat zaś średnia liczba lat pracy w danej organizacji wynosiła 9,5 lat.  

Z uzyskanych wyników moŜna sądzić, Ŝe osoby, które wypełniały kwestionariusz ankiety 

były osobami kompetentnymi, posiadającymi szeroką wiedzę na temat organizacji, w której 

pracują.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe najczęstszą zadeklarowaną formą organizacji okazało 

się stowarzyszenie, na które wskazało 59,2% wszystkich organizacji. Drugą w hierarchii 

najczęściej występowano formą okazała się fundacja (26,9%). Pozostałe odsetki widoczne na 

poniŜszym wykresie są o wiele niŜsze. 
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Pomimo zebrania danych od 132 organizacji okazało się, Ŝe nie wszystkie z nich podały 

swoje nazwy. PoniŜej znajdują się pełne nazwy bądź skróty tych instytucji, które nazwę swoją 

podały. 

1. Akcja Katolicka 
2. Bałtyckie Bractwo śeglarzy 
3. Centrum Chrześcijańskie NOWE śYCIE 
4. Droga 
5. Fundacja "Autyzm w Rodzinie" 
6. Fundacja "Bezpieczni w Ruchu Drogowym" 
7. Fundacja "Sprawni Inaczej" 
8. Fundacja Droga 
9. Fundacja Ex Nihilo Nihil 
10. Fundacja Hospicyjna 
11. Fundacja Marka Kamińskiego 
12. Fundacja Pomorski Dom Nadziei 
13. Fundacja Theatrum Gedanense 
14. Fundacje "W stronę światła" 
15. Gdańska Akademia Bankowa 
16. Gdańska Federacja śeglarska 
17. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 
18. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 
19. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju 
20. Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" 
21. Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabowidzących 
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22. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy "Promyk Nadziei" 
23. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
24. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 
25. Gdańskie Stowarzyszenie Sztuk Walk 
26. Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
27. GKW DRAKKAR 
28. GSE 
29. Jachtklub Stoczni Gdańskiej 
30. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe " Przymierze" 
31. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe  
32. Marfan Polska 
33. Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji MłodzieŜy Fundacja Miki Centrum 
34. MKS Atleta 
35. Nadwiślańskie stowarzyszenie chorych na epilepsję i ich przyjaciól  
36. NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i MłodzieŜy 
37. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA 
38. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals 
39. Polski komitet pomocy społecznej 
40. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki 
41. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu  
42. Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej 
43. Pomorska Fundacja ETOH 
44. PTE EKO-KONTAKT 
45. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 
46. Stowarzyszenie "Łódz Ratunkowa" 
47. Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze" 
48. Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ 
49. Stowarzyszenie antymobbingowe im. Barbary grabowskiej 
50. Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator Trójmiejski 
51. Stowarzyszenie Charytatywno Oświatowe "OMEGA" 
52. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "BliŜej Centrum" w Gdańsku 
53. Stowarzyszenie integracji społecznej klub abstynenta  
54. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących  
55. Stowarzyszenie Nasze Siedlce 
56. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa 
57. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Endoproteza 
58. Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej 
59. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej 
60. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Pelikan" w Gdańsku 
61. Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk 
62. Stowarzyszenie Wspólnota Serc 
63. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 
64. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Koło w Gdańsku 
65. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku 
66. Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku 
67. Trójmiejska Akcja Kobieca 
68. Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt 
69. UKS LECH GDAŃSK 
70. WEGEAKTYWNI 
71. WKTiR 
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72. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku 
73. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski koło w Gdańsku 
74. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Śródmieście im. 

Alfa Liczmańskiego 
 

Obszar działań organizacji 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe zdecydowana większość badanych organizacji  

w Gdańsku zadeklarowała działanie na rzecz całego Gdańska (70,4%) zaś prawie co trzecia  

z nich (29,6%) przyznała, iŜ prowadzi działalność skierowaną wobec najbliŜszego sąsiedztwa, 

okolicy, dzielnicy Gdańska. Nieliczne organizacje wymieniły nazwę dzielnicy, na której 

koncentrują swoja aktywność. Wskazano dzielnicę Wrzeszcz (trzykrotne wskazanie), Orunia 

(dwukrotne wskazanie), dolne Miasto (dwukrotne wskazanie), Olszynka, Orunia Górna, 

Gdańsk Południe, Matarnia oraz Politechnika Gdańska. 

 

Potencjał organizacji 

Ponad ¾ badanych organizacji (77%) zadeklarowała posiadanie spisanej misji a ponad 

połowa z nich przyznała, Ŝe ma równieŜ spisaną strategię rozwoju lub inne dokumenty 

planistyczne (50,8%).  

Jak wskazują dane zawarte na poniŜszym wykresie 47,6% badanych podmiotów posiada 

status organizacji poŜytku publicznego, a 34,4% prowadzi odpłatna działalność statutową. 

Relatywnie najmniej organizacji przyznała, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą (15,6%).  
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Współpracownicy organizacji 

Średnie dane liczbowe dotyczące osób regularnie działających w badanych organizacjach to 

blisko 53 osoby. NajwyŜsze wskazania 650 osób podano przez Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Miczmańskiego oraz 

443 osoby w Bałtyckim Bractwie śeglarskim.  

Średnia liczba aktywnie współpracujących z organizacją zewnętrznych wolontariuszy wynosi 

blisko 40 osób. NajwyŜsze wskazania 250 osób podano przez Polskie Towarzystwo Pomocy 

Telefonicznej oraz 678 przez Bałtyckie Bractwo śeglarskie. 18 organizacji podało, iŜ nie 

współpracuje z zewnętrznymi wolontariuszami. 

Wynagrodzenie pobierają średnio 8,6 osoby. Spośród 132 badanych organizacji w 38 

organizacjach Ŝadna z osób współpracujących nie pobiera wynagrodzenia (27,5%).  

W prawie 48% badanych organizacji pobiera wynagrodzenie od 1 do 10 osób.  

NajwyŜsze liczby współpracowników opłacanych w organizacjach podawane w badaniu 

wynosiły: 50, 60 ,68 i 170 osób. 
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 BudŜet organizacji 

Analizując budŜet roku 2009 badanych organizacji okazuje się, Ŝe uzyskane wyniki są bardzo 

zróŜnicowane.  

Dominującym przedziałem budŜetowym okazał się przedział od 10 tys. do 50 tys. PLN, na 

który wskazało ponad ¼ uczestniczących w badaniu podmiotów (26,6%).  

17,7% organizacji zadeklarowała roczny budŜet mijającego roku na poziomie 100 tys. – 500 

tys. PLN.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe co dziesiąta badana organizacja zadeklarowała budŜet 

przewyŜszający kwotę 1 ml PLN. 

JednakŜe 24,6%, czyli co czwarta organizacja wskazała, Ŝe jej budŜet w roku 2009 nie 

przekroczył 10 tys. PLN. 
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NajwaŜniejsze zewnętrzne źródła finansowana Organizacji w latach 2007-2009.  

Jak wskazuje analiza statystyczna prawie połowa przebadanych organizacji zadeklarowała, iŜ 

głównym i najwaŜniejszym zewnętrznym źródłem finansowania organizacji były dotacje ze 

środków samorządowych Gminy/Miasta Gdańska oraz darowizny od osób prywatnych 

(odpowiednio 47,5% i 45,1%).  

Nieco ponad co trzecia instytucja wskazała, iŜ najwaŜniejsze wpływy finansowe pochodzą od 

róŜnego rodzaju firm i instytucji (36,9%), zaś 26,2% wskazało na posiadanie dotacji z innych 

środków samorządowych (urząd gminy, miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski).  

Wpływy z 1% podatku dla organizacji poŜytku publicznego wskazuje 23,8% a 18,9% 

organizacji deklaruje najwaŜniejsze wpływy ze strony środków krajowych.  

Do najrzadziej wskazywanych form najwaŜniejszych zewnętrznych źródeł finansowania 

zaliczyć wsparcie od krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych (odpowiednio 

3,3% i 4,1% wskazań)  
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Tablica 1 NajwaŜniejsze zewnętrzne źródła finansowana Organizacji w latach 2007-2009 

Zewnętrzne źródła finansowana  N % 

Dotacje ze środków samorządowych Gminy/Miasta Gdańska 58 47,5% 

Darowizny od osób prywatnych 55 45,1% 

Darowizny od firm i instytucji 45 36,9% 

Dotacje z innych środków samorządowych (Urząd Gminy, Miasta, Starostwo Powiatowe, 

Urząd Marszałkowski) 
32 26,2% 

Wpływy 1% podatku OPP (dotyczy Organizacji PoŜytku Publicznego) 29 23,8% 

Inne 24 19,7% 

Środki krajowe (PO FIO, Ministerstwa, Agencje rządowe, Wojewoda i inne) 23 18,9% 

Fundusze Unii Europejskiej 22 18,0% 

Środki pomocowe rządów innych państw np. Fundusze Norweskie 11 9,0% 

Wsparcie od zagranicznych organizacji pozarządowych 5 4,1% 

Wsparcie od innych krajowych organizacji pozarządowych 4 3,3% 

 

Skąd członkowie Organizacji czerpią pomysły na działania projektowe?  

Najczęściej udzielną odpowiedzią była ta związana z własnym doświadczeniem członków  

i liderów organizacji (75,7% wskazań). NaleŜy podkreślić, iŜ jest to bardzo dominująca 

odpowiedź. Na drugim miejscu znalazła się obserwacja tego, co dzieje się wokół (48,5%) a na 

trzecim dyskusje między członkami organizacji (39,8%).  

Do najrzadszych form czerpania pomysłów na działania projektowe podejmowane przez 

badane organizacje zaliczyć naleŜy inspirowanie się działaniami prowadzonymi przez inne 

krajowe organizacje i podmioty (10,7%) oraz dopasowanie pomysłu projektowego do 

wymogów konkursów grantowych (15,5%). 

Tablica 2 Źródło pomysłów na działania projektowe  

Źródło pomysłów N % 

własne doświadczenie członków i liderów organizacji, 78 75,7% 

obserwacja tego, co się dzieje wokół, 50 48,5% 

dyskusje między członkami organizacji, 41 39,8% 

opinie potencjalnych beneficjentów (odbiorców projektu), 32 31,1% 

prowadzenie własnych badań i analiz, 19 18,4% 

konsultacje społeczne, wysłuchiwanie uwag i opinii mieszkańców, 18 17,5% 

współpraca z podmiotami zagranicznymi/ inspirowanie się tym, co robią 

zagraniczne organizacje, 
17 16,5% 

dopasowanie pomysłu projektowego do wymogów konkursów grantowych 16 15,5% 

inspirowanie się działaniami prowadzonymi przez inne krajowe organizacje i 

podmioty, 
11 10,7% 
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Na pytanie „Czy Organizacja w latach 2007 – 2009 prowadziła badania, diagnozę 

problemów i potrzeb adresatów swoich działań projektowych?”  tylko nieliczne organizacje 

badane potwierdziły, Ŝe takie działania prowadziły poprzez: 

• Prowadzenie i analizowanie statystyk zgłaszanych problemów, 

• Badanie ankietowe, 

• Rozesłanie ankiety do szkół, 

• Ankieta ewaluacyjna, 

• Obserwacja i rejestracja faktów, 

• Ankiety ewaluacyjne realizowanych projektów, 

• Badania ilościowe, 

• Wywiady, analizy, porównania, 

• Wywiady indywidualne,  

• Dane pozyskane z PPnRZiSS, 

• wywiady, obserwacja, analiza twórczości dziecięcej i młodzieŜowej, ankieta, wymiana 

informacji z partnerskimi instytucjami, 

• badania środowisk pracowniczych przy uŜyciu własnego instrumentu badawczego, 

• w ramach projektów europejskich, 

• Przeprowadzono debaty publiczne stacjonarne i interntowe, 

• analiza klientów, 

• rozmowy z potencjalnymi beneficjentami, 

• spotkania z rodzicami, konsultacje z uczestnikami zajęć, 

• interwencja oraz analizy, 

• badanie w szkołach, 

• badanie przesiewowe, 

• obserwacje zachowań mieszkańców i turystów na Wyspie Sobieszowskiej, 

• ankiety, przygotowanie wspólne strategii organizacji, badania oddziaływania na 

uczestnikach przez UG, 

• zbieranie informacji dotyczących potrzeby zbudowania w Trójmieście ośrodka 

rehabilitacji dzikich zwierząt, głównie ptaków, 

• spotkania z rodzicami, konsultacje z uczestników zajęć, 

• badanie przeprowadzone przez PBS DGA, 
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• badania prowadzone są na bieŜąco, związane z modelem pomocy osobom z chorobą 

Alzheimera. 

 

Adresaci działań 

Głównym adresatem działań projektowych podejmowanych przez badane organizacje 

są dzieci i młodzieŜ (61,2%).  

Na drugim miejscu wskazana została lokalna społeczność (31,1%) oraz członkowie  

i wolontariusze organizacji (27,2%).  

Na rodzinę, osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone, osoby 

niepełnosprawne, chore i starsze wskazuje około 25%-20% badanych podmiotów.  

Najrzadszym adresatem działań projektowych okazały się kobiety (3,9%) i przedstawiciele 

określonej grupy zawodowej (4,9%).  

Kolejne 4,9% organizacji biorących udział w badaniu stwierdziła, Ŝe nie skupia się na Ŝadnej 

konkretnej grupie docelowej. 

Tablica 3 Główni adresaci działań projektowych 

Główni adresaci działań projektowych N % 

Dzieci, młodzieŜ 63 61,2% 

Lokalna społeczność 32 31,1% 

Członkowie/ wolontariusze organizacji 28 27,2% 

Rodzina 27 26,2% 

Osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym, bądź wykluczone 26 25,2% 

Osoby niepełnosprawne, chore 25 24,3% 

Osoby starsze 21 20,4% 

Mieszkańcy regionu 15 14,6% 

Działamy na rzecz innych kategorii odbiorców, jakich? 13 12,6% 

Turyści 8 7,8% 

Organizacje pozarządowe, instytucje, firmy 7 6,8% 

Przedstawiciele określonej grupy zawodowej/ branŜy zawodowej 5 4,9% 

Nie skupiamy się na Ŝadnej konkretnej grupie docelowej 5 4,9% 

Kobiety 4 3,9% 

 

Niektórzy respondenci wymieniali konkretne przykłady grup docelowych, np. dzieci 

afrykańskie, odbiorcy działań artystycznych i edukacyjnych, widzowie, uczestnicy 
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warsztatów, mieszkańcy Trójmiasta i regionu a takŜe goście z kraju, osoby poszkodowane 

przemocą w pracy oraz pracodawcy w przeciwdziałaniu lobbingowi, osoby w kryzysie 

psychicznym, obrońcy praw zwierząt, osoby prowadzące zdrowy tryb Ŝycia, osoby chore na 

nowotwory, nauczyciele, pedagodzy i studenci. 

Szacowaną średnią liczbę odbiorców, którzy skorzystali z działań projektowych/ pomocy/ 

usług w organizacji w roku 2009 oraz przykładowe wskazania badanych organizacji 

przedstawia tablica nr 5.  

Z szacunkowych danych wskazanych przez badane organizacje wynika, iŜ średnia liczba 

odbiorców ich działań wynosi blisko 17 tys. osób, z tego ponad 12 tyś. to mieszkańcy 

Gdańska. NaleŜy jednakŜe z duŜą ostroŜnością podejść do wyników średniej liczby 

odbiorców. Najmniejsza liczba odbiorców podawana przez organizacje wynosiła 10 – 20 

osób, a największa podana liczba odbiorców to 1,5mln osób, jednakŜe organizacja, która 

podała taką liczbę jest anonimowa.  

Tablica 4 Szacunkowa liczba odbiorców 

OGÓŁEM 

Szacunkowa 
liczba 

odbiorców 
OGÓŁEM 

Szacunkowa 
liczba 

odbiorców 
mieszkańców 

Gdańska 

Szacunkowa liczba 
podmiotów/ 
instytucji 

N WaŜne 99 98 97 
  Braki danych 33 34 35 

Średnia liczba  16 963,6 12 292,9 91 
Nazwa Organizacji Liczba wskazań 

Stowarzyszenie przyjaciół Wyspy 
Sobieszowskiej 

50 000 30 000  

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej 7 000 5 000 15 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 21 000 2 500  
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza 
Powszechna” 

5 000 200  

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 1 500 1 500  
Fundacja Theatrum Gedanense 9 000 6 000 8 
Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk 2 000 2 000 20 
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe 500 500  
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub 
Abstynenta 

4 500 4 000  

Fundacja Hospicyjna 1 000 100  
Fundacja "Bezpieczni w Ruchu Drogowym" 5 000 1 900  
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski 
koło w Gdańsku 

1 100 600  

Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 
Trójmiejski 

800 500  

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 920 800 145 
WEGEAKTYWNI 500 0  
Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ 836 674 

 

674  
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Towarzystwo Naukowe Organizacji i 
Kierownictwa Oddział w Gdańsku 

670 100 9 

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów 
Praktyków 

760 700  

Fundacja Pomorski Dom Nadziei 3 000 2000 38 
Marfan Polska 500 25 5 
Trójmiejska Akcja Kobieca 300 300  
Gdańska Federacja śeglarska 800 500 6 
Jachtklub Stoczni Gdańskiej 500 300  
Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 

1 000 700 1 

Stowarzyszenie NN (nie podano nazwy) 1 500 000 450 000 4 

 

Dziedziny aktywności Organizacji  

Zadając rozbudowane pytanie związane z najwaŜniejszymi dziedzinami aktywności 

organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska w latach 2007-2009 spodziewano się uzyskać 

wyniki bardzo zróŜnicowane. Tak teŜ było w istocie podczas dokonywania analizy 

statystycznej. Nieco ponad 1/3 badanych podmiotów wskazała, iŜ najwaŜniejszą 

dziedziną aktywności jest szeroko pojęta nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

(35,2%).  

28,8% organizacji pozarządowych wskazała, iŜ najwaŜniejszą dziedziną była pomoc 

społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób.  

Co czwarta organizacja biorąca udział w badaniu przyznała, Ŝe do najwaŜniejszych działań 

zaliczyć działania na rzecz osób niepełnosprawnych (24%) zaś co piąta organizacja przyznała, 

Ŝe taką działalnością jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych oraz ochrona i promocja zdrowia (20,0%).  

Do najrzadszych form aktywności organizacji zaliczyć naleŜy działalność wspomagająca 

technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 

organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych  

w Polsce oraz jednostek samorządu terytorialnego, upowszechnianie i ochrona praw kobiet 

oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męŜczyzn, porządek i bezpieczeństwo 

publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność na rzecz mniejszości 

narodowych oraz ratownictwo i ochrona ludności. 
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Tablica 5. NajwaŜniejsze dziedziny aktywności Organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska w latach 
2007-2009 

Dziedziny aktywności N % 
nauka, edukacja, oświata i wychowanie 44 35,2% 
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

36 28,8% 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30 24,0% 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 26 20,8% 
ochrona i promocja zdrowia 25 20,0% 
promocja i organizacja wolontariatu 17 13,6% 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 17 13,6% 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 15 12,0% 
działalność charytatywna 16 12,8% 
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagroŜonych 
zwolnieniem z pracy 

13 10,4% 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 13 10,4% 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

12 9,6% 

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŜe 
działania wspomagające rozwój demokracji 

10 8,0% 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 9 7,2% 
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 9 7,2% 
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

6 4,8% 

Inne 6 4,8% 
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków 
wyznaniowych w Polsce oraz jednostek samorządu terytorialnego 

5 4,0% 

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
męŜczyzn 

5 4,0% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 5 4,0% 
działalność na rzecz mniejszości narodowych 2 1,6% 
ratownictwo i ochrona ludności 2 1,6% 
zapewnienie zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie 
do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym 
oraz kombatantom 

1 ,8% 

 
Formy działalności organizacji 

Do najwaŜniejszych form działalności badanych organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska 

w latach 2007-2009 zaliczyć naleŜy bezpośrednie dostarczanie usług członkom, 

podopiecznym lub klientom organizacji (60,8%).  

Na dalszych miejscach znalazły się takie odpowiedzi jak: współpraca z innymi organizacjami 

/instytucjami w Polsce (wspólne akcje, spotkania, wymiana doświadczeń itp.), organizowanie 

debat, seminariów i konferencji, na tematy waŜne dla organizacji, mobilizowanie  

i edukowanie szeroko rozumianej opinii publicznej dla poparcia działań organizacji oraz 

prowadzenie kampanii społecznych (25%-22% wskazań).  

Do najrzadszych form działalności organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska zaliczyć 

trzeba realizację badań naukowych, zbieranie i przetwarzanie danych, wspieranie innych 
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organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich poprzez dostarczenie im informacji, 

poradnictwa, konsultacji, szkoleń i innych form wsparcia jak równieŜ działania lobbingowe, 

wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, np. prace na rzecz zmiany prawa (mniej 

niŜ 10% wskazań). 

Tablica 6. NajwaŜniejsze formy działalności Organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska  
w latach 2007 – 2009. 

Forma działalności N % 
bezpośrednie dostarczanie usług członkom, podopiecznym lub klientom organizacji 62 60,8% 
Współpraca z innymi organizacjami / instytucjami w Polsce (wspólne akcje, spotkania, 
wymiana doświadczeń itp.) 

26 25,5% 

Organizowanie debat, seminariów i konferencji, na tematy waŜne dla organizacji 25 24,5% 
Mobilizowanie i edukowanie szeroko rozumianej opinii publicznej dla poparcia działań 
organizacji, prowadzenie kampanii społecznych itp. 

23 22,5% 

Finansowe lub rzeczowe wspieranie osób indywidualnych 19 18,6% 
Reprezentowanie i rzecznictwo interesów członków, podopiecznych /klientów organizacji 19 18,6% 
Uczestniczenie w debatach/ dialogu z administracją publiczną róŜnych szczebli np. 
uczestniczenie lub organizowanie konsultacji społecznych, kampanii, protestów, petycji itp. 

15 14,7% 

Działalność wydawnicza 14 13,7% 
 Inne, jakie 12 11,8% 
Współpraca międzynarodowa z instytucjami i organizacjami o podobnych celach 10 9,8% 
Badania naukowe, zbieranie i przetwarzanie danych 9 8,8% 
Wspieranie innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich poprzez 
dostarczenie im informacji, poradnictwa, konsultacji, szkoleń i innych form wsparcia. 

9 8,8% 

Działania lobbingowe, wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, np. prace na rzecz 
zmiany prawa 

6 5,9% 

 

Podczas badań prowadzonych wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz 

mieszkańców Gdańska zapytano równieŜ o łączną liczbę formalnych partnerskich projektów 

realizowanych w latach 2007-2009 przez organizację w roli lidera oraz w roli partnera  

w projekcie. Z przeprowadzonych badań wynika, iŜ podmioty uczestniczące w badaniu nieco 

częściej były partnerami projekcie (przeciętnie w 3,08 projektach) niŜ jego liderami 

(przeciętnie w 2,16 projektach). 
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Dane zawarte na wykresie nr 5 wskazują, iŜ 58,3% organizacji biorących udział w badaniu  

w roku 2007-2009 podejmowała działania w ramach partnerstw lokalnych (partnerskie 

działania projektowe na danym obszarze terytorialnym).  

Na podobnym poziomie (52,4%) kształtuje się odsetek tych organizacji, które w ostatnich 

trzech latach podejmowały działania w partnerstwach tematycznych (partnerskie działania 

projektowe skoncentrowane na konkretnej tematyce).  

Co trzecia organizacja biorąca udział w badaniu przyznała, Ŝe w latach 2007-2009 

podejmowała działania w ramach partnerstw międzysektorowych (wspólne działania 

projektowe organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, biznesu). 

 

Projekty organizacji 

Analizując skuteczność organizacji pozarządowych mierzonej w liczbie realizowanych 

projektów w ciągu ostatnich trzech lat moŜna powiedzieć, Ŝe średnia liczba wszystkich 

wniosków złoŜonych przez organizacje w roku 2009 kształtuje się na poziomie 5 projektów. 

Z danych zawartych na poniŜszym wykresie wynika, iŜ nieco ponad co drugi złoŜony projekt 

uzyskał dofinansowanie (2,8).  

Średnia liczba projektów złoŜonych w roku 2009 w konkursach na dofinansowanie z budŜetu 

miasta Gdańska kształtuje się na poziomie 1,78 projektu, dofinansowanie uzyskało 1,15 

projektów.  
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Analizując liczbę złoŜonych i dofinansowanych projektów ze środków Unii Europejskiej 

okazuje się, Ŝe w latach 2007-2009 badane organizacje złoŜyły średnio 1,55 projektu  

a uznanie w oczach osób oceniających projekty znalazło zaledwie 0,7 projektów.  

Tablica 7: Statystyki dotyczące liczby wniosków składanych i dofinansowanych 

Liczba wniosków składanych i dofinansowanych 
Liczba wniosków/projektów w przedziałach: 

0 
wniosków 

Od 1 
do 5 

Od 6 do 
10 

PowyŜej 10 

Liczba wszystkich wniosków złoŜonych przez 
Organizację w 2009 roku w konkursach na 
dofinansowanie projektów 

14 50 26 10  

Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w 
2009 roku 

27 60 10 3 

Liczba wniosków złoŜonych w 2009 roku w 
konkursach na dofinansowanie projektów z budŜetu 
Miasta Gdańska 

34 58 8 0 

Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w 
2009 roku z budŜetu Miasta Gdańska 

44 53 2 0 

Łączna liczba wniosków złoŜonych w latach 2007 – 
2009 przez Organizację w konkursach na 
dofinansowanie projektów z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej 

61 28 6 4 

Łączna liczba projektów, które uzyskały w latach 
2007 – 2009 dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej 

76 19 4  0 

 

Największa liczba wniosków złoŜonych przez jedną organizacje w 2009r w konkursach na 

dofinansowanie projektów wynosiła 38, a największa liczba projektów, które uzyskały 

dofinansowanie w 2009r. przez jedną organizację wynosiła 26. 

Największa liczba wniosków złoŜonych przez jedną organizację w konkursach na 

dofinansowanie projektów z budŜetu Miasta Gdańska wynosi 9, a największa liczba 

projektów, które uzyskały dofinansowanie w 2009 roku z budŜetu Miasta Gdańska przez 

jedną organizację wynosiła równieŜ 9. 

Największa liczba wniosków złoŜonych przez jedną organizację latach 2007 – 2009  

w konkursach na dofinansowanie projektów wynosi 15, a najwyŜsza liczba projektów, które 

uzyskały dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez jedną organizację 

wynosi 10. 
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Podejmowanie współpracy  

Jak często badane organizacje w latach 2007 – 2009 podejmowały wspólne działania  

z róŜnego rodzaju podmiotami (środowiskami)?  

Jak wynika z przeprowadzonych badań najrzadsze kontakty organizacji dotyczyły partii  

i organizacji politycznych (92,7%), zagranicznych organizacji pozarządowych (57,8%) oraz 

kościołów i związków wyznaniowych (48,2%).  

Organizacjami/instytucjami, z którymi badane organizacje pozarządowe miały najczęstszy 

kontakt okazały się instytucje uŜyteczności publicznej (60,2%), krajowe organizacje 

pozarządowe (53,0%) oraz samorząd lokalny i jego agendy jak równieŜ środowiska 

akademickie, naukowe (39% wskazań). 
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Ponad połowa badanych organizacji (52,4%) sporadycznie podejmuje kontakty z mediami 

oraz blisko 46,3% sporadycznie kontaktuje się ze środowiskiem biznesu i firmami 

prywatnymi. 
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MoŜna powiedzieć, Ŝe organizacje pozarządowe biorące udział w badaniu zadeklarowały  

w sposób nie wprost, Ŝe w większości wypadków formy współpracy z wieloma instytucjami 

sprowadzały się jedynie do dofinansowania ich działań.  

Jak wskazują dane zawarte na poniŜszym wykresie 80,5% organizacji zadeklarowało, iŜ  

w latach 2007-2009 nie korzystała z pomocy Miasta Gdańsk w nawiązaniu współpracy 

regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej z innymi partnerami.  

79,3% badanych organizacji zadeklarowała równieŜ, Ŝe nie korzystała z usług Regionalnego 

Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku. Blisko 65% badanych organizacji 

nie korzysta z zasobów Gdańskiego Domu Organizacji Pozarządowych i/lub Gdańskiego 

Inkubatora Organizacji Pozarządowych. 

Napawać zdziwieniem moŜe równieŜ fakt, Ŝe badane organizacje w znakomitej większości 

nie uczestniczą w tworzeniu lub konsultowaniu Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami (53%), tworzeniu lub konsultowaniu innych dokumentów 

strategicznych o charakterze lokalnym i regionalnym np. strategii rozwoju (66,3%) jak 

równieŜ w pracach komisji ( zespołach) o charakterze doradczym powołanych przez władze 

samorządowe (72%).  

Uzyskane wyniki w sposób jednoznaczny mogą świadczyć bądź to o bierności badanych 

organizacji w zakresie współpracy z miastem Gdańsk, bądź to o niechęci ze strony miasta 

Gdańsk do bliŜszej współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Do częstych kontaktów badanych organizacji z róŜnego rodzaju instytucjami zaliczyć moŜna 

jedynie współpracę z Referatem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Miasta 

Gdańsk (36%). 

Tylko 8,5% badanych organizacji potwierdziło, iŜ utrzymuje częste kontakty z Gdańską Radą 

Organizacji Pozarządowych i Gdańską Radą Działalności PoŜytku Publicznego. Około 50% 

respondentów podała, iŜ w badanym okresie nie miała Ŝadnych kontaktów z wskazanymi 

powyŜej ciałami reprezentującymi sektor gdańskich organizacji. 

Tylko 11% badanych potwierdziło, iŜ często korzysta z pozafinansowego wsparcia 

udzielanego przez Miasto Gdansk. Ponad 18% organizacji potwierdziło, iŜ często korzysta ze 

szkoleń/ pomocy merytorycznej udzielanej przez Miasto Gdansk. 
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Jakość potencjału merytorycznego organizacji 

Z przeprowadzonych badań wynika równieŜ, iŜ badane organizacje w sposób wysoki oceniają 

swoje umiejętności w zakresie jakości świadczenia usług przez własną organizację (4,67) oraz 

umiejętności merytorycznych własnych pracowników i wolontariuszy (4,7). Oceny zostały 

dokonane w oparciu o skalę szkolną od 1 do 6 gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną zaś  

6 ocenę celującą.  

Na równie wysokim poziomie organizacje pozarządowe biorące udział w badaniu oceniają 

zaangaŜowanie i motywację osób pracujących na rzecz organizacji (4,65).  

Relatywnie najniŜsze oceny (oceny dostateczne) przedstawiciele organizacji wystawiają sobie 

w zakresie umiejętności pozyskiwania funduszy na działalność projektową organizacji (3,21). 
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Na zakończenie raportu postanowiono przyjrzeć się odpowiedzi na pytanie:  

„W jakie istotne problemy społeczne dotyczące mieszkańców Gdańska, powinny w pierwszej 

kolejności włączać się organizacje pozarządowe?” W tym pytaniu otwartym osoby 

wypełniające kwestionariusz ankiety miały moŜliwość opisania maksymalnie pięciu 

problemów społecznych. W wyniku analizy jakościowej postanowiono zakwalifikować 

padające odpowiedzi w kilka głównych obszarów: 

1. Obszar związany z dziećmi i młodzieŜą 

• brak oferty zajęć dla dzieci i młodzieŜy z rodzin, których nie stać na zajęcia płatne, 

• brak sal gimnastycznych, 

• doŜywianie dzieci i młodzieŜy, 

• edukacja artystyczna dzieci i młodzieŜy, 

• praca oświatowo-wychowawcza z dziećmi i młodzieŜą, 

• wpływ na spadek przestępczości wśród młodzieŜy, 

• organizacja czasu wolnego od nauki dla dzieci i młodzieŜy, 

• zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

• edukacja młodzieŜy w zakresie wiedzy historii Polski, 

• udostępnienie obiektów sportowych, 

• umoŜliwienie bezpłatnego udziału w sporcie i innych zajęciach dodatkowych osobom 

z rodzin biednych, 

• objęcie opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

2. Obszar związany z grupami wykluczonymi społecznie 

• aktywizacja osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, 

• aktywizacja osób starszych, 

• wsparcie matek samotnie wychowujące dzieci, 

• programy wsparcia dla narkomanów, 

• pomoc osobom bezdomnym, 

• dofinansowanie integracji uchodźców, 

• Integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem, 

• łagodzenie ubóstwa, 

• pomoc emerytom i rencistom biednym, 

• szeroko pojęta pomoc społeczna, 

• rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 
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• walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, 

• pomoc w poszukiwaniu pracy osobom niezaradnym Ŝyciowo, 

• rozwój usług opiekuńczych. 

 

3. Obszar związany z organizacją czasu wolnego 

• organizacja czasu wolnego ludzi starszych, 

• zagospodarowanie czasu młodzieŜy zagroŜonej wykluczeniem społecznym jak i tej 

która czuje się wykluczona, 

• organizacja Ŝycia nocnego i kulturalnego w mieście, 

• organizacja zajęć popołudniowych. 

 

4. Obszar związany ze społecznościami lokalnymi: 

• aktywizacja społeczności lokalnych, 

• bezpłatna pomoc prawna, 

• bezpłatne poradnictwo (prawne, obywatelskie, psychospołeczne), 

• budowa toŜsamości społecznej mieszkańców Gdańska i Pomorza, 

• budowanie społeczności obywatelskich, 

• integracja środowisk lokalnych, 

• rozwój przedsiębiorczości, 

• rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

• sprawowanie kontroli społecznej nad samorządem, 

• zachęcanie mieszkańców do działalności w ramach wolontariatu, 

• tworzenie rad osiedla w dzielnicach, 

• brak lokalnych liderów, 

• budzenie postaw obywatelskich, 

• Integracja społeczności lokalnej wokół celów, 

• Budzenie patriotyzmu pracy dla Ojczyzny, 

• niska świadomość społeczna i partycypacja w rozwoju miasta. 

 

5. Obszary ogólne związane z głównymi problemami społecznymi 

• zwalczanie bezrobocia, 

• problem alkoholowy, 
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• walka z przemocą szeroko rozumianą, 

• przemoc w pracy – lobbing, 

• problem mieszkaniowy, 

• przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

• mieszkalnictwo chronione i wspomagane. 

 

6. Obszary związane z edukacją ogólnie: 

• edukacja na temat humanitarnego traktowania zwierząt, 

• edukacja na temat niehumanitarnego traktowania zwierząt, 

• edukacja prozdrowotna w zakresie HIV/AIDS, 

• wzrost odsetka osób uczestniczących w edukacji ustawicznej, 

• profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieŜy, 

• promocja zdrowego stylu Ŝycia, promocja zdrowych form wypoczynku, 

• wykluczenie w edukacji osób biedniejszych, 

• wyrównywanie szans edukacyjnych, 

• edukacja na temat sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz kotów wolno Ŝyjących, 

• edukacja przyrodnicza, 

• ekologiczne postawy konsumenckie, 

• pozyskiwanie funduszy europejskich, 

• edukacja ekologiczna, 

• edukacja kulturalna, 

• edukacja osób współpracujących z osobami niepełnosprawnymi, 

• Propagowanie wśród społeczeństwa zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

• edukacja kulturalna społeczeństwa, 

• edukacja na temat zapewniania zwierzętom naleŜytych warunków w czasie mrozów i 

podczas upałów, 

• edukacja na temat zapewniania zwierzętom odpowiedniej ochrony przed mrozem i w 

okresie lata, 

• nauka krytycznego i twórczego myślenia. 
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7. Kwestie infrastruktury 

• przystosowanie komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych, 

• rewitalizacja biednych dzielnic, 

• poprawa komunikacji miejskiej w Gdańsku, 

• Rozwijanie turystyki i sportów wodnych przez mieszkańców, 

• rozwój placówek opiekuńczo wychowawczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie 

i umysłowo. 
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ROZDZIAŁ 3: STATYSTYKI AKTYWNO ŚCI PROJEKTOWEJ  

 

 

 

 

Badanie aktywności projektowej gdańskich organizacji obejmowało analizę danych 

statystycznych w latach 2007 – 2009 na podstawie materiałów pozyskanych ze sprawozdań 

wydatkowania funduszy na rzecz organizacji pozarządowych przez Miasto Gdańsk, Pomorski 

Urząd Wojewódzki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Inicjatyw Pozarządowych 

oraz Fundusz Organizacji Pozarządowych. W analizie programów Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, Fundusz Organizacji Pozarządowych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

oraz funduszy będących w dyspozycji Wojewody Pomorskiego kryterium doboru organizacji 

do analizy danych było miejsce siedziby danej organizacji pozarządowej (miasto Gdańsk). 

Natomiast w analizie materiałów dotyczących dotacji przekazywanych przez Miasto Gdańsk 

kryterium to nie miał zastosowania, gdyŜ niezaleŜnie od miejsca siedziby organizacji 

realizacja dofinansowanego projektu dotyczy obszaru i mieszkańców miasta. 

Badacz podejmując się zadania analizy materiałów zastanych dotyczących aktywności 

projektowej gdańskich organizacji musiał w pierwszym etapie pracy stworzyć bazy danych. 

Pozyskiwanie danych do tych baz okazało się zadaniem niespodziewanie trudnym 

i czasochłonnym. Przy czym zauwaŜyć naleŜy, iŜ łatwiej było pozyskać dane z instytucji 

z Warszawy (Ministerstwo, operatorzy funduszy) niŜ z niektórych jednostek organizacyjnych 

Miasta. Ze względu na brak dostępu do pewnych danych, róŜne informacje i wartości w 

odniesieniu do tych samych obszarów badania oraz brak źródłowych baz danych, badacz ma 

świadomość pewnej niedoskonałości, która mogła wkraść się w materiał zawarty poniŜej 

(dotyczy to zwłaszcza części I – Fundusze Miasta Gdańska). 
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FUNDUSZE M IASTA GDAŃSKA 

Prezydent Miasta Gdańska za pośrednictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych 

miasta przekazuje, m.in. organizacjom pozarządowym, środki na realizację zadań zlecanych 

lub powierzanych. 

Środki te przekazywane są zarówno organizacjom mającym swe siedziby w Gdańsku, jak 

i organizacjom spoza Gdańska – pod warunkiem, Ŝe działania dofinansowywane 

z otrzymanych środków kierowane są do mieszkańców Gdańska lub na ich rzecz.  

Na przestrzeni lat 2007-2009 wysokość środków systematycznie wzrastała. 

Bardzo trudno było badaczowi ustalić precyzyjne kwoty łączne dofinansowania 

przekazywanego w poszczególnych latach przez Miasto Gdańsk ze względu m.in. na: 

- róŜnice w określaniu zadań ogłaszanych przez WSS w roku 2007 i latach 2008-2009, 

- róŜnice w kwotach podawanych w poszczególnych źródłach (np. wysokość kwoty 

przeznaczonej na dofinansowanie przekazywane za pośrednictwem MOPS: w raporcie 

„Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 – sprawozdanie” WSS, UM 

Gdańsk, kwiecień 2008 widzimy na wykresie 8, Ŝe kwota ta wyniosła 10 781 361,97 zł, 

czytamy (s. 20), Ŝe „z ogólnej kwoty 10 912 751,19 zł uruchomionych środków […] przyjęto 

rozliczenia z dotacji na łączną kwotę 10 781 391,97 zł” a na stronie internetowej gdańskiego 

MOPS-u znajdujemy informację w raporcie za rok 2008 – wykres nr 10 – mówiącą, Ŝe 

planowane dofinansowanie wyniosło 10 915 483,00 zł, a wykorzystane – 10 892 923,00 zł”) 

- braku moŜliwości weryfikacji tych kwot z bazy danych utworzonej przez badacza ze 

względu na jej niekompletność (brak moŜliwości uzyskania danych od pracowników MOPS 

za rok 2009 dot. zlecania organizowania i prowadzenia całodobowej opieki nad osobami 

dorosłymi, seniorami, brak danych dot. dotacji przekazanych na działania w zakresie sportu 

za rok 2007 itp.) 

- brak podziału dotacji na przekazywane organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

niepublicznym (np. NZOZ-om – jak w przypadku konkursów WSS: „zdrowie”, czy teŜ w 

konkursie „kultura”, do której w zbiorczej informacji w raporcie zaliczono takŜe środki 

przekazywane przez Biuro Prezydenta Miasta, a dotyczące głównie organizacji wydarzeń 

kulturalnych otwartych dla mieszkańców Gdańska i turystów (realizowanych na drodze 

zamówień publicznych). 

Stąd teŜ kwoty podawane w poniŜszej części opracowania dot. środków przekazywanych 

organizacjom pozarządowym nie mogą być przez czytelnika traktowane jako ostateczne 
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i niepodwaŜalne. Badacz ma świadomość, Ŝe dane te w świetle uzyskania dodatkowych 

danych mogą nie być weryfikowalne. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z podmiotami niepublicznymi (wśród 

których zdecydowaną większość stanowią organizacje pozarządowe) zlecając im zadania 

z zakresu pomocy społecznej. 

MOPS przekazał dofinansowanie: 

- w roku 2007 w wysokości 10 915 483,00 zł,  

- w roku 2008 w wysokości 14 192 888,00 zł,  

- w roku 2009 w wysokości 17 385 812,00 zł. 

Zgodnie z oczekiwaną tendencją – ze wzrostem łącznej kwoty dofinansowania wzrastała ilość 

realizowanych projektów: 94 w roku 2007, 101 w roku 2008, brak danych o roku 2009. 

Najwięcej dofinansowanych w roku 2007 projektów skierowanych było do osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych (29) oraz dzieci i młodzieŜy (20). Do tych dwóch 

grup takŜe rok później skierowano najwięcej projektów: odpowiednio 34 i 24. W czterech 

spośród sześciu określonych grup docelowych realizowanych projektów zanotowano 

tendencję wzrostową, a w dwóch – malejącą: „bezdomni” (z 14 w roku 2007 do 12  w roku 

2008) oraz „osoby ubogie” (z 8 w roku 2007 do 4 w roku 2008). Największy zaś wzrost 

liczby projektów dotyczył osób starszych (z 6 projektów w roku 2007 do 21 w roku 2008). 

Tablica 8 Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2007 -2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

10 915 483 zł 14 192 888 zł 17 385 812 zł 
94 projekty 101 projektów brak danych 

 

Zadania z zakresu edukacji zlecane są organizacjom pozarządowym poprzez WSS oraz 

Wydział Edukacji. Zadania te obejmują naukę, edukację, oświatę i wychowanie a realizowane 

głównie poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy, organizacji 

konkursów edukacyjnych, szkoleń dla kadry pedagogicznej i kierowniczej oraz prowadzenia 

kształcenia ustawicznego.  

W roku 2007 ogólna kwota przeznaczona na te zadania wyniosła (bez subwencji oświatowych 

dla placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne) 439 000,00 zł, z czego 205 000,00 

zł rozdysponował WSS na drodze konkursu otwartego (dofinansowanie dla 39 projektów), 

a 234 000,00 zł – Wydział Edukacji (3 projekty). 

W roku 2008 na te zadania przeznaczono 480 000 zł, za które zrealizowano 37 projektów. 

WSS w otwartym konkursie ofert przekazał 200 000,00 zł na realizację 34 projektów, 
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w dogrywce – 30 000 zł dla 1 projektu; a Wydział Edukacji dofinansował 2 projekty na 

łączną kwotę 250 000 zł, w tym 1 organizacji pozarządowej (monitorowanie jakości edukacji 

„Gdańskie Lwy”). 

W roku 2009 – z dostępnych danych wynika, Ŝe kwota ta wyniosła 390 000,00 zł i została 

przeznaczona na realizację 40 projektów: 39 – w ramach konkursu otwartego WSS 

i 1 z Wydziału Edukacji (projekt dot. badania jakości w szkołach; wysokość dotacji: 

160 000,00 zł). 

Tablica 9 Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji w latach 2007 -2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

439 000,00 zł 480 000,00 zł 390 000,00 zł 
42 projekty 37 projektów 40 projektów 

 

Zadania z zakresu kultury wchodziły w latach 2007-2008 w zakres zadań, na które konkurs 

ogłaszał WSS oraz zlecane były przez Biuro Prezydenta Miasta. Zadania te głównie dotyczyły 

poszerzenia oferty kulturalnej miasta, promocji gdańskich artystów, podniesieniu 

umiejętności artystycznych.  

W roku 2009 po raz pierwszy Wydział Kultury przeprowadził procedurę konkursową 

(w dwóch turach). 

W roku 2007 ogólna kwota na zrealizowanie 89 zadań wyniosła 2 572 297,00 zł, z czego 

w konkursie ogłoszonym przez WSS przekazano 520 000,00 zł na zrealizowanie 45 zadań. Na 

organizację Gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego 

przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł. 

Rok później - w roku 2008 - ogólna kwota wyniosła 2 183 613,00 zł, która stanowiła 

dofinansowanie dla 82 projektów. Biuro Prezydenta przyznało dotacje 35 projektom na łączną 

kwotę 1 628 613 zł, a w konkursie WSS, podobnie jak w roku poprzednim, przekazano 

organizacjom pozarządowym 520 000,00 zł na realizację 46 projektów. Dodatkowo – 

w formie powierzenia – przekazano środki w wysokości 35 000,00 zł na organizację Gali 

wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej 

organizacji pozarządowej oraz Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku. 

Wydział Kultury w ramach I tury konkursu przekazał organizacjom dotacje o łącznej wartości 

1 724 500,00 zł na realizację 55 projektów (w tym dofinansowanie 1 projektu na kwotę 

500 000,00 zł). W II turze przyznano dofinansowanie 35 projektom złoŜonym przez 

organizacje na łączną kwotę 445 500,00 zł. WSS w ramach konkursu otwartego – zad. X: 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji przekazał dodatkowe środki na organizację 

Gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego 35 000,00 zł, a 
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w ramach zadania pn. Organizacja małych lokalnych imprez o charakterze kulturalnym w 

dzielnicach  - 11 690,00 zł dla 6 projektów.  

Tablica 10 Dofinansowanie zadań z zakresu kultury w latach 2007 -2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

2 572 297,00 zł 2 183 613,00 zł 2 216 690,00 zł 
89 projektów 82 projekty 97 projektów 

 

Zadania z zakresu sportu zlecane były w roku 2007 na drodze otwartego konkursu 

organizowanego przez Biuro Prezydenta Miasta. W wyniku konkursu dofinansowano 

realizację 191 projektów, łączna wartość dofinansowania wyniosła 1 255 095,00 zł. 

Rok później konkursy organizowało Biuro Prezydenta Miasta ds. Sportu i Euro 2012. 

W trzech konkursach przekazano kwotę w wysokości 1 876 000,00 zł na realizację 162 zadań.  

W roku 2009 w ramach zadania 1. organizacje otrzymały 965 000,00 zł – 31 projektów, 

a w ramach zadania 2. – 94 projekty otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości 

894 154,00 zł. 

Tablica 11 Dofinansowanie zadań z zakresu sportu w latach 2007 -2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

1 255 095,00 zł 1 876 000,00 zł 1 859 154,00 zł 
191 projektów 162 projekty 125 projektów 

 

Zadania dotyczące wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu (konkurs WSS) 

w roku 2007 realizowane były głównie jako szkolenia podnoszące umiejętności pracy 

wolontariuszy z róŜnymi grupami odbiorców. Dofinansowanie uzyskało 14 projektów na 

łączną kwotę w wysokości 99 453,00 zł. 

W roku 2008 dofinansowano 12 projektów w ramach Działalności wspomagającej 

technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje, na kwotę 117 000,00 zł i w ramach 

kształcenia wolontariuszy – 9 projektów na kwotę 30 000,00 zł. Wśród zadań znalazły się 

seminaria, konferencje, fora aktywności lokalnej, szkoła liderów, gdański inkubator ngo oraz 

Dom Sąsiedzki. W roku 2009 takŜe przekazywano środki w ramach dwóch zadań: 

Organizacja wolontariatu i kształcenia wolontariuszy, na które przekazano 39 400,00 zł 

(5 projektów) i Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 

organizacje 66 000,00 zł (7 projektów). 

Tablica 12 Dofinansowanie zadań z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu w 
latach 2007 -2009 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 
99 453,00 zł 147 000,00 zł 105 400,00 zł 
14 projektów 21 projektów 12 projektów 
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Zadania z zakresu Demokracji i praw człowieka/Upowszechnianie i ochrony wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji  

i partycypacji społecznej (konkurs WSS) to projekty polegające m.in. na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzeniu szkoleń z lobbingu i dyskryminacji.  

Dodatkowo w 2009 w ramach zad. IX: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych: 13 

projektów – dofinansowanie 196 000,00 zł. 

 

Tablica 13 Dofinansowanie zadań z zakresu demokracji i praw człowieka w latach  
2007 -2009 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 
15 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł + 196 000,00 zł 
3 projekty 4 projekty 3 projekty + 13 projektów 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieŜy to kolejne zadanie przekazywane organizacjom poprzez 

procedurę konkursową prowadzoną przez WSS. W roku 2007 dofinansowanie o łącznej 

wartości 220 000,00 zł przekazano na realizację 44 projektów, w roku 2008 dofinansowano 

mniej projektów - 39, ale za to na większą kwotę łączną wynoszącą 267 000,00 zł. W roku 

2009 do krajoznawstwa i wypoczynku dołączono rekreację. Na realizację zadań przeznaczono 

242 000,00 zł, którymi dofinansowano 32 projekty. 

Tablica 14 Dofinansowanie zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieŜy w latach 2007 -2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

220 000,00 zł 267 000,00 zł 242 000,00 zł 
44 projekty 39 projektów 32 projekty 

 

Nabór projektów dotyczących zagadnień zdrowia odbywał się takŜe na drodze konkursu 

realizowanego przez WSS. Zadania te są w niewielkim stopniu zlecane organizacjom.  

W roku 2007 w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecono 14 zadań na łączną kwotę 

40 000,00 zł i dotyczyły one w głównej mierze zajęć ruchowych dla seniorów i wiedzy nt. 

zdrowego stylu Ŝycia. W roku 2008 dofinansowano tylko 1 projekt (18 530,00 zł) dot. 

profilaktyki HIV/AID dla młodzieŜy. W roku 2009 dofinansowanie wyniosło 147 880,00 zł 

i przeznaczono je na realizację 15 projektów. 

Tablica 15 Dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia w latach 2007 - 2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

40 000,00 zł 18 530,00 zł 147 880,00 zł 
14 projektów 1 projekt 15 projektów 

 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest realizowane 
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w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz 

Miejskiego/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

W roku 2007 w ramach obu programów przekazano organizacjom 739 000,00 zł na realizację 

55 projektów. W roku 2008 w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

przekazano 1 493 000,00 zł na realizację 48 projektów. Tak duŜa róŜnica pomiędzy kwotami 

dofinansowania w latach 2007 i 2008 wynika z faktu, Ŝe w roku 2008 dofinansowano 

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w wysokości 750 000,00 zł. 

W roku 2009 przeznaczono na tę działalność 540 000,00 zł. 

Tablica 16 Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 
latach 2007 -2009 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 
739 000,00 zł 1 493 000,00 zł 540 000,00 zł 
55 projektów 48 projektów brak danych 

 

Zadania z zakresu ochrony środowiska – ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa 

przyrodniczego – są zlecane na drodze konkursu finansowanego przez Gminny Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2007 zlecono ngo’som 4 zadania 

i przekazano na ich realizację dofinansowanie w wysokości 324 940,00 zł. W roku 2008 zaś – 

8 projektów – dofinansowanie 810 193,00 zł.  

Tablica 17 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007 -2009 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

324 940,00 zł 810 193,00 zł brak danych 
4 projekty 8 projektów brak danych 

 

Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy2 to stosunkowo nowy zakres zadań zlecany 

organizacjom. 

W latach 2007 – 2009 tylko 1 organizacja otrzymywała środki na realizację zadania 

„Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”. Jest to Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, która 

w kolejnych latach otrzymywała dofinansowanie w wysokościach: 2007 – 150 000,00 zł oraz 

2008 i 2009 – po 250 000,00 zł.  

 

Zestawienie liczby wniosków organizacji dofinansowanych ze środków Miasta Gdańska3 

w latach 2007 – 2009 pokazuje, Ŝe najwięcej wniosków w kaŜdym z badanych lat 

                                                 
2 Ze względu na brak danych z lat 2008 i 2009 w zestawieniu nie uwzględniono kwoty przekazywanej przez 
PUP w roku 2007 w wysokości 66 000,00 zł 
3 * brak danych ilościowych w roku 2009 z obszarów: pomoc społeczna, zapobieganie patologiom społecznym, 
ochrona środowiska. 
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dofinansowano w obszarze sportu - mimo, Ŝe ilość ich systematycznie maleje. RównieŜ 

systematyczny spadek ilości dofinansowywanych projektów zauwaŜyć naleŜy w obszarze 

wypoczynek dzieci i młodzieŜy.  

Największą trwałość ilości dofinansowanych wniosków wskazuje obszar rozwój 

przedsiębiorczości, w którym przez 3 kolejne lata dofinansowywano 1 projekt, tej samej 

organizacji. 

 

PoniŜej w tabeli przedstawiono zestawienie kwot przekazywanych organizacjom 

w poszczególnych latach objętych badaniem w podziale na obszary tematyczne4. 

Tablica 18 Dofinansowanie organizacji według obszaru działalności w latach 2007-2009  
Obszar 2007 2008 2009 

pomoc społeczna 10 915 483 zł 14 192 888 zł 17 385 812 zł 
kultura 2 572 297 zł 2 183 613 zł 2 216 690 zł 
sport 1 225 095 zł 1 876 000 zł 1 859 154 zł 
zapobieganie patologiom społecznym 739 000 zł 1 493 000 zł 540 000 zł 
edukacja 439 000 zł 480 000 zł 390 000 zł 
ochrona środowiska 324 940 zł 810 193 zł b.d. 
wypoczynek dzieci i młodzieŜy 220 000 zł 267 000 zł 242 000 zł 

rozwój przedsiębiorczości i rynek pracy 150 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 

wspieranie organizacji pozarządowych 
i wolontariatu 

99 453 zł 147 000 zł 105 400 zł 

zdrowie 40 000 zł 18 530 zł 147 880 zł 

demokracja i prawa człowieka 15 000 zł 15 000 zł 
20 000 zł + 
196 000 zł 

 16 749 268 zł 21 733 224 zł 23 352 936 zł* 

                                                                                                                                                         
** Liczba wniosków w obszarze demokracja i prawa człowieka w roku 2009 zawiera: 3 wnioski z tego obszaru 
oraz 13 z obszaru wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, którego nie było wcześniej. 
 
4 * bez kwoty przekazanej w obszarze ochrona środowiska 
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Mimo braku kompletnych danych za rok 2009 i nieścisłości w danych podawanych w róŜnych 

materiałach źródłowych zauwaŜyć naleŜy, iŜ w badanym okresie systematycznie wzrastała 

kwota przeznaczana na dofinansowywanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 

przez Miasto Gdańsk.  

Łączna (minimalna5) orientacyjna wysokość środków przekazanych organizacjom w latach 

2007 – 2009 wynosi 61 835 428,00 zł. 

W tym miejscu wskazane jest przytoczenie danych zawartych w kolejnych częściach tego 

opracowania: gdańskie organizacje pozarządowe pozyskały ze źródeł „pozamiejskich” 

w latach 2007 – 2009 blisko 77 mln zł! (POKL – 68,7 mln; FOP – ponad 4,7 mln; FIO – 

2,5 mln, środki Wojewody – ponad 0,8 mln), co jest kwotą wyŜszą niŜ środki Gminy 

przekazywane na realizację zadań zleconych/powierzonych. 

 

Dobrze przygotowane organizacje pozarządowe, dysponujące odpowiednim zespołem 

kadrowym, posiadające odpowiednio wyposaŜone zaplecze lokalowe są w stanie sprowadzić 

do Miasta olbrzymie środki finansowe na realizację zadań – tych samych lub bardzo 

podobnych do tych, które wskazuje Miasto ogłaszając konkursy ofert. MoŜliwym jest więc 

zwiększenie zakresu realizacji tych zadań, a co za tym idzie – zmniejszenie lub 

rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój grup i jednostek, zapewnienie właściwych 

warunków wzrostu dla dzieci i młodzieŜy, zaopiekowanie się osobami starszymi itd. 

                                                 
5 Minimalna, bo nie zawierająca kwoty z roku 2009 – ochrona środowiska; orientacyjna, bo oparta na danych 
róŜniących się w materiałach źródłowych. 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                44 

FUNDUSZE WOJEWODY POMORSKIEGO  

Środki Wojewody Pomorskiego są dostępne dla organizacji poprzez otwarty konkurs ofert dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 

działających na terenie województwa pomorskiego i zajmujących się szeroko rozumianą 

pomocą społeczną. 

Współfinansowane są działania organizacji pozarządowych, które obejmują będą realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczących następujących obszarów: 

• wyróŜnianie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach sektora 

pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu woj. pomorskiego, 

• działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 

specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem, 

• przeciwdziałanie marginalizacji osób przewlekle i somatycznie chorych oraz ich 

rodzin poprzez zabezpieczenie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, 

• tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 

patologicznych, 

• tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów poprzez 

rozwój usług i róŜnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym, 

• zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego ofiar przemocy w rodzinie 

oraz osób bezdomnych poprzez organizację specjalistycznych usług i ośrodków 

wsparcia. 

Fundusze są przekazywane w na dwa obszary tj.: ośrodki wsparcia, usługi opiekuńczo-

specjalistyczne. W latach 2008 i 2009 łączny budŜet wynosił ponad 1mln zł. 

Kolejne fundusze dostępne są w ramach opracowanego przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej, programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” poprzez otwarty konkurs 

ofert na finansowe wspieranie projektów dotyczących pomocy osobom bezdomnym 

i zagroŜonym bezdomnością. Fundusze w ramach tego programu wydatkowane są na dwa 

moduły:  

Moduł I – osłonowy - świadczą pomoc osobom bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością 

w zakresie wymienionych usług: 

• całodobowy pobyt z wyŜywieniem, 

• zapewnienie noclegu, z co najmniej jednym posiłkiem, 

• wydawanie posiłków i Ŝywności, 

• wydawanie odzieŜy, 
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• świadczenie poradnictwa specjalistycznego, 

• prowadzenie punktu pomocy doraźnej lub medycznej. 

Moduł II – wspieraj ący - świadczą pomoc osobom bezdomnym we współpracy 

z samorządem gminnym w zakresie aktywnych form przygotowania do realizacji 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności obejmujących między innymi jeden 

z niŜej wymienionych obszarów: 

• uczestnictwo osób bezdomnych w pracach społecznie uŜytecznych albo programach 

integracji społecznej (np. KIS, CIS, firma socjalna), 

• przygotowanie lokali socjalnych dla usamodzielniających się osób bezdomnych. 

Warunkiem niezbędnym jest wykazanie, Ŝe wnioskodawca zawarł porozumienia 

z jednostkami samorządu gminnego o świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych z terenu 

gminu i skierowanie tych osób do placówki prowadzonej przez dany podmiot.  

W latach 2008 – 2009 łączny budŜet tego programu wynosił ponad 430 tyś. zł.  

W załączniku nr 4 niniejszej publikacji znajduje się „Zestawienie zbiorcze organizacji 

pozarządowych z terenu Gdańska, które uzyskały dofinansowanie projektów z budŜetu 

Wojewody Pomorskiego w latach 2007 – 2009”.  

W analizowanym okresie gdańskie organizacje na działalność w obszarze szeroko 

rozumianej pomocy społecznej, bezdomności oraz wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi pozyskały od Wojewody Pomorskiego 865 600 zł.  

 

W tabeli poniŜej zaprezentowano zbiorcze zestawienie gdańskich organizacji, które uzyskały 

najwyŜsze dofinansowanie na projekty z funduszy Wojewody Pomorskiego w latach 2007 – 

2009.  

Największa liczba projektów (łącznie 30) w analizowanym okresie, które uzyskały 

dofinansowanie złoŜona była przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz 

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym „Przystań” (13 projektów). 
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Tablica 19 Zbiorcze zestawienie organizacji, które uzyskały najwyŜsze dofinansowanie projektów z 
funduszy Wojewody Pomorskiego w latach 2007 – 2009. 

Moduł osłonowy 
Liczba 

projektów
Łączna suma 

dotacji
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gdańsk 10 44 000,00 zł
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" w Gdańsku 4 23 000,00 zł
Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank śywności w Gdańsku 2 6 000,00 zł

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz" w Gdańsku 2 6 000,00 zł

Ośrodki wsparcia
Liczba 

projektów
Łączna suma 

dotacji
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Gdańsk 14 51 000,00 zł
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" 11 42 000,00 zł
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" 7 34 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" 7 30 000,00 zł

Fundacja "Rodzina Nadziei" 4 15 000,00 zł
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 4 15 000,00 zł
Fundacja Marcus 3 9 000,00 zł
Gdańska Fundacja Dobroczynności 3 11 000,00 zł
Klub Przyjaciół Dzieci "Neptun" (Stowarzyszenie) 3 9 000,00 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki 3 30 000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Seniora "Promyk Prawdziwy" 3 9 000,00 zł
Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół StrzyŜy" 3 12 000,00 zł
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" 3 8 000,00 zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im św. Ojca Pio 3 12 000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy  "FELIX" 3 12 000,00 zł
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz" 3 11 000,00 zł
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy 3 13 000,00 zł
Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność" 3 9 000,00 zł

Usługi opiekuńcze
Liczba 

projektów
Łączna suma 

dotacji
Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Fundacja 8 18 000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi 4 17 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło) 3 7 000,00 zł

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
- Fundacja

3 43 400,00 zł

Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" 3 9 500,00 zł
Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ 3 13 000,00 zł
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 2 4 500,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Zarząd Oddz. 
Okręgowego

2 7 000,00 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski 2 14 000,00 zł
Stowarzyszenie "Nadzieja dla Rodziny" 2 8 000,00 zł
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Gdańsk 2 6 600,00 zł

Moduł wspierający
Liczba 

projektów
Łączna suma 

dotacji
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gdańsk 4 20 500,00 zł
Fundacja Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w 
Gdańsku

2 34 000,00 zł

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" w Gdańsku 2 10 000,00 zł  
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FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO) 

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2005-2007 stanowiący 

instrument finansowy wspierający proces budowy społeczeństwa obywatelskiego, wpisał się 

do świadomości społecznej i praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako 

przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności 

obywatelskiej oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli III sektora w realizacji zadań 

publicznych. W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego 

Programu FIO oraz jego kontynuacji w roku 2008 pod postacią rezerwy celowej budŜetu 

państwa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a takŜe zainteresowaniem podmiotów sektora 

pozarządowego udziałem w tym przedsięwzięciu, zaistniała uzasadniona potrzeba kontynuacji 

głównych załoŜeń Programu FIO.  

Głównym celem programu było (i jest nadal) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów kościelnych, związków wyznaniowych, a od 2009 r. takŜe spółdzielni 

socjalnych, prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizacji zadań publicznych, 

w  ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk 

publicznych. Cele szczegółowe programu to 1) zwiększenie aktywności i świadomości 

obywateli i wspólnot lokalnych, 2) rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych, 

3) zwiększenie zaangaŜowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług 

społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego, 

4) wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

Program Operacyjny FIO w nowej formule, w perspektywie finansowej 2009-2013, stanowi 

przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

lata 2007-2013. Komplementarność obu programów jest konsekwencją róŜnych źródeł ich 

finansowania. PO KL jest objęty interwencją EFS, dlatego teŜ w ramach PO KL wsparciem są 

objęte obszary zdefiniowane przez EFS: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój 

potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a takŜe zagadnienia związane  

z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej 

administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia zasobów pracy. 

Przewidywane jest równieŜ wsparcie o charakterze systemowym polegające na wzmocnieniu 

potencjału organizacji pozarządowych, rozumiane jako podniesienie ich zdolności do 

aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej, co oznacza Ŝe wsparcie 

dla organizacji pozarządowych będzie ściśle powiązane z rolą, jaką odgrywają w procesie 

wspierania modernizacji struktur państwa. 
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Z kolei w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych finansowanego z Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przewidziano 

dofinansowywanie projektów mających na celu wspieranie zasad zrównowaŜonego rozwoju, 

równouprawnienia płci oraz dobrego rządzenia  

W nawiązaniu do powyŜszego przewiduje się, Ŝe PO FIO będzie finansowane jedynie ze 

środków krajowych, co w szczególności oznaczać będzie łatwiejszy dostęp do nich dla 

organizacji o niewielkim potencjale, często z terenów słabo rozwiniętych. PO FIO stwarza 

szansę przede wszystkim dla małych organizacji, których innowacyjne projekty nie mogły 

zostać wprowadzone w Ŝycie ze względu na ich ograniczone zdolności finansowe. Szczególną 

jego zaletą jest prefinansowanie realizowanych zadań, w odróŜnieniu do przyjętego 

w programach finansowanych ze środków unijnych refinansowania. Pozwala to 

projektodawcom dysponującym niewielką ilością środków na realizację zadania bezpośrednio 

po rozstrzygnięciu konkursu, bez potrzeby uprzedniego tworzenia rezerw finansowych, co 

stanowi nierzadko barierę, szczególnie dla małych organizacji. Niezwykle istotny jest równieŜ 

element wieloletniości PO FIO, który pozwala Projektodawcom na kształtowanie 

finansowych ram działalności w odniesieniu do perspektywy kilkuletniej.  

PO FIO priorytetowo traktuje wsparcie w obszarze aktywizacji obywateli, w tym 

społeczności lokalnych na rzecz zaangaŜowania w sprawy publiczne 

Ze względu na skalę potrzeb oraz ograniczoną wielkość dostępnych środków, nawet w 

stosunku do planowanego wsparcia w ramach innych programów, ustanowienie PO FIO 

stanowi oczekiwaną odpowiedź na potrzeby III sektora. Proponowana kwota stanowi ok. 30% 

wartości projektów zgłaszanych corocznie przez organizacje pozarządowe w ramach 

Programu FIO.  

W roku 2007 na finansowanie programu FIO przeznaczono 30 mln zł. W listopadzie Minister 

podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych 20 mln zł na kontynuację programu w 2007 r. tak 

więc łączna kwota przeznaczona na program wyniosła 50 mln zł. 

W finansowaniu projektów przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Zabezpieczenie społeczne: 

2. Integracja i aktywizacja społeczna: 

3. Prawa i wolności człowieka i obywatela: 

4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie: 

5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa: 
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W roku 2007 w dokumentach programowych wyodrębniono cel główny Programu FIO, który 

brzmiał: „zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa 

i pomocniczości polityk publicznych”.  

Osiągnięcie celu strategicznego jest moŜliwe dzięki realizacji celów podstawowych PO FIO, 

polegających na wsparciu: indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych; wspólnych inicjatyw obywatelskich 

w ramach partnerstwa publiczno - społecznego; wspólnych działań podejmowanych 

w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego; promocji dobrych praktyk, 

modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów 

współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.  

Tablica 20 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 
W wyniku konkursu ogłoszonego 
w ramach FIO 2007 w 
Departamencie PoŜytku 
Publicznego MPiPS 

zarejestrowano  
2898 wniosków  
 

Łączna kwota wnioskowanych 
dotacji wyniosła ponad 183 mln zł 

- na zobowiązania wynikające z 
realizacji projektów dwuletnich i 
trzyletnich 
- zabezpieczenia środków na 
obsługę Programu 
- zwrotów niewykorzystanych 
dotacji 

dofinansowanie przyznano 293 
projektom na łączną kwotę 11 611 
900,00 zł  

kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 
złoŜonych w konkursie 
ogłoszonym w roku 2007, 
wynosiła 11 612 262,66 zł (stan na 
dzień 15 czerwca 2007 r.). 

W wyniku rezygnacji kilku 
organizacji z realizacji zadań 

Ostatecznie dofinansowanie w 
2007 r. otrzymało 289 projektów 
na kwotę  
11 669 678,63 zł 

dofinansowano kolejne projekty ze 
środków pozostałych z rezygnacji 

 

dofinansowano 297 projektów 
dwuletnich (obejmujących rok 
2006 i 2007) 
 

na kwotę 17 359 019,63 zł  

 
dofinansowano 5 projektów 
trzyletnich (tzn. takich, którym 
dotacje przyznano w roku 2005) 

na kwotę 444 746,80 zł 

W dniu 11 października 2007r., w 
wyniku działań Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej, Minister 
Finansów przeznaczył 20 mln zł na 
kontynuację Programu FIO w 
2007r. 

Ze środków tych zwiększono 
kwoty dofinansowania projektów, 
które otrzymały dotację w czerwcu 
2007r. oraz podpisano nowe 
umowy z wnioskodawcami, 
których projekty nie otrzymały 
dofinansowania. 

Ogółem, podpisano  
 
99 aneksów na kwotę  
2 336 175,51 zł oraz  
 
457 nowych umów na kwotę 
17 205 708,05 zł 
 
ponadto na pomoc techniczną 
przeznaczono  
400 000,00 zł 

Ogółem w roku 2007 

dofinansowano  
- 746 projektów złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2007r. 
- 297 projektów dwuletnich (złoŜonych w konkursie ogł. w 2006r.)  
- 5 projektów trzyletnich (złoŜonych w konkursie ogł. w 2005r. 
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Gdańskie organizacje pozarządowe licznie wzięły udział w konkursie. Pozytywnie ocenę 

formalną przeszły 62 wnioski, które aplikowały o dofinansowanie w wysokości ok. 

3 500 000,00 zł. Spośród nich 11 wniosków otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 

310 000,00 zł (co stanowi 38,5% wnioskowanej kwoty 808 615, 85 zł) 

NajwyŜsza kwota dotacji to 50 000,00 zł (na 90 540,00 zł wnioskowane) dla projektu 

Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

„Obywatelski NGO”. NajniŜsza dotacja przyznana gdańskiej organizacji wyniosła 7 000,00 zł 

(na 8 004,00 zł wnioskowane) i otrzymała ją Fundacja „Sprawni Inaczej” na realizację 

projektu „Pracownia kreatywnej integracji”. 

Pozostałe projekty to: 

• Promocja funkcjonalnego modelu rodziny. Program „Jak powstałem” zaopatrzenia 

gimnazjów wiejskich w środki dydaktyczne umoŜliwiające poprawną merytorycznie 

i atrakcyjną realizację przedmiotu „Przygotowanie do Ŝycia w rodzinie” Fundacji 

Human Life International-Europa, dofinansowanie 40 000,00 zł (na 201 933,41 zł 

wnioskowane). 

• „Obywatel pod ochroną prawa” - Centrum poradnictwa obywatelskiego, prawnego 

i psychospołecznego” Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS), dofinansowanie: 

35 000,00 (na 42 153 zł wnioskowane). 

• „Od wsparcia do samodzielności – zintegrowany system środowiskowego wsparcia” 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, 

dofinansowanie: 35 000,00 zł (na 249 710,00 zł). 

• „Z - malujmy razem” Stowarzyszenia Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, 

dofinansowanie 35 000,00 zł (na 53 084,00 zł wnioskowane). 

• „Ogólnopolskie regaty smoczych łodzi o Puchar Latarnika” Polskiego Klubu 

Przygody z dofinansowaniem 24 000,00 zł (na 24 550,00 zł wnioskowane) 

• „Czym skorupka za młodu...” Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, 

dofinansowanie: 24 000,00 zł (na 24 300,00 zł wnioskowane). 

• Konferencja „Zdrowie prokreacyjne nastolatków” Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego 

śycia, dofinansowanie: 20 000,00 (na 64 512,44 zł wnioskowane). 

• Wsparcie działalności Ośrodków Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” 

Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, które otrzymało dotację 

w wysokości 20 000,00 zł (na 24 839,00 zł wnioskowane). 
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• „Akademia Gdańskich Lwiątek” Stowarzyszenia „Społeczny Urząd Miasta 

w Gdańsku” uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł (na 24 990,00 zł 

wnioskowane). 

 

 

Największym zainteresowaniem aplikujących gdańskich organizacji - wśród tych, które 

pozytywnie przeszły ocenę formalną – cieszyły się: 

10 wniosków: 1.3 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych  

9 wniosków: 1.2 – Problemy dzieci i młodzieŜy oraz  

7 wniosków: 1.1 - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa  

6 wniosków: 2.5 - Rozwój potencjału organizacji pozarządowych 

Dofinansowanie otrzymały po 2 wnioski z zakresu: 

1.2 - Problemy dzieci i młodzieŜy  

1.3 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych  

3.1 - Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 

oraz po 1 wniosku z zakresu:  

1.1 - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa 

1.4 - Wspieranie podstawowych funkcji rodziny  

1.5 - Promocja zdrowia 

4.1 - Pielęgnowanie toŜsamości narodowej i kulturowej 

4.6 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                52 

 

Największe zainteresowanie i największa skuteczność gdańskich organizacji przejawiała się 

w Priorytecie 1: Zabezpieczenie społeczne: na 24 wnioski pozytywnie zaopiniowane w ocenie 

formalnej 7 otrzymało dofinansowanie (ok. 30 %). Największą poraŜkę poniosły gdańskie 

organizacje w priorytecie 2: Integracja i aktywizacja społeczna, gdzie na 1 pozytywnie 

formalnie ocenionych wniosków Ŝaden nie otrzymał dofinansowania (w tym 7 z działania 2.5 

- Rozwój potencjału organizacji pozarządowych). 

Organizacje pozarządowe aplikują o środki na rozwój swojego potencjału. JednakŜe 

pozyskanie środków na ten cel jest bardzo trudne. ZauwaŜyć jednak naleŜy, Ŝe silne, dobrze 

rozwinięte organizacje pozarządowe są niemal gwarantem szerokiego spojrzenia na zadania, 

potrzebę ich realizacji oraz gwarantem rzetelnego i dobrego ich wykonania. 

 

W roku 2008 na finansowanie programu FIO przeznaczono 60 mln zł. Czas realizacji 

projektów obejmował okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. KaŜdy uprawniony podmiot 

mógł złoŜyć w ramach ogłoszonego konkursu tylko 1 wniosek. Maksymalna kwota dotacji, 

o jaką mogli się ubiegać wnioskodawcy została określona na 250 000,00 zł, minimalna – na 

5 000,00 zł. W finansowaniu projektów przyjęto takie same jak w roku 2007 kierunki działań.  

Tablica 21 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 
W wyniku konkursu ogłoszonego 
w ramach FIO 2008 w 
Departamencie PoŜytku 
Publicznego MPiPS  

zarejestrowano  
1965 wniosków  
 

Łączna kwota wnioskowanych 
dotacji wyniosła ponad 144 mln zł 

1695 wniosków  
 

zostało ocenionych formalnie 
pozytywnie 

kwota wnioskowanych dotacji dla 
tych wniosków wyniosła ogółem 
ponad 126 mln zł 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                53 

270 wniosków  
zostało ocenionych formalnie 
negatywnie 

 

ocenie merytorycznej zostały 
poddane 1763 wnioski 

833 wnioski znalazły się na liście 
wniosków ocenionych 
merytorycznie pozytywnie, 
przeznaczonych do dofinansowania 

858 wniosków znalazło się na 
liście wniosków ocenionych 
merytorycznie pozytywnie, 
niedofinansowanych,  
71 na liście wniosków ocenionych 
merytorycznie negatywnie 
jeden z podmiotów zrezygnował z 
realizacji zadania przed 
rozstrzygnięciem konkursu 

 
na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich w 2008 r., po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na 
obsługę FIO oraz zobowiązań MPiPS, przeznaczono 57 598 627,32 zł 

Ogółem w roku 2008 
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie wnioski, 
które zostały ocenione merytorycznie pozytywnie w zakresie 199-160 
punktów.  
Kwotę w wysokości 172.116,00 zł, jaka pozostała w wyniku 
rozdysponowania kwoty globalnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej 
przyznał 5 podmiotom, których wnioski zostały ocenione na 159 
punktów. 
W ramach FIO 2008 dofinansowano 842 projekty na kwotę  
57 995 051,68 zł  
1 dofinansowany podmiot zrezygnował z realizacji zadania w kwocie 
20 505,00 zł 

 

Gdańskie organizacje pozarządowe takŜe w roku 2008 chętnie aplikowały do FIO. 

Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 40 wniosków. 18 projektów, które otrzymały 

dofinansowanie pozyskały łącznie 1 633 069,21 zł. Pozostałe 22 wnioski zawierały aplikację 

na łączną wartość dofinansowania w wysokości 1 820 876,63 zł. 

NajwyŜszą kwotę dotacji: 249 640,00 zł otrzymał Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki 

w Gdańsku na realizację projektu pn. „Wprowadzenie, rozbudowanie i rozpoczęcie Programu 

Upowszechniania koszykówki w województwie pomorskim”. NajniŜsza dotacja przyznana 

gdańskiej organizacji wyniosła 16 000,00 zł i otrzymała ją Gdańska Fundacja Innowacji 

Społecznej na realizację projektu „Klub Wolontariusza - Inkubator Dobrych Działań i Szans”. 

Pozostałe projekty to: 

• „Młodzi: Informacja i Aktywność” złoŜony przez Stowarzyszenie Morena z dotacją 

w wysokości 243 980,00 zł. 

• „WHAT - wolontariat jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób 

opuszczających placówki penitencjarne” Fundacji Hospicyjnej z dotacją w wysokości 

148 110,00 zł. 

• „Streetworking - innowacyjna metoda przeciwdziałania patologiom społecznym” 

złoŜony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie, które 

otrzymało dotację w wysokości 142 235,21 zł. 
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• „Kształtowanie postaw probiznesowych u młodzieŜy szkolnej” Gdańskiej Fundacji 

Kształcenia MenedŜerów z dotacją w wysokości 132 135,00 zł. 

• „Trzy Filary” Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych, które otrzymało środki w wysokości 128 309,00 zł. 

• „Wsparcie Edukacyjne dla Dzieci i MłodzieŜy z Rodzin Dysfunkcyjnych” 

Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Archidiecezji Gdańskiej, dotacja: 82 700 zł. 

• „Naprawdę Tradycja” Stowarzyszenia miłośników sztuki intermedialnej 

„Bursztynowe oko”, dotacja: 74 200,00 zł. 

• ”»Sprawniej Ŝyć Razem« – cykl szkoleń dotyczących aktywizacji zawodowej 

i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” złoŜony przez 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z dotacją w wysokości 72 100,00 zł. 

• „Być aktywnym …– społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych w placówce 

dziennego wsparcia” Gdańskiej Fundacji Dobroczynności z dotacją 70 000,00 zł. 

• „Dziadki, babcie przyszywane – wnuki sercem malowane” złoŜony przez 

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, dotacja: 63 020,00 zł. 

• „»Prawo jest po Mojej Stronie« - Centrum Poradnictwa Obywatelskiego, Prawnego 

i Psychospołecznego” Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS) z dotacją w wysokości 

55 000,00 zł. 

• „Pomorze – Kurs na równość! Druga edycja” Fundacji Przestrzenie Dialogu, który 

uzyskał 48 170,00 zł dotacji. 

• „Twoja szkoła gwarancją bezpieczeństwa - podnoszenie skuteczności oddziaływań 

profilaktycznych i wychowawczych szkół w zakresie przeciwdziałania zjawiskom 

agresji i przemocy” złoŜony przez Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli 

„Solidarność”, dotacja w wysokości 39 140,00 zł. 

• „Sobą być, razem Ŝyć” - Wsparcie działalności Ośrodków Profilaktyki Środowiskowej 

„Mrowisko” w akcji letniej złoŜony przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 

„Mrowisko” z dotacją w wysokości 25 000,00 zł. 

• „POZAPOZY Po Raz Szósty” Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, 

który otrzymał 24 930,00 zł dotacji. 

• „Ogólnopolskie regaty smoczych łodzi o Wielką Nagrodę Dolnego Miasta” Polskiego 

Klub Przygody z dotacją w wysokości 18 400,00 zł 
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Największym zainteresowaniem aplikujących gdańskich organizacji - wśród tych, które 

pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną – cieszyły się priorytety: 

3.6 – Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych (7 wniosków); 

1.2 - Problemy dzieci i młodzieŜy, 1.3 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych, 4.6 

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym (po 5 wniosków);  

5.1 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŜenie dla 

bezpieczeństwa publicznego (4 wnioski); 

Dofinansowanie uzyskały: 

3 wnioski z 3.6 Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych; 

po 2 wnioski z 1.2 - Problemy dzieci i młodzieŜy oraz 4.6 - Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w środowisku lokalnym; 

oraz po 1 wniosku z zakresu:  

1.1 - Aktywizacja seniorów, integracja międzypokoleniowa 

1.3 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 

2.1 - Wolontariat w organizacjach pozarządowych i wolontariat pracowniczy 

2.2 - Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej 

2.4 - Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieŜy 

2.5 - Rozwój potencjału organizacji pozarządowych 

3.1 - Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 
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4.1 - Pielęgnowanie toŜsamości narodowej i kulturowej 

4.3 - Lokalne programy – równość szans w edukacji 

5.1 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŜenie dla 

bezpieczeństwa publicznego 

5.2 - Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach 

rówieśniczych dzieci i młodzieŜy 

 

Największe zainteresowanie gdańskich organizacji przejawiało się w Priorytecie 1: 

Zabezpieczenie społeczne (12 wniosków pozytywnie ocenionych w ocenie merytorycznej).  

Natomiast największa skuteczność (100%) – w Priorytecie 2: Integracja i aktywizacja 

społeczna, gdzie na 4 wnioski pozytywnie zaopiniowane w ocenie merytorycznej 4 otrzymały 

dofinansowanie. Największą poraŜkę poniosły gdańskie organizacje w priorytecie 

5:Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa, gdzie pozytywnie merytorycznie ocenionych 

wniosków było 7 a tylko 2 otrzymały dofinansowanie (28%). 

Godnym zauwaŜenia faktem jest duŜe zainteresowanie gdańskich organizacji aplikujących 

w powyŜszym konkursie obszarem Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa. To dość 

rzadki i mało popularny obszar zainteresowań organizacji. Być moŜe zainteresowanie to jest 

potencjałem do wykorzystania – dziś niedostrzeganym jeszcze w wystarczającym stopniu. 

 

Konkurs w ramach Programu FIO w 2009 roku przewidywał moŜliwość składania wniosków 

na rok 2009 lub 2009 i 2010.  
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Wysokość dofinansowania dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł a dla 

projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 300 tys. zł. 

W finansowaniu projektów przyjęto roku 2009 następujące kierunki działań: 

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. 

Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

Tablica 22 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 
W wyniku konkursu ogłoszonego 
w ramach FIO 2009 w 
Departamencie PoŜytku 
Publicznego MPiPS  

zarejestrowano  
3087 wniosków  
 

 

 
2803 wniosków  
 

zostało ocenionych formalnie i 
merytorycznie pozytywnie 

 140 wniosków  
zostało ocenionych formalnie 
pozytywnie i merytorycznie 
negatywnie 

 144 wnioski 
zostały ocenione negatywnie pod 
wzgl. formalnym 

Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2009r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) 
przeznaczono ogółem kwotę 60 240 000,00 zł 
Pula środków zarezerwowanych na realizację projektów w 2010r. wynosi 18 072 000,00 zł 
Priorytet 1 
- wnioski jednoroczne 
21 453 173,00 zł 
- wnioski dwuletnie 
5 647 361,00 zł 

Priorytet 2 
- wnioski jednoroczne 
12 456 289,00 zł 
- wnioski dwuletnie 
3 764 979,00 zł 

Priorytet 3 
- wnioski jednoroczne 
22 361 653,00 zł 
- wnioski dwuletnie 
5 835 750,00 zł 

Priorytet 4 
- wnioski jednoroczne 
3 746 221,00 zł 
- wnioski dwuletnie 
1 852 778,00 zł 

Ze względu na niewielką liczbę wniosków złoŜonych, a następnie ocenionych merytorycznie pozytywnie w 
ramach Priorytetu IV (52 projekty), po wykorzystaniu środków z alokacji na 2009 r. na te projekty, pozostała 
kwota 5.666.279,00 zł, którą następnie - zgodnie z zatwierdzoną przez Pana Ministra w dniu 15 kwietnia 2009 
r. procedurą - rozdysponowano proporcjonalnie na pozostałe Priorytety. Ponadto niewykorzystane środki w 
wysokości 1.492.793,23 zł z alokacji na 2009 r. w Priorytecie II rozdysponowano proporcjonalnie na Priorytet I 
i Priorytet III 
Ogółem Minister Pracy i Polityki 
Społecznej rozdysponował 

środki w wysokości 60 017 336,00 zł na rok 2009 r.  
oraz 17 100 868,00 zł na rok 2010  

 

TakŜe w roku 2009 gdańskie organizacje pozarządowe składały wnioski do programu FIO 

o dotacje na realizację swoich projektów. 

Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 53 wnioski. 9 projektów, które otrzymały 

dofinansowanie pozyskały łącznie 583 525,00 zł. Trzy z tych wniosków są wnioskami 

dwuletnimi, co oznacza, iŜ będą realizowane ze środków FIO 2009 takŜe w roku 2010 r. 

Łączna kwota środków na rok 2010 wynosi 197 890,00 zł. Dofinansowane projekty dwuletnie 

złoŜyły: Demokratyczna Unia Kobiet, Fundacja Hospicyjna oraz Stowarzyszenie 

Antymobbingowe P.P. Barbary Grabowskiej. 

Pozostałe 44 wnioski mimo wysokich ocen punktowych niestety nie otrzymały 

dofinansowania. NajwyŜszą kwotę dotacji: 95 000,00 zł otrzymał projekt „SENIOR@NET 
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JUNIOR@ART” złoŜony przez Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana 

Mokwy. NajniŜszą kwotę zaś kwotę 22 000,00 zł – Demokratyczna Unia Kobiet na projekt 

pn. „Punkt porad prawnych, socjalnych i obywatelskich” (przy czym jest to projekt dwuletni 

i na rok 2010 przyznano kwotę 42 000,00 zł. 

Pozostałe projekty gdańskich organizacji, które otrzymały dofinansowanie: 

• „Moja Wiedza - Moja Szansa” - Wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków 

Domów dla Dzieci GFIS złoŜony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej, 

dofinansowanie: 89 648,00 zł 

• „Rozwój lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność” Fundacji Przestrzenie 

Dialogu, dofinansowanie w wysokości 89 580,00 zł 

• „Szkoła wolontariatu hospicyjnego” złoŜony przez Fundację Hospicyjną, dotacja 

w wysokości 81 800,00 zł (projekt dwuletni, na rok 2010: 88 500,00 zł) 

• „Obywatel pod ochroną prawa” - Centrum Poradnictwa Obywatelskiego, Prawnego 

i Psychospołecznego to projekt złoŜony przez Stowarzyszenie Akcja Społeczna 

(SAS), dotacja w wysokości 67 100,00 zł 

• „Klub Młodego Mediatora” - Stowarzyszenie Antymobbingowe P.P. Barbary 

Grabowskiej, dotacja: 64 970,00 zł (projekt dwuletni, na rok 2010 dotacja 

w wysokości 67 390,00 zł) 

• „Aktywni mimo niepełnosprawności” Fundacji Aktywności Zawodowej, dotacja: 

39 682,00 zł 

• „Odlot smoka 2009 - szkolenie dzieci i młodzieŜy w wioślarstwie na smoczych 

łodziach oraz ogólnopolskie regaty smoczych łodzi o nagrodę Dolnego Miasta (…)” 

złoŜony przez Polski Klub Przygody, dotacja: 33 745,00 zł. 
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Największym zainteresowaniem aplikujących gdańskich organizacji - spośród tych, które 

pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną – cieszyły się: 

15 wniosków: 3.2 - Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieŜy:  

9 wniosków: 3.8 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych:  

7 wniosków: 1.10 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym:  

Pośród projektów dofinansowanych trendy były następujące: 

po 2 wnioski:  

1.3 - Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 

3.2 - Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieŜy 

po 1 wniosku: 

1.1- Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo 

w Ŝyciu publicznym 

1.10 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym 

2.2 - Wolontariat w organizacjach pozarządowych 

3.6 - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa 

3.8 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 
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Największe zainteresowanie gdańskich organizacji przejawiało się w Priorytecie 3: Integracja 

i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne (32 wnioski pozytywnie ocenione 

w ocenie merytorycznej).  

Natomiast największa skuteczność (33%) – w Priorytecie 2: Sprawne organizacje 

pozarządowe w dobrym państwie, gdzie na 3 wnioski pozytywnie zaopiniowane w ocenie 

merytorycznej 1 otrzymał dofinansowanie.  

Co warte zauwaŜenia: Ŝadna gdańska organizacja pozarządowa nie złoŜyła wniosku do 

Priorytetu IV: Rozwój przedsiębiorczości społecznej.6 

Przedsiębiorczość społeczna, czy szerzej ekonomia społeczna jest dziś tematem popularnym 

w naszym kraju. Jest to jednocześnie temat jakby nieobecny na terenie miasta Gdańska. 

Badacz dostrzega tu zjawisko „kwadratury koła”: nie istnieją spółdzielnie socjalne, 

przedsiębiorstwa społeczne – więc zainteresowanie tematem jest Ŝadne, a skoro nie istnieje 

temat – trudno o zainteresowanie kogokolwiek. 

Ekonomia społeczna wydaje się być niedoceniana w mieście Gdańsku, czy szerzej – nawet 

w całym województwie Pomorskim. Z jakiś nieokreślonych jeszcze powodów 

zainteresowanie tematem jest nikłe, z braku wiedzy i sprzyjających warunków nie powstają 

                                                 
6 Odnosi się to do całego konkursu. TakŜe na liście wniosków negatywnie ocenionych formalnie lub 
merytorycznie nie widnieje Ŝaden wniosek gdańskiego ngo w tym temacie.  

W Gdańsku nie istnieje Ŝadna spółdzielnia socjalna, temat ekonomii społecznej jest w zaląŜkach, stąd 
wnioskować naleŜy brak zainteresowania. 
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podmioty ekonomii społecznej, które mogłyby stać się waŜną dziedziną rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Gdańskie organizacje pozarządowe przystępują do konkursów, które dają moŜliwość 

finansowania projektów przygotowywanych w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Wachlarz 

tych potrzeb jest szeroki, co stanowi dla organizacji wyzwanie, które chętnie podejmują. 

W trzech edycjach konkursu FIO na przestrzeni lat 2007 – 2009 gdańskie organizacje 

składały wnioski dokonując wyboru, która z dziedzin jakimi się zajmują/chcą zajmować 

wymaga na daną chwilę dofinansowania.  

Na listach rankingowych wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej znalazło się 154 

aplikacji gdańskich organizacji. 38 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 

2,5 mln zł przeznaczoną na realizację projektów społecznych. Trzy z nich to projekty 

dwuletnie, które na rok 2010 pozyskały blisko 200 tys. zł. 

 
Tablica 23 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2007 - 2009 

FIO 2007 – 2009 
gdańskie organizacje: 38 wniosków na łączną kwotę 2 526 594,00 zł 

FIO 2007 11 wniosków dofinansowanych 310 000,00 zł 
FIO 2008 18 wniosków dofinansowanych 1 633 069,00 zł 
FIO 2009 9 wniosków dofinansowanych 583 525,00 zł 

 

Wśród gdańskich organizacji aplikujących do FIO aŜ trzy otrzymały dofinansowanie 

trzykrotnie, tj, w kaŜdym roku. Są to: 

1. Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS) (trzykrotnie dotacje na Centrum Poradnictwa 

Obywatelskiego, Prawnego i Psychospołecznego) 

2. Stowarzyszenia Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy (trzykrotnie dotacje na 

przedsięwzięcia łączące pokolenia) 

3. Polski Klubu Przygody (trzykrotnie dotacje na przedsięwzięcia realizowane na 

smoczych łodziach). 

W czasie trzech lat ze środków FIO gdańskie organizacje pozyskały dofinansowanie na: 

• 6 projektów z zakresu: Problemy dzieci i młodzieŜy, 

• 5 projektów z zakresu: Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego, 

• 4 projekty z zakresu: Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych, 

• 4 projekty z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku 

lokalnym, 

• 3 projekty z zakresu: Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa, 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                62 

• 3 projekty z zakresu: Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup 

dyskryminowanych, 

• 2 projekty z zakresu: Wolontariat w organizacjach pozarządowych, 

• 2 projekty z zakresu: 1 Pielęgnowanie toŜsamości narodowej i kulturowej, 

• oraz w 9 innych zakresach (pojedyncze wnioski). 
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FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (FOP) 

Fundusz Organizacji Pozarządowych został ustanowiony w ramach Mechanizmów 

Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć 

o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania róŜnic ekonomicznych 

i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz 

zacieśniania współpracy pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami (Norwegia, Islandia 

i Liechtenstein). BudŜet FOP stanowił 7% kwoty przeznaczonej dla Polski w ramach 

Mechanizmów Finansowych i wynosił 37,8 milionów euro. Środki te były dystrybuowane 

w ramach otwartych konkursów projektów organizowanych w latach 2007-2009. 

FOP składał się z trzech komponentów: 

I. Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie 

II. Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój 

III. Równe szanse i integracja społeczna 

Komponent I - Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie miał na celu propagowanie 

poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na 

temat praw i obowiązków obywateli, oraz równouprawnienia płci. W ramach komponentu 

były wspierane działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli 

w Ŝycie publiczne, w tym ich zaangaŜowanie w społeczną kontrolę instytucji publicznych 

szczebla lokalnego i centralnego. Preferowane były działania mające na celu wzmacnianie 

organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na jakość demokracji 

i przestrzegania praw człowieka. Komponent obejmował następujące obszary tematyczne: 

Komponent II  - Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój miał na celu zwrócenie 

społeczeństwu uwagi na potrzebę zachowania zrównowaŜonego środowiska, a takŜe 

tworzenia moŜliwości działania i zaangaŜowania społecznego na poziomie lokalnym 

i regionalnym, na terenach zurbanizowanych i rolniczych. Miał on takŜe promować 

partnerstwo między organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze ochrony 

środowiska a władzami lokalnymi i regionalnymi odpowiedzialnymi za wdraŜanie unijnych 

i państwowych regulacji dotyczących ochrony środowiska. 

WyŜej wymienione cele były realizowane przez wdraŜanie projektów dotyczących 

następujących obszarów tematycznych: 

Komponent III  - Równe szanse i integracja społeczna miał na celu rozwiązywanie naglących 

problemów społecznych, które napotykała społeczność lokalna. Jednym z głównych zadań 
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było tu popieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny i tworzenie równych szans dla 

najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych oraz pomaganie organizacjom 

pozarządowym w podejmowaniu działań w obszarach, w których rola lub moŜliwości 

państwa są ograniczone. Inne zadania zakładały wspieranie inicjatyw kulturowych, jak 

równieŜ promocję rozwoju lokalnego i regionalnego i wymianę doświadczeń 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

FOP - jego trzy komponenty - obsługiwane były przez dwóch niezaleŜnych Operatorów:  

1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie – Operator - Fundacja Fundusz Współpracy 

2. Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój - Operator: ECORYS Polska 

3. Równe szanse i integracja społeczna - Operator: ECORYS Polska  

W tej części opracowania analizie poddano wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę 

formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. 

W ramach I komponentu - Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie - przeprowadzono 

5 edycji naborów wniosków  

W I edycji konkursu (nabór od 24.04 do 08.06.2007 r.) wnioski mogły być składane 

wyłącznie na: 

• Projekty MIKRO - na rozwój instytucjonalny organizacji rozpoczynających 

działalność (tj. takich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub do 

innego właściwego rejestru nie później, niŜ 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia 

naboru wniosków w danej edycji konkursu), w tym na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników oraz inwestycje w infrastrukturę. Dofinansowanie - do 90% kosztów 

całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 15 000 EUR. 

• Projekty MAŁE - na realizację projektów tematycznych. Dofinansowanie - do 90% 

kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 50 000 EUR. 
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Gdańskie7 organizacje pozarządowe w I edycji konkursu komponentu Demokracja 

i społeczeństwo obywatelskie pozyskały 101 000,00 zł na realizację 2 MIKRO projektów 

w obszarze rozwoju partnerstwa: publiczno-prywatnego i społeczno-publicznego. Projekty 

dofinansowane zostały przygotowane przez Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa 

Publiczno- Prywatnego (projekt „Przygotowanie do uruchomienia Punktu Informacyjnego ds. 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”) oraz przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia 

z Bezdomności (projekt „IMPULS - pakiet startowy dla partnerstwa społeczno-publicznego 

w obszarze bezdomności”). W kategorii projekty MAŁE Ŝaden projekt gdańskich organizacji 

nie otrzymał dofinansowania. 

Tablica 24 Projekty gdańskich organizacji po pozytywnej ocenie merytorycznej w I edycji 
Projekty gdańskich 

organizacji po 
pozytywnej ocenie 

merytorycznej 

Ilość projektów Wartość projektów 
Wysokość 

wnioskowanego 
dofinansowania 

projekty MIKRO 4 248 470,00 zł 213 160,00 zł 
projekty MAŁE 12 2 109 878,00 zł 1 808 411,00 zł 

 

W II edycji konkursu (nabór od 07.09 do 22.10.2007 r.) wnioski mogły być składane na: 

• Projekty MIKRO - na rozwój instytucjonalny organizacji rozpoczynających 

działalność (działających krócej niŜ rok), w tym na podnoszenie kwalifikacji 

                                                 
7 Mających siedzibę w Gdańsku 
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pracowników oraz inwestycje w infrastrukturę - obszar tematyczny C. 

Dofinansowanie - od 5 000 EUR do 15 000 EUR.  

• Projekty MAŁE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B. 

Dofinansowanie - od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Projekty ŚREDNIE - na realizację 

projektów tematycznych w obszarze A i B. Dofinansowanie - od 50 001 EUR do 

150 000 EUR.  

• Projekty DUśE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B. 

Dofinansowanie – od 150 001 EUR do 250 000 EUR.  

Dofinansowanie w kaŜdym wypadku - do 90% kosztów całkowitych projektu. 

 

Gdańskie organizacje pozarządowe w II edycji konkursu komponentu Demokracja 

i społeczeństwo obywatelskie pozyskały środki na realizację 2 projektów MIKRO z punktacją 

99 i 98 pkt (przy maksymalnej 100 pkt). Projekty te złoŜone zostały przez Gdańską Fundację 

Innowacji Społecznej (projekt „Wsparcie na starcie – rozwój merytoryczny i organizacyjny 

GFIS” oraz przez Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3miejski (projekt „Wewnętrzne 

Poruszenie”). 2 projekty przekazane do oceny merytorycznej nie otrzymały dofinansowania 

(jeden z nich uzyskał 74 pkt, drugi – poniŜej 20). 

W kategorii projekty MAŁE Ŝaden projekt gdańskich organizacji nie otrzymał 

dofinansowania. Punktacja tych projektów kształtowała się następująco: 2 projekty uzyskały 
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powyŜej 80 pkt, 1 powyŜej 70, 1 powyŜej 60, 1 powyŜej 40 i 5 poniŜej 20 pkt (projekt 

najwyŜej oceniony otrzymał 95,5 pkt). 

Natomiast w kategorii projekty ŚREDNIE 1 projekt otrzymał dofinansowanie uzyskując 93 

pkt (przy 94 projektu z 1 lokaty). Projekt pn. „Lustro obywatelskie” złoŜyła Fundacja 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. 2 projekty 

przekazane do oceny merytorycznej nie uzyskały dofinansowania: 1 projekt otrzymał 88 pkt 

i 1 poniŜej 20 pkt. 

śaden z gdańskich projektów nie otrzymał dofinansowania w kategorii projekty DUśE. 

2 zostały wcześniej skierowane do oceny merytorycznej, w której uzyskały odpowiednio 84,5 

pkt oraz 73,5 przy 97,5 pkt projektu z 1 miejsca listy rankingowej. 

Tablica 25 Projekty gdańskich organizacji przekazane do oceny merytorycznej w II edycji 
Projekty gdańskich 

organizacji przekazane 
do oceny merytorycznej 

Ilość projektów 
Ilość projektów 

dofinansowanych 
Ilość projektów 

niedofinansowanych 

projekty MIKRO 4 2 2 
projekty MAŁE 9 0 9 

projekty ŚREDNIE 3 1 2 
projekty DUśE 2 0 2 

łącznie 18 3 15 

 

III edycja konkursu, w której nabór prowadzony był w terminie od 29.02 do 29.04.2008 r., 

przewidywała, iŜ zakres merytoryczny składanych wniosków winien mieścić się w obszarach 

tematycznych: 

• Poszanowanie zasad demokracji 

• Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów 

demokratycznych 

W tej edycji konkursu wnioski mogły być składane na: 

• Projekty MAŁE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B. 

Dofinansowanie - od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Czas realizacji projektów nie mógł 

przekroczyć 12 miesięcy. 

• Projekty ŚREDNIE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B. 

Dofinansowanie - od 50 001 EUR do 150 000 EUR. Czas realizacji projektów nie 

mógł przekroczyć 18 miesięcy. 

• Projekty DUśE - na realizację projektów tematycznych w obszarze A i B. 

Dofinansowanie – od 150 001 EUR do 250 000 EUR. Czas realizacji – max. 24 

miesiące. 
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Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu. 

 

W III edycji konkursu komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie gdańskie 

organizacje pozyskały środki na realizację 2 projektów MAŁYCH: projekt „Gdańskie 

koalicje – krok drugi” złoŜony przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i uzyskał 

87 pkt (przy 95 pkt projektu będącego na 1 miejscu), a projekt Towarzystwa Edukacyjnego 

„Wiedza Powszechna” pn. „Nauka równości: polscy nauczyciele na rzecz włączenia 

enlightenment do szkolnictwa białoruskiego” otrzymał 84,5 pkt. 4 pozostał projekty, które 

przekazano do oceny merytorycznej otrzymując odpowiednio 80; 78,5; 69 i 52,5 pkt nie 

uzyskały dofinansowania.  

Spośród projektów ŚREDNICH tylko 1 projekt gdańskiej organizacji pozarządowej uzyskał 

dofinansowanie: „Werbel demokracji – kampania ku przeciwdziałania dyskryminacji osób 

bezdomnych” (który otrzymał 92, 5 pkt przy 96,5 pkt projektu na miejscu 1). JuŜ po raz drugi 

uznanie w oczach komisji oceniającej zyskał projekt złoŜony Pomorskie Forum na rzecz 

Wychodzenia z Bezdomności.  

4 gdańskie projekty przekazane do oceny merytorycznej nie uzyskały dofinansowania: 

1 projekt otrzymał 91,5 a pozostałe poniŜej 70 pkt. 

1 z 2 gdańskich projektów skierowanych do oceny merytorycznej otrzymał dofinansowanie 

w kategorii projekty DUśE. Projekt Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości pn. „Mentoring 
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kobiet w Biznesie – program na rzecz rozwoju równych szans” zdobył 96 pkt i uzyskał 

1 lokatę na liście rankingowej! Drugi projekt – niedofinansowany otrzymał 70,5 pkt. 

Tablica 26 Projekty gdańskich organizacji przekazane do oceny merytorycznej w III edycji 
Projekty gdańskich 

organizacji przekazane 
do oceny merytorycznej 

Ilość projektów 
Ilość projektów 

dofinansowanych 
Ilość projektów 

niedofinansowanych 

projekty MAŁE 6 2 4 
projekty ŚREDNIE 5 1 4 

projekty DUśE 2 1 1 
łącznie 13 4 9 

 

IV edycja konkursu (nabór wniosków od 16.08 do 16.10.2008 r.) przewidywała moŜliwość 

pozyskania środków na realizację projektów jedynie w dwóch kategoriach: 

projekty MIKRO, których zakres merytoryczny mieścił się w temacie: Rozbudowywanie 

instytucjonalnych zdolności nowopowstałych organizacji pozarządowych i rozwój sektora 

pozarządowego (obszar tematyczny C). Wnioskodawcami mogły być podmioty 

zarejestrowane nie dłuŜej niŜ 1 rok przed złoŜeniem wniosku do Operatora. Okres realizacji: 

do 12 miesięcy. Dofinansowanie: od 5 000 EUR do 15 000 EUR, do 90% kosztów 

całkowitych projektu. projekty ŚREDNIE, zakres merytoryczny: Poszanowanie zasad 

demokracji (obszar tematyczny A) oraz Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa 

obywatelskiego i procesów demokratycznych (obszar tematyczny B). 

Wnioskodawcy: zarejestrowani co najmniej 1 rok przed złoŜeniem wniosku do Operatora. 

Okres realizacji: do 18 miesięcy. Dofinansowanie: od 50 001 EUR do 150 000 EUR, do 90% 

kosztów całkowitych projektu. 
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W IV edycji konkursu komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie gdańskie 

organizacje pozarządowe pozyskały środki na realizację tylko 1 projektu. Projekt ten złoŜyło 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w kategorii projektów ŚREDNICH. „Rzecznik 

osoby bezdomnej – etap 2” zdobył 95 pkt (1 projekt na liście uzyskał 97 pkt), co pozwoliło 

uzyskać dofinansowanie w wysokości 481 720,00 zł. 1 projekt znalazł się na liście 

rezerwowej (takŜe w kategorii projekty ŚREDNIE). To wniosek złoŜony przez 

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „SOLIDARNOŚĆ” o nazwie „Szkoły – kuźnie 

inicjatyw obywatelskich. Projekt pilotaŜowy dla nauczycieli”. Projekt otrzymał 93,5 pkt 

i miał szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości 314 164,00 zł. Pięć pozostałych 

projektów niestety nie otrzymało dofinansowania. 

Natomiast w kategorii projekty MIKRO Ŝaden z 4 projektów, które przeszły do oceny 

merytorycznej nie otrzymał dofinansowania. Ich punktacja zawierała się w przedziale 71 – 54 

pkt.  

Tablica 27 Projekty gdańskich organizacji przekazane do oceny merytorycznej w IV edycji 
Projekty gdańskich 

organizacji przekazane do 
oceny merytorycznej 

Ilość projektów 
Ilość projektów 

dofinansowanych 
Ilość projektów 

niedofinansowanych 

projekty MIKRO 4 0 4 

projekty ŚREDNIE 7 1 
5 

1 na liście rezerwowej 
łącznie 11 1 10 
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V – ostatnia edycja konkursu w I komponencie. Nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów trwał od 28.02 do 29.04.2009 r. Podobnie jak w I edycji wnioskodawcy mogli 

składać projekty w kategoriach MIKRO i MAŁE. 

Projekty MIKRO obejmowały zakres merytoryczny: rozbudowywanie instytucjonalnych 

zdolności organizacji pozarządowych rozpoczynających działalność i rozwój sektora 

pozarządowego (obszar tematyczny C). W związku z czym wnioskodawcami mogli być 

zarejestrowani nie dłuŜej niŜ 1 rok przed złoŜeniem wniosku do Operatora. Okres realizacji: 

do 12 miesięcy. Dofinansowanie: od 5 000 EUR do 15 000 EUR, do 90% kosztów 

całkowitych projektu. 

Projekty MAŁE: zakres merytoryczny: poszanowanie zasad demokracji (obszar tematyczny 

A) oraz podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów 

demokratycznych (obszar tematyczny B). Wnioskodawcy: zarejestrowani co najmniej 1 rok 

przed złoŜeniem wniosku do Operatora. Okres realizacji: do 12 miesięcy. Dofinansowanie: od 

5 000 EUR do 50 000 EUR, do 90% kosztów całkowitych projektu. 

 

W ostatniej - V edycji konkursu komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie 

gdańskie organizacje pozarządowe równieŜ pozyskały środki na realizację tylko 1 projektu. 

Projekt pn. „Gdańscy Akcjonariusze” zdobył 93 pkt (najwyŜsza ocena 98,5 pkt), a złoŜyła go 

w kategorii projektów MAŁE Gdańska Organizacja Turystyczna. Podobnie jak w poprzedniej 

edycji 1 projekt znalazł się na liście rezerwowej (3 miejsce na liście rezerwowej projektów 

z kategorii projekty MAŁE): Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
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Organizacji Pozarządowych za projekt „Nic o nas bez nas – kształtowanie roli jednostek 

pomocniczych gminy, edukacja obywatelska” otrzymała 90 pkt. W tej samej kategorii 

9 innych gdańskich projektów nie otrzymało dofinansowania uzyskując niewystarczającą 

ilość punktów (od 83 do 38 pkt).  

Natomiast w kategorii projektów MIKRO Ŝaden z 5 wniosków dopuszczonych do oceny 

merytorycznej nie otrzymał dofinansowania. Podczas gdy 1. wniosek na liście rankingowej 

uzyskał 100 pkt najwyŜej oceniony wniosek gdańskiej pozarządówki oceniono na 84 pkt, 

z którymi uplasował się na 125. miejscu listy.  

Tablica 28 Projekty gdańskich organizacji przekazane do oceny merytorycznej w V edycji 
Projekty gdańskich 

organizacji przekazane 
do oceny merytorycznej 

Ilość projektów 
Ilość projektów 

dofinansowanych 
Ilość projektów 

niedofinansowanych 

projekty MIKRO 5 0 5 

projekty MAŁE 11 1 
9 

1 na liście rezerwowej 
łącznie 16 1 15 

 

W tabeli poniŜej zestawiono dane ilościowe z pięciu edycji naboru wniosków 

w I komponencie FOP. 

Tablica 29 Projekty gdańskich ORGANIZACJI przekazane do oceny merytorycznej we wszystkich 
edycjach konkursu, Komponent I 

Projekty gdańskich 
ORGANIZACJI przekazane do 

oceny merytorycznej 
Ilość projektów 

Ilość projektów 
dofinansowanych 

Ilość projektów 
niedofinansowanych 

projekty MIKRO 17 4 13 

projekty MAŁE 38 3 
34 

1 na liście rezerwowej 

projekty ŚREDNIE 15 3 
11 

1 na liście rezerwowej 
projekty DUśE 4 1 3 

łącznie 74 11 
61 

2 na liście rezerwowej 
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W ramach II komponentu – Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój - przeprowadzono 

3 edycje naborów wniosków. 

 

I nabór wniosków prowadzono od 24.07 do 28.09.2007 r. Na liście rankingowej wniosków, 

które w ocenie merytorycznej uzyskały powyŜej 100 pkt znalazły się 243 wnioski, z czego 40 

pierwszych uzyskało dofinansowanie. 

Na 17 miejscu listy znalazł się projekt pn. „WdraŜanie idei społecznej ochrony Ostoi Ptaków 

w Polsce” (166,5 pkt) złoŜony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 

Pomorskie Biuro Regionalne w Gdańsku z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 

921 568,00 zł. Cztery pozostałe projekty z Gdańska, które znalazły się na liście nie otrzymały 

dofinansowania plasując się kolejno na miejscach 68, 128, 204 i 205. Łączna wartość 

wnioskowanego dofinansowania tych projektów to kwota 1 299 360,00 zł.  

II nabór odbył się w terminie 30.04 – 04.07.2008 r.  

Niestety na stronie www nie jest dostępna lista rankingowa. JednakŜe z danych pozyskanych 

z Ecorysu wynika, iŜ 177 wniosków uzyskało w ocenie merytorycznej powyŜej 100 pkt. 

Dofinansowanie uzyskało 47 wniosków. Niestety wśród nich nie znalazł się Ŝaden 

z 4 projektów gdańskich organizacji z wyŜszą oceną niŜ 100 pkt. Wnioski złoŜone przez 

organizacja z Gdanska znalazły się kolejno na następujących pozycjach: 54, 95, 99, 166. Brak 

informacji o wysokości wnioskowanego dofinansowania. 
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W III naborze realizowanym w okresie od 06.01 do 06.03.2009 r. punktację powyŜej 100 pkt 

uzyskało 147 wniosków, spośród których dofinansowano 31 (lista rankingowa równieŜ nie 

jest dostępna na stronie www, informacje pochodzą z bazy danych otrzymanej przez badacza 

z Ecorysu). Projekt Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego uplasował się na miejscu 32 

i niestety nie otrzymał juŜ dofinansowania, mimo Ŝe liczba punktów (155,5) była liczbą trzech 

kolejnych wniosków: na miejscu 31, 32 i 33. 

Drugi gdański projekt znalazł się na 120 miejscu listy rankingowej i równieŜ nie został 

dofinansowany. Informacja o wysokości wnioskowanego dofinansowania wniosków, które go 

nie otrzymały, nie jest dostępna. 

 

Komponent III - Równe szanse i integracja społeczna – równieŜ przekazywano 

dofinansowanie poprzez trzykrotne ogłoszenie: I nabór: 24.04 - 29.06.2007r., II nabór: 11.01 - 

14.03.2008r. i III nabór: 27.01 - 27.03.2009r.  

W I naborze na liście rankingowej projektów, które uzyskały w ocenie merytorycznej 

powyŜej 100 pkt, było aŜ 779. Dofinansowano jedynie 42 projekty. Na liście rezerwowej 

umieszono zaś 1 projekt. Na liście rankingowej znalazły się 24 projekty gdańskich 

organizacji, z których 3 uzyskały dofinansowanie: 

- na 14 miejscu listy (181 pkt) „DAJĄ NAM PRZYSZŁOŚĆ - rodzinne formy opieki 

zastępczej bezpiecznym środowiskiem do rozwoju i niwelowania zaniedbań rozwojowych 

dzieci pozbawionych moŜliwości wzrastania we własnych rodzinach” – projekt 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku. Projekt otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 330 346,80 zł. 
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- na 25 miejscu (175,5 pkt) „Przez sport do integracji” złoŜony przez Uczniowski Klub 

Sportowy „Bursztyn” Gdańsk, na realizację którego uzyskano dofinansowanie w wysokości 

34 817,40 zł. 

- na 26 miejscu listy „Integracja w edukacji – kolejny krok” (175 pkt)  projekt 

Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół PIAST 

z dofinansowaniem w wysokości 485 812,80 zł. 

II nabór  – to 507 wniosków z minimum 101 pkt w ocenie merytorycznej i 43 wnioski 

dofinansowane. Na liście rankingowej znalazło się 14 projektów gdańskich organizacji 

pozarządowych, ale Ŝaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Punktacja tych projektów 

zawierała się w przedziale 113- 162 pkt, podczas gdy dofinansowanie gwarantowało min. 166 

pkt.  

W III naborze 8 434 wnioski otrzymały powyŜej 100 pkt, z których 37 dofinansowano. Na 

liście rankingowej znalazło się 15 wniosków z Gdańska i, podobne jak w poprzednim 

naborze, Ŝaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Projekty te otrzymały od 118 do 167 pkt, 

a ostatni dofinansowany projekt na liście – to 171 pkt.  

W wyniku rozliczeń oraz rezygnacji jednego z wnioskodawców w sierpniu 2009 r. Ecorys 

podjął decyzję o zwróceniu się do kolejnych pięciu Wnioskodawców znajdujących się poniŜej 

37 miejsca listy rankingowej z informacją o zaistniałej moŜliwości dofinansowania ich 

pomysłów projektowych i z zastrzeŜeniem odpowiednich modyfikacji ram czasowych 

projektów. Niestety takŜe wśród tych projektów nie znalazł się Ŝaden projekt gdańskiej 

organizacji pozarządowej. Pierwszy z gdańskich projektów uplasował się bowiem dopiero na 

56 miejscu.  

 

                                                 
8 Na stronie www brak listy rankingowej, dane pochodzą ze źródeł pozyskanych przez badacza 
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PODSUMOWANIE  

W jedenastu edycjach konkursu FOP na przestrzeni lat 2007 – 2009 gdańskie organizacje 

pozarządowe zawsze były obecne. Wnioski przez nie składane były dobrze przygotowane, 

spełniały określone kryteria. Łącznie 138 projektów gdańskich organizacji znalazło się na 

listach rankingowych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną (i w niektórych 

naborach osiągnęły ocenę wyŜszą niŜ 100 pkt). I choć tylko 15 z nich otrzymało 

dofinansowanie, to „sprowadziły” one do miasta Gdańska ok. 4,7 mln zł na realizację 

projektów społecznych. 
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) 

We wrześniu 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji 

Programu Kapitał Ludzki, który obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu jest potwierdzeniem głównych kierunków 

rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umoŜliwia korzystanie ze 

środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.  

Program Kapitał Ludzki ma słuŜyć przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, 

wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej 

z krajami Unii Europejskiej.  

Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.  

Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków 

krajowych (budŜetu państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego). 

Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld 

euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. 

Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na 

minimalnym poziomi, tj. 15%. 

W ramach Programu ok. 60% środków zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia 

realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia 

sektorowego na szczeblu centralnym. 

W ramach PO KL realizowanych jest 10 priorytetów - 9 o charakterze „tematycznym” oraz 

1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom 

zaangaŜowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdraŜaniu. 

Priorytety PO KL: 

Komponent Centralny: 

I. Zatrudnienie i integracja społeczna 

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

III. Wysoka jakość systemu oświaty 

IV. Szkolnictwo wyŜsze i nauka 

V. Dobre rządzenie 

Komponent Regionalny: 

VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
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VII - Promocja integracji społecznej 

VIII - Regionalne kadry gospodarki 

IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

W ramach poszczególnych priorytetów wydzielono działania i poddziałania, w ramach 

których m.in. organizacje pozarządowe mogą aplikować o środki. Składają one wówczas tzw. 

projekty konkursowe (i to jest jedyna moŜliwa droga pozyskania środków przez organizacje 

nie licząc ewentualnych moŜliwości włączenia się w partnerstwo z podmiotem I lub II sektora 

i aplikowania w ten sposób, przy czym wówczas organizacja jest partnerem zwykłym – czyli 

nie aplikującym9).  

Przy aplikowaniu o środki z POKL – w priorytetach regionalnych dodatkowe punkty moŜna 

otrzymać za fakt, Ŝe wnioskodawca ma swą siedzibę na terenie województwa, które ogłasza 

konkurs. Wydaje się więc, Ŝe trudniej jest zdobyć odpowiednią ilość punktów w konkursach 

centralnych. JednakŜe fakt ten w Ŝaden sposób nie odstraszył gdańskich organizacji 

w sięganiu po środki, które umoŜliwiają realizację wielu bardzo waŜnych zadań. 

PRIORYTETY CENTRALNE POKL 

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 

Na liście wniosków z całej Polski dofinansowanych w tym działaniu widnieją 488 wnioski. 

W liczbie tej zawiera się 10 wniosków dofinansowanych złoŜonych przez gdańskie 

organizacje pozarządowe (1 w roku 2008 i 9 w roku 2009). Łączna wartość dofinansowania 

tych wniosków to kwota 29 830 793,80 zł (4 914 666,01 zł w roku 2008 i 24 916 127,97 zł 

w roku 2009). Wartym zauwaŜenia jest fakt, Ŝe wśród tych 10 wniosków aŜ 7 złoŜyła 

Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów (GFKM) pozyskując na prowadzoną działalność 

20 582 695,02 zł! 

NajwyŜsza dotacja: 6 219 474,00 zł – projekt „Wiedza, innowacyjność, jakość trampoliną do 

sukcesu firmy” GFKM, najniŜsza: 534 882,77 zł – projekt „Doceniony talent - International 

Paper Polska” takŜe GFKM. 

Priorytet V: Dobre rz ądzenie 

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 

                                                 
9 Ze względu na niemoŜliwość pozyskania pełnej informacji nt. takich partnerstw, gdzie NGO nie jest instytucją 
wiodącą (aplikującą) a uczestniczącą w realizacji projektu w niniejszym badaniu nie podniesiono do poziomu 
analizy. W wypadkach, gdy wycinkowo taką informację pozyskano – badacz zwraca na to uwagę w tekście 
opracowania. 
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Wśród 72 dofinansowanych wniosków znalazło się 6 złoŜonych przez gdańskie organizacje 

pozarządowe (2 w roku 2008 i 4 w roku 2009). Wartość dofinansowania tych 6 projektów 

osiągnęła łączną kwotę 5 280 036,14 zł (1 444 485,00 zł w roku 2008 i 3 835 551,14 zł 

w roku 2009). NajwyŜszą dotację: 1 987 302,92 zł – otrzymał projekt „Konstruktywny dialog 

- program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność” złoŜony przez NiezaleŜny 

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”; najniŜszą zaś: 238 401,50 zł przekazano na 

projekt „Watchdog na Kaszubach - Społeczny nadzór nad realizowaniem i finansowaniem 

przez administrację publiczną praw językowych Kaszubów” złoŜony przez Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny. 

Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego 

W ramach tego działania na terenie Polski dofinansowano 19 wniosków, wśród których 

znajduje się 1 gdańskiej organizacji - NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”. Projekt dofinansowany w roku 2009 nosi nazwę „Walcz o ochronę. Handel po 

ludzku. Dialog społeczny na przykładzie firm ochrony oraz sieci hiper i super marketów” 

i otrzymał dotację w wysokości 797 757,96 zł. 

Organizacje pozarządowe mające swe siedziby w Gdańsku pozyskały na przestrzeni lat 2008-

2009 z PO KL w Priorytetach Centralnych 2 i 5 łączną kwotę w wysokości 35 908 587,90 zł. 

 

Finansowanie projektów gdańskich NGO w Priorytetach Centralnych w poszczególnych 

latach wygląda następująco: 
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Tablica 30 Finansowanie projektów gdańskich organizacji w Priorytetach Centralnych w latach 2008-
2009 

Rok/działanie 2.1 5.4 5.5 łącznie 
Rok 2008 – gdańskie 

NGO, wartość 
dofinansowania 

4 914 666,01 zł 1 444 485,00 zł 0 6 359 151,01 zł 

Rok 2009 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
24 916 127,79 zł 3 835 551,14 zł 797 757,96 zł 29 549 436,89 zł 

łącznie: 29 830 793,80 zł 5 280 036,14 zł 797 757,96 zł 35 908 587,90 zł 
 

Środki pozyskane przez gdańskie organizacje pozarządowe w roku 2009 w Priorytetach 

Centralnych PO KL stanowią niemal pięciokrotność wysokości kwoty z roku 2008! Jeśli zaś 

przyjrzeć się analogicznie ilości dofinansowanych wniosków gdańskich organizacji 

w poszczególny latach to zachowują one podobną proporcję: ilość z roku 2009 jest niemal 

pięciokrotnością ilości z roku 2008 (co zilustrowano na rysunku poniŜej). 

4

6

8

10

12

14

POKL - ilość dofinansowanych wniosków dla gdańskich ngo 

Komponent Centralny

 

PRIORYTETY REGIONALNE POKL 

Priorytet VI jest wdraŜany w Województwie Pomorskim przez 2 Instytucje Pośredniczące 

II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego. Priorytety VII, VIII i IX są w całości wdraŜane przez 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

W latach 2007-2009 na listach rankingowych konkursów ogłaszanych w ramach priorytetu VI 

znalazło się 30 wniosków gdańskich NGO, z czego dofinansowanych zostało 11 wniosków 

uzyskując dofinansowanie na łączną kwotę 9 107 604,89 zł.  
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Działanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 

pracy  

Na listach rankingowych tego poddziałania znalazło się 25 gdańskich projektów, przy czym 

8 z nich uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 4 876 825,83 zł; najwyŜszą dotację 

otrzymał projekt pn. „Pomorskie obserwatorium rynku pracy” złoŜony przez Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową, który otrzymał 1 312 230,00 zł, najniŜszą kwotę dofinansowania 

zaś: 329 663,50 zł otrzymał projekt „Asystent Osoby Starszej” złoŜony przez Towarzystwo 

Edukacyjne „Wiedza Powszechna”. 

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

W tym poddziałaniu 4 projekty gdańskich NGO znalazły się na listach rankingowych, z czego 

2 z nich otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 4 180 784,06 zł. WyŜsza dotacja 

opiewała na kwotę 2 106 212,41 zł i otrzymał ją projekt „Mentoring Kobiet w Biznesie 2 - 

program na rzecz rozwoju równych szans”, niŜsza – na kwotę 2 074 571,65 zł dla projektu 

„Biznes na Start 7”. Oba projekty złoŜone zostały przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości 

Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 

obszarach wiejskich  

Jest to działanie, w którym projekty mogły składać organizacje pozarządowe mające swe 

siedziby w Gdańsku, jednak realizowane przez nie projekty, ze względów formalnych, nie 

mogły być w Gdańsku realizowane.  

Na listach rankingowych widniał tylko 1 projekt gdańskiej organizacji. Był to projekt, który 

uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 995,00 zł. Tytuł projektu brzmi „Produkt lokalny 

szansą na aktywizację zawodową mieszkańców sołectwa Nowa Kościenica” a złoŜony został 

przez Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”,  

W podziale na poszczególne lata sytuacja przedstawia się następująco: 

Rok 2007 – był rokiem, w którym w ramach pilotaŜu ogłoszono konkurs jedynie na 

Poddziałanie 6.1.1: na listach rankingowych pojawiły się tylko 2 wnioski gdańskich NGO, 

z których 1 został dofinansowany. „Bądź aktywny! Trening pracy” to projekt Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, który 

uzyskał dofinansowanie w kwocie 619 389,00 zł. 

Rok 2008 

Poddziałanie 6.1.1: 13 wniosków gdańskich NGO uplasowało się na listach rankingowych, 

a 4 spośród nich uzyskały dofinansowane: 
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1) „Pomorskie obserwatorium rynku pracy” Instytutu Badań nad Gospodarką 

Rynkową z kwotą dofinansowania 1 312 230,00 zł 

2) „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych poprzez rozwój kompetencji 

informatycznych” Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy 

w Gdańsku z dofinansowaniem w wysokości 484 839,80 zł 

3) „Glazurnik - zawód przyszłości” Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza 

Powszechna” z pozyskaną kwotą równą 774 097,00 zł 

4) „Asystent Osoby Starszej” takŜe Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza 

Powszechna” z dofinansowaniem w wysokości 329 663,50 zł 

Łączna wartość dofinansowania: 2 900 830,30 zł. 

Działanie 6.2: W ramach tego działania 2 wnioski gdańskich organizacji znalazły się na 

listach rankingowych – niestety Ŝaden z nich nie uzyskał dotacji. 

Działanie 6.3: Na liście rankingowej widniał 1 gdański projekt, jest to projekt, który uzyskał 

dofinansowanie. To wyŜej juŜ wspomniany projekt „Produkt lokalny szansą na aktywizację 

zawodową mieszkańców sołectwa Nowa Kościenica” złoŜony przez Towarzystwo 

Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, wysokość dofinansowania 49 995,00 zł 

Rok 2009 

Poddziałanie 6.1.1: W wyniku konkursów ogłaszanych w tym poddziałaniu 9 wniosków 

gdańskich NGO znalazło się na liście rankingowej z czego 3 otrzymały dofinansowanie:  

1) „Dojrzałość atutem”, dotacja: 457 314,79 zł 

2) „Sukces kobiet-sukcesem Gdańska”, dotacja: 468 301,00 zł 

3) „Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie”, dotacja 430 990,74 zł 

Wszystkie trzy wnioski złoŜyło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk, które 

łącznie na realizację swych zadań pozyskało 1 356 606,53 zł 

Działanie 6.2: Na 2 wnioski gdańskich NGO, które znalazły się na listach rankingowych, 

2 były złoŜone przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości i 2 zostały dofinansowane: 

1. „Mentoring Kobiet w Biznesie 2- program na rzecz rozwoju równych szans” z kwotą 

dofinansowania 2 106 212,41 zł 

2. „Biznes na Start 7” z dotacją 2 074 571,65 zł 

Łączna kwota środków pozyskanych przez gdańskie organizacje w 2009 w 6.2 wynosi: 

4 180 784, 06 zł. 
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Tablica 31 Kwoty środków pozyskanych przez gdańskie organizacje na wybrane działania 
Rok/działanie 6.1.1 6.2 6.3 łącznie 

Rok 2007 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
619 389,00 zł 0 zł 0 zł 619 389,00 zł 

Rok 2008 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
2 900 830,30 zł 0 zł 49 995,00 zł 2 950 825,30 zł 

Rok 2009 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
1 356 606,53 zł 4 180 784, 06 zł 0 zł 5 537 390,59 zł 

łącznie: 4 876 825,83 zł 4 180 784,06 zł 49 995,00 zł 9 107 604,89 zł 
 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej 

W priorytecie VII nie jest dostępne dla organizacji pozarządowych Działanie 7.1 - Rozwój 

i upowszechnienie aktywnej integracji, poniewaŜ w ramach tego działania przewidziano 

jedynie projekty systemowe. NGO mogą natomiast aplikować do działań 7.2 - 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej i 7.3 - Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji.  

Konkursy dotyczące priorytetu VII były ogłaszane od roku 2008. Na przestrzeni 2 lat: 2008-

2009 na listach rankingowych widniało 45 wniosków gdańskich NGO, z czego 

dofinansowanych zostało 19 wniosków łączną kwotę 9 823 487,50 zł.  

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 

Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym. 

Na listach rankingowych w latach 2008 i 2009 tego poddziałania znalazły się 33 projekty 

gdańskich organizacje, spośród których 16 otrzymało dofinansowanie w łącznej 

wysokości 8 345 063,89 zł; najwyŜszą dotację w wysokości 1 000 000,00 zł otrzymały 

2 projekty: „Wsparcie na starcie - wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych 

wychowanków Domów dla Dzieci GFIS” złoŜony przez Gdańską Fundację Innowacji 

Społecznej oraz „CIS w Osówku – Rozwój” złoŜony przez Stowarzyszenie Morena. 

NajniŜszą kwotę dofinansowania: 95 525,60 zł otrzymał projekt Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej – Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku, który nosi 

nazwę „Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego PpnRZiSS”. 

Działanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej 

Konkursy w tym poddziałaniu ogłaszane były w roku 2008 i pod koniec roku 2009 (nabór 

trwa do 05 marca 2010 r). Na listach rankingach znalazły się 3 projekty gdańskich NGO 

i wszystkie 3 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1 478 423,61 zł. NajwyŜsze 

dofinansowanie otrzymał projekt „Gdański Dom NGOs wsparciem dla Ekonomii Społecznej” 
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złoŜony przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

w Gdańsku, dotacja: 986 536,00 zł, a najniŜsze „W kierunku modelu współpracy podmiotów 

ekonomii społecznej i sektora finansowego”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - 

Gdańska Akademia Bankowa z dotacją w wysokości 193 458,61 zł. 

Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

W tym poddziałaniu 9 projektów gdańskich organizacji znalazło się na listach rankingowych, 

ale niestety Ŝaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Wnioski składano w odpowiedzi na 

konkursy ogłoszone w roku 2009. 

W podziale na poszczególne lata sytuacja przedstawia się następująco: 

Rok 2008 

Poddziałanie 7.2.1: 17 wniosków gdańskich organizacji uplasowało się na listach 

rankingowych, a 9 spośród nich uzyskało dofinansowanie: 

1. „Centrum Integracji Społecznej w Osówku”, Stowarzyszenie Morena, 999 464,00 zł 

2. „śyć razem - Centrum Aktywizjacji Zawodowej i Społecznej osób z autyzmem”, 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 999 276,61 zł 

3. „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku”, Towarzystwo Pomocy im Św. Brata 

Alberta Koło Gdańska, 996 900,00 zł 

4. „PIK – interdyscyplinarna pomoc doradcza dla osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym i ich otoczenia w dzielnicy Gdańsk Stogi”, Gdańskie Stowarzyszenie 

Pedagogów Praktyków, 550 317,80 zł 

5. Trzymajmy się razem – Forum” złoŜony przez Fundację Rozwoju Demokracji 

Lokalnej – Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku, z dotacją 

w wysokości 400 000,00 zł 

6. „Trzymajmy się razem - obsługa sopockiego PPnRZiSS” Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej – Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku, 

dofinansowanie: 100 000,00 zł 

7.  „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych” Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, 

który otrzymał dotację w wysokości 99 690,00 zł 

8.  „Ex-ante” Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, 97 621,60 zł 

9. „Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego PpnRZiSS” Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej – Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku, 

dofinansowanie: 95 525,60 zł 

Łączna wartość dofinansowania: 4 338 795,61 zł 
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Działanie 7.2.2: W ramach tego działania 3 wnioski gdańskich NGO znalazły się na listach 

rankingowych: 2 z nich złoŜyła Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, a trzeci Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: 

1.  „Gdański Dom NGOs wsparciem dla Ekonomii Społecznej” złoŜony przez 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

w Gdańsku, dotacja: 986 536,00 zł 

2. „ABC ekonomii społecznej” złoŜony przez Regionalne Centrum Informacji 

i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, dotacja: 298 429,00 zł 

3. „W kierunku modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej i sektora 

finansowego”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia 

Bankowa, dotacja: 193 458,61 zł. 

Łączna wartość pozyskanych środków: 1 478 423,61 zł. 

Działanie 7.3: W roku 2008 Ŝaden wniosek gdańskiego NGO nie znalazł się na listach 

rankingowych. 

 

Rok 2009 

Poddziałanie 7.2.1: W wyniku konkursów ogłaszanych w tym poddziałaniu 16 wniosków 

gdańskich organizacji znalazło się na liście rankingowej, z których 7 otrzymało 

dofinansowanie:  

1. „Wsparcie na starcie - wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych 

wychowanków Domów dla Dzieci GFIS” Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, 

który otrzymał dotację w wysokości 1 000 000,00 zł 

2.  „CIS w Osówku – Rozwój”, Stowarzyszenie Morena, 1 000 000,00 zł  

3. „Świetlica Środowiskowa MODeM - "Sport, Edukacja, Kreatywność"”, 

Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych Modem, 

778 270,00 zł 

4. „Streetworking - pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób 

bezdomnych”, Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Gdańska, 511 952,84 

zł 

5. „Inkubator Dobrych Szans - kompleksowy program wsparcia placówek opiekuńczo-

wychowawczych” Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, który otrzymał dotację 

w wysokości 348 696,08 zł 
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6. „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych - II edycja” Gdańskiej Fundacji Innowacji 

Społecznej, który otrzymał dotację w wysokości 199 174,52 zł 

7. „Szkoła aktywności lokalnej”, Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej 

"Bursztynowe Oko", 168 174,84 zł 

Łączna wysokość pozyskanych środków wyniosła 4 006 268,28 zł. 

Poddziałanie 7.2.2: W roku 2009 nie ogłaszano konkursów w tym poddziałaniu. 

Działanie 7.3: W odpowiedzi na konkursy na liście rankingowej znalazło się 9 wniosków 

gdańskich organizacji pozarządowych, jednak Ŝaden nie otrzymał dofinansowania. 

Tablica 32 Kwoty dofinansowania na wybrane działania w latach 2008-2009 
Rok/działanie 7.2.1 7.2.2 7.3 łącznie 

Rok 2008 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
4 338 795,61 zł 1 478 423,61 zł 0,00 zł 5 817 219,22 zł 

Rok 2009 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
4 006 268,28 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 006 268,28 zł 

łącznie: 8 345 063,89 zł 1 478 423,61 zł 0,00 zł 9 823 487,50 zł 
 

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 

W priorytecie VIII dostępne było sześć poddziałań. 

W ramach działania 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw: 

• poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw  

• poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  

• poddziałanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 

(projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych). 

Natomiast poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej – to projekty systemowe, 

niedostępne dla NGO. 

W ramach działania 8.2 - Transfer wiedzy: 

• poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – to 

projekty konkursowe, w których organizacje mogły aplikować o dofinansowanie (ale 

wskazana tematyka konkursu raczej nie była moŜliwa do przyjęcia przez NGO), a 

• poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe, czyli dla 

NGO niedostępne 
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W ramach działania 8.3 – funkcjonującego od 2009 r. - projekty innowacyjne zgodne 

z tematem: „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 

50+”. 

Konkursy dotyczące priorytetu VIII były ogłaszane od roku 2007, przy czym umowy 

z konkursu tego roku zostały podpisane w roku 2008. Na przestrzeni lat: 2008-2009 na listach 

rankingowych konkursów dostępnych dla organizacji pozarządowych znalazło się 48 

wniosków gdańskich NGO, z czego dofinansowanych zostało 10 wniosków łączną kwotę 

11 254 910,66 zł.  

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw: Na listach rankingowych w latach 2007-2009 tego poddziałania znalazło się 

35 gdańskich projektów, spośród których tylko 6 otrzymało dofinansowanie w łącznej 

wysokości 4 242 158,41 zł; najwyŜszą dotację w wysokości 1 321 300,00 zł otrzymał projekt 

pn. „Doskonalenie zawodowe - Certyfikowani specjaliści Pomorskiego Centrum 

Psychotraumatologii” złoŜony przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii 

w Gdańsku, a najniŜszą kwotę dotacji: 108 660,00 zł przyznano projektowi „Nowe 

kwalifikacje-nowe szanse dla pracujących osób z powiatu gdańskiego i miasta Gdańsk”, który 

złoŜony został przez NSZZ Solidarność Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy. 

Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie:W 

odpowiedzi na konkursy ogłaszane w latach 2008-2009 gdańskie NGO przygotowały projekty 

spośród których 12 znalazło się na listach rankingowych. Z tych 12 projektów jedynie 

3 uzyskały dofinansowanie. JednakŜe łączna kwota dofinansowanie była wysoka, bo wyniosła 

6 714 052, 25 zł.  

NajwyŜsza kwota dotacji: 3 154 052,25 zł została przyznana projektowi „Pomorska sieć 

wsparcia pracowników sektora stoczniowego”, który złoŜył Region Gdański NSZZ 

"Solidarność", a najniŜsza dotacja w wysokości 860 000,00 zł została przekazana na 

realizację projektu „EuroManager - przekwalifikowanie kadry menedŜerskiej województwa 

pomorskiego” takŜe złoŜony przez Solidarność, ale Komisję Międzywydziałową NSZZ 

"Solidarność" Stoczni Gdańskiej. 

Poddziałanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności: Na 

listach rankingowych znalazł się tylko 1 projekt: „Pomorskie Partnerstwo na rzecz Poprawy 

Adaptacyjności Firm i Pracowników” złoŜony przez Region Gdański NSZZ "Solidarność". 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 298 700,00 zł. 

W podziale na poszczególne lata sytuacja przedstawia się następująco: 
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Rok 2007 

Poddziałanie 8.1.1: W pierwszym roku realizacji programu POKL 7 wniosków gdańskich 

organizacji uplasowało się na listach rankingowych Poddziałania 8.1.1, tylko 1 spośród nich 

uzyskał dofinansowanie (przy czym umowę na realizację projektu podpisano w roku 2008). 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk złoŜyło projekt o nazwie „Postaw na 

siebie i swoją przyszłość – program aktywizujący 45+” i uzyskało dotacje w wysokości 668 

070,70 zł. 

Rok 2008 

Poddziałanie 8.1.1: 13 wniosków gdańskich NGO uplasowało się na listach rankingowych, 

a 4 spośród nich uzyskały dofinansowanie: 

1. „Doskonalenie zawodowe - Certyfikowani specjaliści Pomorskiego Centrum 

Psychotraumatologii”, Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, 

dotacja: 1 321 300,00 zł 

2. „Wzrost kompetencji i motywacji pracowników kierunkiem rozwoju fimy Stabilator 

Sp. z o.o.”, Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów, dotacja: 1 311 713,64 zł 

3.  „Wzrost produktywności poprzez podniesienie kompetencji kadr” Gdańskiej Fundacji 

Kształcenia MenedŜerów, dotacja: 476 410,37 zł 

4. „Nowe kwalifikacje-nowe szanse dla pracujących osób z powiatu gdańskiego i miasta 

Gdańsk” złoŜony przez NSZZ Solidarność Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-

Maćkowy, dotacja: 108 660,00 zł 

Łączna wartość dofinansowania: 3 218 084, 01 zł 

Poddziałanie 8.1.2: W ramach tego poddziałania 9 wniosków złoŜonych przez organizacje 

pozarządowe mające siedzibę w Gdańsku znalazło się na listach rankingowych. 1 z nich 

otrzymał dotację: 

1. 860 000,00 zł zostało przekazane na realizację projektu „EuroManager - 

przekwalifikowanie kadry menedŜerskiej województwa pomorskiego” złoŜonego 

przez Komisję Międzywydziałową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. 

Poddziałanie 8.1.3: Na liście rankingowej tylko 1 projekt: „Pomorskie Partnerstwo na rzecz 

Poprawy Adaptacyjności Firm i Pracowników” złoŜony przez Region Gdański NSZZ 

"Solidarność". Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 298 700,00 zł. 

 

Rok 2009 
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Poddziałanie 8.1.1: W wyniku konkursów ogłaszanych w tym poddziałaniu 15 wniosków 

gdańskich NGO znalazło się na liście rankingowej, z których tylko 1 otrzymał 

dofinansowanie:  

1. „Profesjonalizm w księgowości szansą na rozwój Twojej firmy” złoŜony przez 

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku i otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 356 003,70 zł. 

Poddziałanie 8.1.2: Na listach rankingowych znalazły się 3 projekty gdańskich organizacji. 

AŜ 2 zostały dofinansowane: 

1. „Pomorska sieć wsparcia pracowników sektora stoczniowego”, który złoŜył Region 

Gdański NSZZ "Solidarność", dotacja: 3 154 052,25 zł  

2. „Europracownik - nowy zawód, nowe umiejętności szansą na sukces”, złoŜony przez 

Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, który 

dofinansowano w wysokości 2 700 000,00 zł 

Łączna wartość dotacji: 5 854 052,25 zł 

Tablica 33 Kwoty dotacji na wybrane działania w latach 2007-2009 
Rok/działanie 8.1.1 8.1.2 8.1.3 łącznie 

Rok 2007 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
668 070,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 668 070,70 zł 

Rok 2008 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
3 218 084, 01 zł 860 000,00 zł 298 700,00 zł 4 376 784,01 zł 

Rok 2009 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 

356 003,70 zł 
 

5 854 052,25 zł 0,00 zł 6 210 055,95 zł 

łącznie: 4 242 158,41 zł 6 714 052,25 zł 298 700,00 zł 11 254 910,66 zł 
 

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

W priorytecie dziewiątym, podobnie jak w innych priorytetach, nie we wszystkich działaniach 

i poddziałaniach załoŜono dostępność dla organizacji pozarządowych.  

W działaniu 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2 z 3 poddziałań dopuszczały w aplikowaniu 

ośrodki udział podmiotów z III sektora:  

• Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej  

• Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 

edukacyjnych.  
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• Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – to 

procedura projektów systemowych, a więc będących poza moŜliwością aplikowania 

przez NGO. 

Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,  

Działania 9.3 -  Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego,  

Działania. 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz  

Działania. 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich są dostępne dla 

organizacji pozarządowych.  

W roku 2009 po raz pierwszy ogłoszono konkurs w Działaniu 9.6 na projekty innowacyjne – 

testujące zgodne z tematem: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu 

z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”  

Konkursy dotyczące priorytetu IX ogłaszano od roku 2007. Na przestrzeni lat: 2007-2009 na 

listach rankingowych konkursów dostępnych dla organizacji pozarządowych znalazło się 25 

wniosków gdańskich organizacji pozarządowych. Dofinansowanie w łącznej wysokości 

2 671 018,81 zł otrzymało 5 wniosków. 

Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej 

Na listach rankingowych w latach 2008-2009 tego poddziałania znalazło się 5 projektów 

złoŜonych przez 2 gdańskie organizacje pozarządowe. 2 projekty jednej organizacji otrzymały 

dofinansowanie w łącznej wysokości 1 739 654, 95 zł. 

Oba dofinansowane projekty złoŜyło Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków. 

WyŜsza dotacja 927 482,50 zł pozwoliła na realizację projektu pn. „Słoneczne Okienka 

Przedszkolne”, a nieco niŜsza dotacja 812 172,45 zł sfinansowała realizację projektu 

„Gdańskie Okienka Przedszkolne”. 

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych  

W latach 2008-2009 na listach rankingowych znalazło się 8 projektów gdańskich organizacji, 

ale tylko 1 otrzymał dofinansowanie. Projekt pn. „BrydŜ kluczem do sukcesu - program 

rozwoju umiejętności kluczowych poprzez naukę brydŜa sportowego” złoŜony przez 

Pomorski Wojewódzki Związek BrydŜa Sportowego został dofinansowany w wysokości 505 

110,86 zł. 

Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
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Na listach rankingowych znalazły się 3 projekty, 1 z nich został dofinansowany: „Warsztaty 

filmowe-multimedialne rozwijające nowe kompetencje i podnoszące kwalifikacje zawodowe 

uczniów” złoŜony przez Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych 

Modem. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 193 283,00 zł. 

Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego: W wyŜej 

wskazanym działaniu na listach rankingowych znalazły się 2 projekty, z których 1 został 

dofinansowany. Projekt pn. „Formalne Kształcenie dorosłych a potrzeby lokalnego rynku 

pracy - model dialogu” złoŜony przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańską 

Akademię Bankową otrzymał dofinansowanie w wysokości 232 970,00 zł. 

W ramach Działania 9.4 na listach rankingowych znajdowało się 6 wniosków złoŜonych 

przez gdańskie NGO, a w ramach Działania 9.5 – 1 wniosek. Niestety Ŝaden z wniosków nie 

otrzymał dofinansowania. 

W podziale na poszczególne lata sytuacja przedstawia się następująco: 

Rok 2007 

Działanie 9.5: Na liście rankingowej znalazł się 1 wniosek gdańskiej organizacji 

pozarządowej. Nie został dofinansowany. 

Rok 2008 

Poddziałanie 9.1.1: Dwa wnioski gdańskich NGO uplasowały się na listach rankingowych, 

Ŝaden nie został dofinansowany.  

Poddziałanie 9.1.2: W tym poddziałaniu w roku 2008 na listy rankingowe weszły 3 wnioski 

organizacji z Gdańska, Ŝaden nie został dofinansowany. 

Działanie 9.3: Na listach rankingowych – 2 wnioski gdańskich NGO. Na realizację 1 z nich 

instytucja pośrednicząca przyznała dotację. 

1. „Formalne Kształcenie dorosłych a potrzeby lokalnego rynku pracy - model dialogu”, 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, dotacja: 

232 970,00 zł.  

Działanie 9.4: Dwa wnioski gdańskich NGO uplasowały się na listach rankingowych, Ŝaden 

nie został dofinansowany. 

Rok 2009 

Poddziałanie 9.1.1: W wyniku konkursów ogłaszanych w tym poddziałaniu 3 wnioski 

gdańskich NGO znalazły się na listach rankingowych, 2 z nich zostały dofinansowane. 
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2 projekty jednej organizacji otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 1 739 654,95 zł. 

Oba dofinansowane projekty złoŜyło Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków: 

1. „Słoneczne Okienka Przedszkolne”, dotacja: 927 482,50 zł  

2. „Gdańskie Okienka Przedszkolne”, dotacja: 812 172,45 zł.  

Łączna wartość dofinansowania: 1 739 654,95 zł. 

Poddziałanie 9.1.2: Na listy rankingowe poddziałania weszło 5 wniosków przygotowanych 

i złoŜonych przez gdańskie NGO. Tylko na realizację 1 wniosku przyznano dofinansowanie.  

1.  „BrydŜ kluczem do sukcesu - program rozwoju umiejętności kluczowych poprzez 

naukę brydŜa sportowego” złoŜony przez Pomorski Wojewódzki Związek BrydŜa 

Sportowego, dotacja: 505 110,86 zł. 

Działanie 9.2: Na listach rankingowych znalazły się 3 wnioski złoŜone przez gdańskie 

organizacje. 1 z nich został dofinansowany. 

1. „Warsztaty filmowe-multimedialne rozwijające nowe kompetencje i podnoszące 

kwalifikacje zawodowe uczniów”, Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek 

Duszpasterstwa Młodych Modem, dotacja w wysokości 193 283,00 zł. 

Działanie 9.4: 4 wnioski złoŜone przez gdańskie NGO weszły na listy rankingowe działania, 

na Ŝaden niestety nie przekazano dofinansowania. 

Tablica 34 Kwoty przyznane na działania priorytety 9 w latach 2007-2009 
Rok/działanie 9.1.1 9.1.2 9.2 9.3 9.4 9.5 łącznie 

Rok 2007 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
---- ---- ---- ---- ---- 0,00 zł 0,00 zł 

Rok 2008 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
0,00 zł 0,00 zł ---- 

232 970, 
00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 232 970,00 zł 

Rok 2009 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 

1 739 654, 
95 zł 

505 
110, 86 

zł 

193 
283, 00 

zł 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 438 048,81 zł 

łącznie: 
1 739 654, 

95 zł 

505 
110, 86 

zł 

193 
283, 00 

zł 

232 970, 
00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 2 671 018,81 zł 
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Finansowanie projektów gdańskich organizacji pozarządowych w Priorytetach Regionalnych 

w poszczególnych latach wygląda następująco: 

Tablica 35 Kwoty przyznane organizacjom według priorytetów w latach 2007-2009 
Rok/priorytet VI VII VIII IX ł ącznie 

Rok 2007 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
619 389,00 ---- 668 070,70 ---- 1 287 459,70 zł 

Rok 2008 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
2 950 825,30 5 817 219,22 4 376 784,01 232 970,00 13 377 798,53 zł 

Rok 2009 – gdańskie 
NGO, wartość 

dofinansowania 
5 537 390,59 4 006 268,28 6 210 055,95 2 438 048,81 18 191 763,63 zł 

łącznie: 9 107 604,89 9 823 487,50 11 254 910,66 2 671 018,81 32 857 021,86 
 

Środki pozyskane przez gdańskie organizacje pozarządowe w komponentach regionalnych, 

mimo zaostrzenia zasad i kryteriów, są najwyŜsze w roku 2009. Nie ma to jednak 

analogicznego przełoŜenia na ilość dofinansowanych wniosków gdańskich organizacji 

w poszczególny latach, których najwięcej było w roku 2008 – 24 projekty (zestawienie 

przedstawiono na wykresie poniŜej). 
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Tablica 36 Wielkość dofinansowania według roku i działania 

Działa
nie/ 

poddzi
ałanie 

 

2007 (pilotaŜ) 2008 2009 łącznie 

ilość 
dofinans. 
projektów 

łączna 
kwota 
dofina
ns. (w 

zł) 

ilość 
dofina

ns. 
projek
tów 

łączna kwota 
dofinans. (w 

zł) 

ilość 
dofina

ns. 
projekt

ów 

łączna kwota 
dofinans. (w 

zł) 

ilość 
dofinans. 
projektów 

łączna kwota 
dofinans. (w 

zł) 

2.1 0 0 1 4 914 666,01 9 24 916 127,79 10 29 830 793,80 
5.4 0 0 2 1 444 485,00 4 3 835 551,14 6 5 280 036,14 
5.5 0 0 0 0 1 797 757,96 1 797 757,96 

6.1.1 1 
619 38
9,00 

4 2 900 830,30 3 1 356 606,53 8 4 876 825,83 

6.2 0 0 0 0 2 4 180 784,06 2 4 180 784,06 
6.3 0 0 1 49 995,00 0 0 1 49 995,00 

7.2.1 0 0 9 4 338 795,61 7 4 006 268,28 16 8 345 063,89 
7.2.2 0 0 3 1 478 423,61 0 0 3 1 478 423,61 

8.1.1 1 
668 

070,70 
4 3 218 084,01 1 356 003,70 6 4 242 158,41 

8.1.2 0 0 1 860 000,00 2 5 854 052,25 3 6 714 052,25 
8.1.3 0 0 1 298 700,00 0 0 1 298 700,00 
9.1.1 0 0 0 0 2 1 739 654,95 2 1 739 654,95 
9.1.2 0 0 0 0 1 505 110,86 1 505 110,86 
9.2 0 0 0 0 1 193 283,00 1 193 283,00 
9.3 0 0 1 232 970,00 0 0 1 232 970,00 

łącznie 2 
1 287 
459,70 

27 19 736 949,54 33 47 741 200,52 62 68 765 609,76 

 

Przeprowadzona analiza dokumentacji oraz list rankingowych PO KL nie obejmuje 

dofinansowania, jakie otrzymuje Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych w Gdańsku na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka EFS jest 

prowadzony w ramach Priorytetu X - Pomoc Techniczna.  
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PODSUMOWANIE  

Mimo braku kompletnych danych za rok 2009 i nieścisłości w danych podawanych w róŜnych 

materiałach źródłowych zauwaŜyć naleŜy, iŜ w badanym okresie systematycznie wzrasta 

kwota przeznaczana na dofinansowywanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 

przez Miasto Gdańsk. Łączna wysokość środków przekazanych organizacjom w latach 2007 

– 2009 wynosi ponad 61,8 mln zł. 

Dobrze przygotowane organizacje pozarządowe, dysponujące odpowiednim zespołem 

kadrowym, posiadające odpowiednio wyposaŜone zaplecze lokalowe są w stanie sprowadzić 

do Miasta olbrzymie środki finansowe na realizację zadań – tych samych lub bardzo 

podobnych do tych, które wskazuje Miasto ogłaszając konkursy ofert. MoŜliwym jest więc 

zwiększenie zakresu realizacji tych zadań, a co za tym idzie – zmniejszenie lub 

rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój grup i jednostek, zapewnienie właściwych 

warunków wzrostu dla dzieci i młodzieŜy, zaopiekowanie się osobami starszymi itd. 

Jak wykazano w powyŜszym rozdziale – nie istnieją właściwie dziedziny, w których gdańskie 

organizacje pozarządowe nie widzą moŜliwości działania, nie istnieją konkursy, w których nie 

biorą udziału poprzez złoŜenie aplikacji.  

Inwestycja w organizacje pozarządowe jest przysłowiową wędką, a nie rybą podawaną 

osobom potrzebującym. NaleŜy uwzględniać ten fakt i brać pod uwagę konstruując budŜet na 

konkursy ofert. Powinno się zmienić dotychczasową praktykę przekazywania relatywnie 

niskich środków na obszar wspierania aktywności obywatelskiej i rozwój organizacji 

pozarządowych oraz wolontariatu. Porównując budŜety okazuje się, Ŝe na rozwój organizacji 

i wolontariatu przeznacza się w Gdańsku nie więcej niŜ ok. 150 000 zł rocznie podczas, gdy 

na sport, czy kulturę środki rzędu ok. 2 mln. Szczególnym obszarem zainteresowania Miasta 

Gdańska powinno być większe wsparcie inicjatyw w sferze ekonomii społecznej oraz 

wzmocnienie i rozwój organizacji pozarządowych. Ekonomia społeczna wydaje się być 

niedoceniana w mieście Gdańsku, czy szerzej – nawet w całym województwie Pomorskim. 

Z jakichś nieokreślonych jeszcze powodów zainteresowanie tematem jest nikłe, z braku 

wiedzy i sprzyjających warunków nie powstają podmioty ekonomii społecznej, które 

mogłyby stać się waŜną dziedziną rozwiązywania problemów społecznych. 

W analizowanym okresie gdańskie organizacje na działalność w obszarze szeroko rozumianej 

pomocy społecznej, bezdomności oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 

pozyskały od Wojewody Pomorskiego 865 600 zł.  
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Największa liczba projektów (łącznie 30), które uzyskały dofinansowanie złoŜona była przez 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Towarzystwo Pomocy Potrzebującym 

„Przystań” (13 projektów). 

Gdańskie organizacje pozarządowe przystępują do konkursów, które dają moŜliwość 

finansowania projektów przygotowywanych w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Wachlarz 

tych potrzeb jest szeroki, co stanowi dla organizacji wyzwanie, które chętnie podejmują. 

W trzech edycjach konkursu FIO na przestrzeni lat 2007 – 2009 na listach rankingowych po 

pozytywnej ocenie merytorycznej znalazło się 154 aplikacji gdańskich organizacji. 38 z nich 

otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł przeznaczoną na realizację 

projektów społecznych. Trzy z nich to projekty dwuletnie, które na rok 2010 pozyskały blisko 

200 tys. zł. Wśród gdańskich organizacji aplikujących do FIO aŜ trzy otrzymały 

dofinansowanie trzykrotnie, tj, w kaŜdym roku. Są to: 

1. Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS) (trzykrotnie dotacje na Centrum Poradnictwa 

Obywatelskiego, Prawnego i Psychospołecznego) 

2. Stowarzyszenia Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy (trzykrotnie dotacje na 

przedsięwzięcia łączące pokolenia) 

3. Polski Klubu Przygody (trzykrotnie dotacje na przedsięwzięcia realizowane na 

smoczych łodziach). 

W jedenastu edycjach konkursu FOP na przestrzeni lat 2007 – 2009 gdańskie organizacje 

pozarządowe zawsze były obecne. Wnioski przez nie składane były dobrze przygotowane, 

spełniały określone kryteria. Łącznie 138 projektów gdańskich organizacji znalazło się na 

listach rankingowych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną (i w niektórych 

naborach osiągnęły ocenę wyŜszą niŜ 100 pkt). I choć tylko 15 z nich otrzymało 

dofinansowanie, to „sprowadziły” one do miasta Gdańska ok. 4,7 mln zł na realizację 

projektów społecznych. 

Gdańskie organizacje pozarządowe w latach 2007 -2009 pozyskały na realizację zadań blisko 

69 mln. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Jeśli wziąć pod uwagę, Ŝe rok 2007 był rokiem „testowania” procedur konkursowych 

i zarówno ilość ogłaszanych konkursów, jak i składanych wniosków była niewielka, to 

główny akcent pada na pozostałe dwa lata: 2008 i 2009. 

W roku 2008 kwota pozyskanych z POKL dotacji sięga niemal 20 mln. zł, a w roku 2009 to 

juŜ ponad dwukrotność tej kwoty – blisko 48 mln. zł. Co naleŜy z pewnością zauwaŜyć, to 

fakt, Ŝe na tę ogromną ilość środków finansowych „przypada” stosunkowo niewielka liczba 
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projektów – bo 62. Matematycznie dzieląc kwotę przez ilość projektów otrzymujemy 

informację, Ŝe średnio kaŜdy dofinansowany projekt otrzymał ponad 1, 1 mln.zł10. 

Niezwykle budującym jest fakt, Ŝe mimo zaostrzenia kryteriów przyznawania dotacji (m.in. 

wprowadzony tzw. standard minimum, wymóg wypełniania kaŜdego pola wniosku 

aplikacyjnego itd.) rok 2009 jest rokiem pozyskania najwyŜszej kwoty pozyskanych środków. 

Przypuszczać naleŜy, Ŝe organizacje „wyćwiczone” juŜ w procedurach i kryteriach 

przyznawania dotacji unijnych jeszcze śmielej i chętniej będą sięgały po środki na realizację 

zadań. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, Ŝe powstanie ogromna przepaść pomiędzy tymi 

organizacjami, które doskonale sobie radzą i aplikują niemal do kaŜdego funduszu a tymi, 

które takiej sprawności i łatwości w przygotowywaniu wniosków nie mają. 

Zaobserwowana sytuacja pokazuje, iŜ naleŜałoby w bardzo konkretny i rzeczowy sposób 

wspomóc w rozwoju mniejsze i słabsze organizacje pozarządowe. Jeśli obecnie „kwiat” 

organizacji w ilości ok. 30 – 40 pozyskał środki w wysokości blisko 77 mln zł! (POKL – 68,7 

mln; FOP – ponad 4,7 mln; FIO – 2,5 mln, śroki Wojewody – ponad 0,8 mnl), to jakich 

środków na realizację iluŜ zadań naleŜy się spodziewać, gdyby zwiększyć liczbę aplikujących 

organizacji dwukrotnie, trzykrotnie. 

Przedstawiona analiza obejmuje jedynie 4 zewnętrzne źródła finansowania: POKL, FIO 

i FOP i Wojewoda Pomorski. To najbardziej popularne w latach 2007-2009 źródła 

finansowania działań organizacji pozarządowych. A przecieŜ istnieją takŜe inne, takie jak np. 

Program MłodzieŜ w Działaniu, Leonardo da Vinci, Gruntdvig, fundusze na ochronę 

środowiska czy fundusze krajowe z ministerstw: kultury, edukacji, sportu, czy z Senatu. 

Wszędzie tam aplikują gdańskie organizacje sprowadzając na teren miasta znaczne kwoty 

środków finansowych. Dzięki tym środkom jest rozwiązywanych, lub choćby zmniejszanych 

w swych skalach, wiele problemów społecznych. Ale pamiętać takŜe naleŜy, Ŝe przy realizacji 

zadań znajdują swe miejsca pracy setki gdańszczan. Realizacja projektów przez organizacje 

pozarządowe – nie tylko przez powierzone przez Miasto, ale takŜe przez pozyskane z 

zewnątrz środki - jest więc niezwykle korzystnym dla miasta zjawiskiem. 

Ogólnym postulatem i rekomendacją jest: wzmacnianie organizacji pozarządowych, 

tworzenie warunków dla powstawania nowych i wspomaganie rozwoju istniejących.  

Tablica 37 zawiera zestawienie najaktywniejszych gdańskich organizacji, pod względem 

liczby składanych projektów do czterech wcześniej analizowanych źródeł finansowania tj. do 

Wojewody Pomorskiego (W), Funduszu Inicjatyw Pozarządowych (FIO), Funduszu 
                                                 
10 Oczywiście „średnia” jest pewną daną orientacyjną. Jak wiadomo kwoty dofinansowań wahały się od 
kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilku milionów złotych. Dana ta ma jedynie charakter poglądowy.  
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Organizacji Pozarządowych (FOP) oraz Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 

w latach 2007 – 2009. W tym rankingu zdecydowanym liderem jest Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta. 

Natomiast w tabeli 38 zaprezentowano podobne statystyki bez uwzględniania Funduszy 

Wojewody Pomorskiego. W tym zestawieniu zdecydowanym liderem jest Towarzystwo 

Edukacyjne Wiedza Powszechna, które złoŜyło 22 wnioski (uzyskało dotacje na 5). Bardzo 

duŜą skutecznością w tym rankingu wykazała się Gdańska Fundacja Kształcenia 

MenadŜerów (15/10), Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (12/8) oraz Regionalne 

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (12/6). 
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Tablica 37 Wykaz najaktywniejszych gdańskich organizacji pod względem liczby składanych wniosków 
do Wojewody Pomorskiego (W), Funduszu Inicjatyw Pozarządowych (FIO), Funduszu Organizacji 
Pozarządowych (FOP) oraz Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w latach 2007 – 2009 

LP
.

Nazwa organizacji
Liczba 

zloŜonych 
wniosków

Liczba 
dofinansowan
ych projektow

Źródła 
finansowania

1 Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Gdańska 44 34 FIO/FOP/POKL/W

2 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 22 5 FOP/POKL
3 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" 18 13 W
4 Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 17 13 FOP/POKL/W

5
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

17 3 POKL

6 Stowarzyszenie Morena 16 4 FIO/POKL
7 Towarzystwo Profilaktyki Srodowiskowej „Mrowisko” 15 14 FIO/W
8 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 15 10 FIO/POKL

9
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych - Fundacja

15 9 FIO/FOP/POKL/W

10 Gdańska Fundacja Innowacji  Społecznej 14 10 FIO/FOP/POKL/W
11 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdansku 11 3 FIO/FOP/POKL

12
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

10 9 FIO/W

13 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagagów Praktyków 10 8 W/POKL
14 Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS) 10 6 W/FIO
15 Gdańska Fundacja Dobroczynności 10 4 W/FIO

16
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku

10 4 W/POKL

17 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 9 4 POKL
18 Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy 8 6 FIO/W
19 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 8 3 FIO/POKL/W
20 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska 8 0 FIO/FOP/POKL

21 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz" 7 6 W

22 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 6 3 FOP/POKL
23 Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" 6 3 W

24
Stowarzyszenie Miłosników Sztuki Intermedialnej 
Bursztynowe Oko

6 2 FIO/POKL

25
Stowarzyszenie Antymobbingowe P.P. Barbary 
Grabowskiej

6 1 FIO

26 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny 6 1 POKL
27 Stowarzyszenie "ZrównowaŜony Rozwój" 6 0 FIO/FOP/POKL
28 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 5 5 POKL

29
Związek Stowarzyszeń 
Pomorski Bank śywności

5 5 W

30 Fundacja Marcus 5 3 W

31
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska 
Akademia Bankowa

5 3 POKL

32
Komisja Międzywydziałowa NSZZ "Solidarność" Stoczni 
Gdańskiej

5 1 POKL

33
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli
„Solidarność”

5 1 FIO

34 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 5 0 FOP/FIO
35 Gdańska Fundacja Wody 5 0 FIO/FOP
36 Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 5 0 FOP/POKL/FIO
37 Stowarzyszenie SEKWOJA 5 0 FOP/FIO

Razem wnioski: 380 196  
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Tablica 38 Wykaz najaktywniejszych gdańskich organizacji pod względem liczby składanych wniosków 
do Funduszu Inicjatyw Pozarządowych (FIO), Funduszu Organizacji Pozarządowych (FOP) oraz 
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w latach 2007 – 2009. 

LP. Nazwa organizacji
Liczba 

zloŜonych 
wniosków

Liczba 
dofinansowanych 

projektow
Źródła finansowania

1 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 22 5 FOP/POKL

2
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

17 3 POKL

3 Stowarzyszenie Morena 16 4 FIO/POKL
4 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 15 10 FIO/POKL

5
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło 
Gdańska

14 4 FIO/FOP/POKL

6 Gdańska Fundacja Innowacji  Społecznej 12 8 FIO/FOP/POKL

7
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych - Fundacja

12 6 FIO/FOP/POKL

8 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdansku 11 3 FIO/FOP/POKL
9 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 9 4 POKL

10 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska 8 0 FIO/FOP/POKL

11 Gdańska Fundacja Dobroczynności 7 1 FIO/FOP

12
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku

7 1 POKL

13
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności

7 3 FIO/FOP/POKL

14 Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS) 7 3 FIO/FOP
15 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 7 2 FIO/POKL
16 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 6 3 FOP/POKL
17 Stowarzyszenie "ZrównowaŜony Rozwój" 6 0 FIO/FOP/POKL

18
Stowarzyszenie Antymobbingowe P.P. Barbary 
Grabowskiej

6 1 FIO

19
Stowarzyszenie Miłosników Sztuki Intermedialnej 
Bursztynowe Oko

6 2 FIO/POKL

20 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny 6 1 POKL
21 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 5 0 FOP/FIO
22 Gdańska Fundacja Wody 5 0 FIO/FOP
23 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagagów Praktyków 5 3 FOP/POKL

24
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska 
Akademia Bankowa

5 3 POKL

25
Komisja Międzywydziałowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

5 1 POKL

26 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 5 5 POKL

27
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli
„Solidarność”

5 1 FIO

28
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. 
Mokwy

5 3 FIO

29 Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 5 0 FOP/POKL/FIO
30 Stowarzyszenie SEKWOJA 5 0 FOP/FIO

251 80  
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ROZDZIAŁ 4: ANALIZA JAKO ŚCIOWA PROJEKTÓW   

 

 

 

 

STUDIUM PRZYPADKU  

Do analizy jakościowej projektów wybrano 50 ofert organizacji (zestawienie tabelaryczne  

w załączniku nr 6), które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na 2009r.  

Przyjęta metoda badawcza obejmowała analizę danych zastanych w ramach studium 

przypadku. Do oceny wybrano projekty złoŜone na poniŜsze zadania: 

• Zadanie Nr 5. Wsparcie organizacji pozarządowych, wolontariat; 

• Zadanie Nr 6. Demokracja i prawa człowieka; 

• Zadanie Nr 7. Wypoczynek dzieci i młodzieŜy; 

• Zadanie Nr 8. Zdrowie; 

• Zadanie Nr 9. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii. 

Dodatkowe kryteria wyboru, jakie starano się uwzględnić to przyjęcie do analizy z kaŜdego 

zadania wniosków: 

• z najwyŜszą punktacją w karcie oceny merytorycznej, 

• z najniŜszą punktacją w karcie oceny merytorycznej, 

• o najwyŜszej dotacji kwotowo dla projektu, 
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• o najwyŜszych dotacjach % w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji. 

Analiza jakościowa projektów oparta została na zasadach zarządzania projektowego w 

odniesieniu do załoŜeń metodyki zarządzania cyklem projektu PCM (ang. Project Cycle 

Management – PCM). 

Na potrzeby przeprowadzenia badania jakościowego opracowano autorskie narzędzie 

badawcze „Arkusz oceny oferty zadania publicznego” (tablica 39)  

Zakreślono dziewięć głównych obszarów, które wyznaczają zakres oceny wniosków  

i obejmują one: 

Obszar 1: Analiza interesariuszy projektu 

Obszar 2: Analiza beneficjentów 

Obszar 3: Analiza problemów 

Obszar 4: Analiza celów 

Obszar 5: Działania i harmonogram 

Obszar 6: Efekty projektu 

Obszar 7: Potencjał wnioskodawcy 

Obszar 8: Doświadczenie tematyczne i projektowe wnioskodawcy 

Obszar 9: BudŜet i źródła finansowania. 

Do kaŜdego obszaru przyporządkowano szczegółowe pytania badawcze, które były podstawą 

oceny jakościowej projektów. PoniŜsza tablica prezentuje podsumowanie wyników analizy 

jakościowej projektów.  
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Tablica 39 Arkusz oceny ofert zadania publicznego  
ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane obszary wg 
metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania 

publicznego” 
Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 1: 
Analiza interesariuszy 

projektu 

Część V. Inne wybrane 
informacje dotyczące zadania: 
Punkt 1. Partnerzy biorący 
udział w realizacji zadania /ze 
szczególnym uwzględnieniem 
administracji publicznej/. 

1. Czy projekt opisuje role i zakres 
zaangaŜowania partnerów w 
projekcie? (ewentualnie 
nieformalnych sprzymierzeńców, 
współpracujących podmiotów, czy 
przedstawicieli środowiska 
lokalnego) 

 
Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 1: Analiza interesariuszy projektu 

Wnioskodawcy słabo uzasadniają partnerstwo, nie wymieniają roli partnerów w projekcie. 

Najczęściej opis ogranicza się do wymienienia listy podmiotów, z którymi organizacja  

w ogóle współpracuje. Z opisu wniosku nie wynika, z którymi wymienionymi podmiotami  

w tym konkretnym projekcie będzie nawiązana współpraca.  

Wnioskodawca wymienia partnerów, którzy dotychczas współpracują z organizacją, zarówno 

podmioty jak i osoby indywidualne, ale brak informacji o podziale kompetencji i zadań w tym 

konkretnie projekcie. 

Rozumienie partnerstwa w projekcie często dla wnioskodawcy oznacza jedynie wymienienie 

dotychczasowych sponsorów organizacji, w tym Miasta Gdańska. 

Zdarza się, Ŝe wnioskodawca nie wymienia nazw partnerów – tylko podaje ogólnie, Ŝe 

partnerzy to lokalne stowarzyszenia. 

Brakuje wiarygodnych zapisów, które potwierdzałyby sposób, w jaki projekt został 

wypracowany i uzgodniony z partnerami, ewentualnie ze sprzymierzeńcami. Nie ma 

informacji o przyczynach wyboru takich, a nie innych partnerów i zapisów o wspólnym 

wypracowaniu koncepcji projektu, co pozwoliłoby teŜ domniemywać, Ŝe partnerstwo jest 

niezbędne i wnosi nowe jakości do przedsięwzięcia. 

 
ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane obszary 
wg metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania 

publicznego” 
Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 2:  
Analiza 

beneficjentów 

Część V. INNE WYBRANE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ZADANIA: 
Punkt 5. Sposób rekrutacji 
uczestników (liczba i 
charakterystyka ze względu na 
istotne dla zadania cechy np. wiek 

2. Czy Projektodawca prezentuje 
charakterystykę uczestników 
projektu? 3. Czy Projektodawca 
podaje szacunkową liczebność 
bezpośrednich uczestników 
projektu? 
4. Czy Projektodawca 
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płeć, miejsce zamieszkania, status 
materialny, etc.). 
II. OPIS ZADANIA 
Punkt 2. Miejsce wykonywania 
zadania. 
 

scharakteryzował obszar 
geograficzny występowania grupy 
docelowej projektu? 
5. Czy istnieje kompletny plan 
rekrutacji? (opis działań 
informacyjno-promocyjnych, proces 
przyjmowania zgłoszeń, selekcji i 
ostatecznego wyboru) 

 
Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 2: Analiza beneficjentów: 

Wnioskodawcy nie podają liczby bezpośrednich uczestników projektu (nawet w kontekście 

np. uczestników szkolenia).  

W 30% z 50 przeanalizowanych wniosków brak jest informacji o liczbie adresatów. Pojawiają 

się bardzo ogólne sformułowania, Ŝe projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców 

Gdańska. 

Charakterystyka grupy docelowej, jest najczęściej bardzo uproszczona rzadko uwzględnia, 

np. wiek, wykształcenie, poziom kompetencji, płeć. 

Zapewne ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie we wzorze oferty realizacji zadania 

publicznego Punkt 2. „Miejsce wykonywania zadania” wnioskodawcy róŜnie rozumieją ten 

punkt, niektórzy podają dokładny adres, ulicę własnej siedziby, inni wskazują dzielnice, z 

których będą pochodzili adresaci projektu.  

Często brakuje informacji o rekrutacji. Rzadko prezentowana jest kompleksowa i przejrzysta 

procedura przyjmowania uczestników do projektu. Pojawiają się nieprecyzyjne zapisy np. 

„Uczestnicy będą rekrutowani poprzez macierzyste druŜyny…, które wytypują na kurs 

właściwe osoby”. 

 
ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane 
obszary wg 

metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania 

publicznego” 
Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 3: 
Analiza 
problemów 

II. OPIS ZADANIA 
Punkt 4. Szczegółowy opis 
zadania /spójny z 
kosztorysem/ 

6. Czy Projektodawca przekonywująco 
uzasadnia potrzebę realizacji projektu, opisuje 
potrzeby odbiorców projektu? 
7. Czy z opisu wynika, jakie problemy 
Projektodawca chce rozwiązać? (skala 
problemu i jego konsekwencje dla 
społeczności, której on dotyczy) 

 
 
 
 
 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                105 

Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 3: Analiza problemów: 

W analizowanym wzorze oferty realizacji zadania publicznego w konkursach na 2009r. brak 

jest jednoznacznego punktu, w którym wnioskodawca powinien uzasadnić potrzebę realizacji 

projektu i dokonać analizy problemów.  

Wnioskodawcy opisują problemy adresatów projektu pobieŜnie i w róŜnych miejscach 

wniosku. 

Rzadko dokonywana jest pogłębiona analiza skali problemów, barier, potrzeb i oczekiwań 

odbiorców. 

ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane obszary 
wg metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji 
zadania publicznego” 

Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 4:  
Analiza celów 

II. OPIS ZADANIA 
Punkt 3. Cel zadania 

8. Czy i w jakim stopniu cele projektu zostały 
poprawnie, jasno i precyzyjnie 
sformułowane? 

 
Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 4: Analiza celów: 

Tylko nieliczni wnioskodawcy definiują cel ogólny (długofalowy) projektu i cele 

szczegółowe (bezpośrednie).  

Wydaje się, Ŝe dla niektórych wnioskodawców nie jest jasne jak naleŜy poprawnie definiować 

cele zadania i nie do końca identyfikują je jako pozytywne zmiany, jakie chcą osiągnąć.  

Cele dla niektórych wnioskodawców są toŜsame z działaniami do wykonania np. „celem 

zadania jest festyn”. Zdarzało się, Ŝe wnioskodawca szeroko opisał np. cele statutowe 

działania stowarzyszenia, nie podając celów tego konkretnego projektu. 

PoniewaŜ na poziomie uzasadnienia potrzeby interwencji wnioskodawcy słabo lub wcale nie 

definiują potrzeb i oczekiwań odbiorców to trudno jest zdecydować, czy przyjęte cele 

szczegółowe są adekwatne do oczekiwań. 

ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 
Analizowane 
obszary wg 
metodologii 

PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania 

publicznego” 
Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 5: 
Działania i 
harmonogra
m 

II. OPIS ZADANIA 
Punkt 5. Harmonogram 
planowanych działań /z 
podaniem terminów ich 
rozpoczęcia i zakończenia/ 
wraz z liczbowym określeniem 
skali działań planowanych przy 
realizacji zadania /naleŜy uŜyć 
miar adekwatnych dla danego 
zadania, np. liczba świadczeń 

9. Czy i na ile zaplanowane działania są 
opisane w sposób przejrzysty i 
wyczerpujący? (podanie poszczególnych 
etapów realizacji, czasu ich trwania, 
wskazaniem konkretnych wykonawców). 
10. Czy przyjęty zakres zadań i 
harmonogram realizacji jest moŜliwy do 
realizacji w przewidzianym czasie trwania 
projektu i przyjętej chronologii zadań? 
11. Czy projekt jest wewnętrznie spójny? 
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udzielanych tygodniowo, 
miesięcznie, liczba adresatów/ 

(działania trafnie dobrane do problemu, 
rezultaty spójne z działaniami). 
 

 
Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 5: Działania i harmonogram: 

Nie zawsze działania opisane są w sposób przejrzysty i wyczerpujący.  

Część wniosków jedynie bardzo ogólnie wypunktowuje zadania projektowe.  

Niektórzy wnioskodawcy prezentują bardzo szeroko działania, ale jest to bardziej opis 

funkcjonowania wieloletniej strategii organizacji niŜ zakres kilkumiesięcznego projektu.  

Zdarza się, iŜ działania są opisane szczegółowo trudno jest jednak zweryfikować ich skalę, bo 

brak jest informacji o liczbie odbiorców poszczególnych działań, czy czasie ich trwania. 

Czasami opisywany zakres prac budzi niepokój o skuteczność wdroŜeniową i terminowość. 

Zdarza się, Ŝe działania projektowe są szczegółowo opisane w załączniku do formularza 

oferty, ale są teŜ projekty opisane bardzo lakonicznie, po jednym zdaniu na kaŜdy punkt w 

formularzu oferty, wypełnione ręcznie lub na maszynie.  

Brak w opisie działań powiązania z efektami. 

Przyjęty sposób wdraŜania projektu poprzez przedstawione działania i narzędzia nie dawał 

gwarancji, Ŝe doprowadzi do osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów. 

 
ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane 
obszary wg 

metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji 
zadania publicznego” 

 

Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 6: 
Efekty 

projektu 

II. OPIS 
ZADANIA 
Punkt 6. Zakładane 
rezultaty realizacji 
zadania. 

12. Czy i na ile precyzyjnie i wyczerpująco 
Projektodawca określa produkty/usługi, jakie 
wygeneruje projekt? 
13. Czy Projektodawca określa rezultaty projektu w 
odniesieniu do bezpośrednich i natychmiastowych 
korzyści dla odbiorców projektu, adresatów działań 
projektowych? 
14. Czy podano policzalne, dające się obiektywnie 
zweryfikować wskaźniki produktu i rezultatów 
(zawierające wartości i jednostki miary)? 
15. Czy Projektodawca wskazuje jak zamierza 
oceniać poziom osiągania załoŜonych celów i 
rezultatów projektu? 
16. Czy Projektodawca planuje ewaluację projektu? 
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Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 6: Efekty projektu: 

Opisy efektów projektu są zróŜnicowane.  

Niektórzy wnioskodawcy nie wymieniają konkretnych produktów/ usług, jakie wygeneruje 

projekt.  

Opis rezultatów nie zawsze pokazuje korzyści dla odbiorców bezpośrednich i pośrednich.  

Wydaje się, Ŝe niektórzy wnioskodawcy wymieniają nadmiernie rozbudowana listę 

rezultatów, które nie mają bezpośredniego związku z działaniami projektu.  

Bardzo rzadko wymieniane są mierzalne wskaźniki rezultatów. Opisy efektów nie są 

powiązane z przyjętą strategią wdraŜania projektu.  

Pojawiają się ogólnikowe jednozdaniowe, deklaratywne zapisy dotyczące pomiaru i oceny 

efektów: "ocena efektów zadania będzie prowadzona na bieŜąco, poprzez formy ewaluacji 

samych przedsięwzięć”  

 
ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane 
obszary wg 

metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania publicznego” Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 7: 
Potencjał 

wnioskodawcy 

Część V. INNE WYBRANE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ZADANIA: 
Punkt 2. Zasoby kadrowe – 
przewidywane do wykorzystania przy 
realizacji zadania /informacje o 
kwalifikacjach osób, które będą 
zatrudnione przy realizacji zadań oraz o 
kwalifikacjach wolontariuszy/. 

17. Czy Projektodawca opisuje 
strukturę organizacyjną i 
personalną projektu, podział zadań 
i kompetencji kadry kluczowej 
projektu, w tym sposób 
zarządzania projektem? 
18. Czy Projektodawca wskazuje, 
iŜ posiada wystarczające zasoby 
kadrowe? 

 
Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 7: Potencjał wnioskodawcy 

Wnioskodawcy wymieniają personel projektu, ale słabo opisują podział zadań i kompetencji, 

np. podano listę nazwisk waŜnych osób, ale nie wskazano, za co kto odpowiada i jak będą one 

włączane w zaplanowane zadania projektowe. 

W zasadzie nie pojawiają się szersze zapisy odnośnie sposobu zarządzania projektem, 

prowadzenia monitoringu i ewaluacji. 

ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 
Analizowane 
obszary wg 

metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania 

publicznego” 
Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 8: 
Doświadczenie 
tematyczne i 
projektowe 

wnioskodawcy 

Część V. INNE WYBRANE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ZADANIA: 
Punkt 3. Dotychczasowe 
doświadczenia w realizacji zadań 

19. Czy Projektodawca posiada 
doświadczenie, aby sprawnie 
zrealizować projekt? 
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podobnego rodzaju /ze wskazaniem, 
które z tych zadań realizowane były 
we współpracy z administracją 
publiczną/. 

 
Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 8: Doświadczenie tematyczne i projektowe 
wnioskodawcy 
Opisy doświadczenia wnioskodawcy są prezentowane stosunkowo szeroko i wyczerpująco.  

Zdarza się jednak, Ŝe podawane przykłady nie przekonują na ile są one adekwatne do 

opisywanego zakresu tematycznego projektu. Np. powoływanie się na wyłącznie na 

doświadczenie w prowadzeniu łaźni i wypoŜyczalni sprzętu nie wskazuje na posiadanie 

kompetencji do prowadzenie domu sąsiedzkiego. 

ARKUSZ OCENY OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO W KONKURSIE NA 2009 R. 

Analizowane obszary 
wg metodologii PCM 

Pola we wniosku 
„Wzór oferty realizacji zadania 

publicznego” 
Pytania - Kryteria oceny 

Obszar 9:  
BudŜet i źródła 
finansowania 

III. KALKULACJA 
PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW 
REALIZACJI ZADANIA 
Punkt 3. Uwagi mogące mieć 
znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
IV. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA ZADANIA: 
Punkt 2. Informacja o uzyskanych 
przez organizacje od sponsorów, 
środkach prywatnych lub 
publicznych, których kwota została 
uwzględniona w ramach środków 
własnych. 

Punkt 3. Rzeczowy /np. lokal, 
sprzęt, materiały/ oraz osobowy 
/np. wolontariusze/ wkład własny w 
realizację zadania z orientacyjną 
wyceną. 

20. Czy Projektodawca wskazuje, Ŝe 
posiada własne zasoby finansowe, 
które moŜe wykorzystywać do 
realizacji projektu? 
21. Czy istnieje adekwatność i 
spójność budŜetu z działaniami? 
22. Czy planowane koszty są zasadne 
i niezbędne w korelacji z przyjętą 
metodologią realizacji projektu? 
23. Czy efektywność finansowa 
(stosunek nakładów do rezultatów) 
projektu odpowiada realiom 
ekonomicznym? Czy projekt jest 
efektywny ekonomicznie? 
24. Czy strategia pozyskania/ 
wykorzystania posiadanych zasobów 
lokalowych i wyposaŜenia jest 
uzasadniona i przekonywująca? 

 

Komentarz do opisu we wniosku w Obszarze 9: BudŜet i źródła finansowania 

Czasami trudno ocenić na ile wszystkie wydatki są skalkulowane rzetelnie i racjonalnie, gdyŜ 

podano tylko ogólne kwoty, nie wskazując ani w budŜecie, ani wcześniej w opisie wniosku 

czasu trwania działań i liczby uczestników.    

BudŜet bywa bardzo ogólny, zawiera np. tylko 2 pozycje (wynagrodzenia oraz utrzymanie 

budynku bez rozbicia na składowe). 
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W kontekście niezwykle szeroko zaplanowanych działań budŜet niektórych projektów wydaje 

się być bardzo niski, tym samym moŜna wnioskować o ich duŜej efektywności finansowej. 

Analiza potencjału finansowego wnioskodawcy i źródeł finansowania jest bardzo 

uproszczona i deklaratywna. 

 

W trakcie wywiadów przeprowadzonych z pracownikami Miasta Gdańska zaangaŜowanymi 

w proces zlecania zadań organizacjom sygnalizują oni, Ŝe z roku na rok poprawia się jakość 

składanych projektów. Organizacje zrobiły duŜe postępy w wypełnianiu formularzy 

wniosków aplikacyjnych i zdecydowana większość opisanych przedsięwzięć jest 

zadowalająca w kontekście kryteriów i standardów obowiązujących w Mieście Gdańsk. 

Miejskie granty są stosunkowo łatwe, nie są stawiane jakieś szczególne wymogi, co do 

jakości składanych wniosków. Inaczej niŜ w unijnych konkursach gdzie decyduje bardzo 

profesjonalny opis spełniający wiele wymagań proceduralnych. 

Wysoką jakość składanych projektów widać zwłaszcza w odniesieniu do wniosków 

składanych przez organizacje, które aplikują o fundusze unijne. Są one redagowane bardzo 

profesjonalnie i zgodnie z wymaganiami metodologicznymi zarządzania projektami. Jednak 

duŜe, doświadczone w aplikowaniu o fundusze organizacje w wielu wypadkach zaprzestały 

uczestnictwa w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Miasto, bo mają świadomość, 

Ŝe wysokość przyznawanych dotacji jest niewielka, a takŜe priorytety nie są zgodne z ich 

obecnymi kierunkami działania.  

Z perspektywy polityki dofinansowania działań organizacji przez Miasto istotna jest jakość 

projektu, ale nie najwaŜniejsza. „Pewne ułomności we wniosku nie powinny przekreślać szans 

wnioskodawcy w pozyskaniu dofinansowania” . Jak sygnalizowali rozmówcy projekty 

miejskie oceniane są równieŜ poprzez perspektywę dotychczasowej skuteczności działania 

danego wnioskodawcy. Komisje konkursowe Miasta Gdańska nie oceniają projektów tylko  

i wyłącznie w odniesieniu do sprawności opisania zadania. WaŜne jest teŜ patrzenie na 

projekt szerzej, z perspektywy potrzeby, jaką zaspokaja. „JeŜeli wniosek odpowiada na 

potrzeby i oczekiwania adresatów to nawet jak jest słabiej opisany moŜe dostać 

dofinansowanie”. 

Członkowie Komisji Oceny projektów najczęściej dobrze znają środowisko organizacji, znają 

ich dokonaniach, aktywność, jaką podejmują i role, jakie pełnią w swoich środowiskach 

lokalnych. Dlatego teŜ sama treść zapisów we wniosków nie powinna decydować  

o otrzymaniu lub nie dotacji, waŜny jest wizerunek organizacji i jej dokonania oraz 
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efektywność dotychczasowej współpracy. „Dla Miasta waŜne jest, aby pojawiało się duŜo 

inicjatyw obywatelskich, miasto chce wspierać takie organizacje, które robią bardzo duŜo 

dobrego dla swoich społeczności lokalnych”. 

 

Trudno oceniać, na ile takie podejście do oceny wniosków sprzyja budowaniu klimatu 

równości szans i rzetelności oceny przedsięwzięcia. W sytuacji, kiedy wysokość 

przyznanego grantu jest niewielka nie musi budzić to emocji. Jednak przy wysokich 

kwotowo dotacjach jakość opisu wniosku winna odpowiadać randze i skali finansowej 

przedsięwzięcia.  
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PRZYKŁADY CIEKAWYCH PROJEKTÓW GDA ŃSKICH ORGANIZACJI  

W ostatnich dwóch latach w przestrzeni aktywności gdańskich organizacji pojawiło 

się wiele komplementarnych inicjatyw, które koncentrują się na budowaniu lokalnych 

(dzielnicowych) toŜsamości mieszkańców Gdańska. Miasto sprzyja organizowaniu się takich 

„centrów społecznościowych”, które podejmują oddolny wysiłek zagospodarowania 

przestrzeni miejskiej i włączania mieszkańców w jej aktywne kreowanie. 

Społeczności lokalne są obecnie animowane w dwojaki sposób: z jednej strony jako 

sformalizowane w strukturach miasta struktury z drugiej jako grupy niesformalizowane i 

budujące aktywność mieszkańców skupioną wokół liderów, aktywistów lokalnych. 

Działania wzmacniające istniejące struktury miasta prowadzone są w ramach nowatorskich 

projektów podejmowanych przez doświadczoną w animowaniu ruchów społecznych gdańską 

organizację i ukierunkowane są na wspieranie struktur rad dzielnic, rad osiedla, jednostek 

pomocniczych gminy. 

Działania skierowane do niesformalizowanych grup podejmowane są w ramach kilku 

uzupełniających się inicjatyw, w tym „koalicji lokalnych”  integrujących liderów lokalnych 

osiedli i dzielnic. Uruchomiono program „domów sąsiedzkich” – funkcjonujących w kilku 

dzielnicach w ramach partnerskich inicjatyw lokalnych. Ciekawym przedsięwzięciem, które 

realizowane jest od 2009 roku jest idea Sieci Partnerstw Lokalnych, które to sformalizowały 

swoją współpracę podpisując umowę partnerską z udziałem równieŜ Miasta Gdańska. 

Przedstawiciele organizacji, z którymi przeprowadzono wywiady podkreślali, jak istotne jest 

dla nich włącznie do współpracy partnerskiej Miasta Gdańska. Organizacje bardzo zabiegają 

o stałą współpracę projektową, a Miasto „ powinno się bardziej otworzyć się na projekty 

partnerskie”. Miasto powinno spełniać funkcję legitymizującą waŜne projekty i 

przedsięwzięcia, bo takie podejście do podejmowania wspólnych projektów daje większe 

szanse na sukces. 

DuŜą szansą na budowanie nowego modelu współpracy z organizacjami jest potrzeba 

przygotowania się Miasta Gdańska do rozwoju wolontariatu  na potrzeby Mistrzostw 2012. 

Miasto chce do tego przedsięwzięcia włączyć wszelkie organizacje pozarządowe działające w 

obszarze promocji wolontariatu i współpracy z wolontariuszami, których na EURO 2012 

potrzeba będzie około 1000 i którzy muszą zostać odpowiednio przygotowani, zgodnie ze 

standardami obowiązującymi na tego typu imprezach międzynarodowych. Warto, aby przy tej 
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okazji Miasto wraz z organizacjami wypracowało długofalową strategię promocji idei 

wolontariatu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców Gdańka. 

 

W ramach przeprowadzonego badania, w konsekwencji analizy dostępnych informacji  

i dokumentów oraz bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami róŜnych środowisk 

zebrano blisko 50 projektów - przykładów ciekawych przedsięwzięć gdańskich organizacji, 

które zaprezentowano poniŜej poprzez krótkie opisy.  

Wybór przykładów jest wynikiem inwentaryzacji i analizy projektów z list rankingowych, 

rekomendacji rozmówców w trakcie wywiadów, a takŜe analizy stron internetowych 

organizacji przeprowadzonej przez badacza.  

Wykaz ten naleŜy traktować wyłącznie jako próbę przybliŜenia niektórych ciekawych 

inicjatyw realizowanych przez gdańskie organizacje. Nie jest to zbiór zamknięty i nie pełni 

funkcji listy rankingowej.  

 

1. KOWAL  - KASZUBSKI OŚRODEK WSPÓŁPRACY I AKTYWNO ŚCI LOKALNEJ  

KOWAL to projekt adresowany do organizacji pozarządowych działających na terenie 

Kaszub. Głównym jego celem jest stworzenie porozumienia kaszubskich organizacji 

pozarządowych na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnej, które prowadzić 

będzie do rozwinięcia potencjału III sektora w tym regionie. Biuro wspierające 

kaszubskie organizacje pozarządowe. Zadaniem. Projekt przewiduje równieŜ 

wyznaczenie wspólnej reprezentacji - Kaszubskiej Rady Organizacji Pozarządowych, 

złoŜonej z aktywnych działaczy społecznych, która będzie reprezentowała organizacje 

pozarządowe w kontaktach z władzą samorządową, państwową oraz przedsiębiorcami. 

Wyznaczenie wspólnej reprezentacji i dokonanie podziału kompetencji w regionie 

przyczyni się do wyłonienia organizacji wyspecjalizowanych w danym obszarze 

działania oraz zespolenie ich w grupy w celu podjęcia całościowych działań na rzecz 

regionu. Realizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 

2. PUNKTY INFORMACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT ORAZ REGIONALNE 

PUNKTY INFORMACYJNY EURODESK 

Stowarzyszenie Morena stworzyło, obok Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej 

Europe Direct Gdańsk i Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Gdańsk, 

największą europejską sieć regionalną punktów Eurodesk - 34 punkty Eurodesk 

Pomorze oraz 10 Punktów Partnerskich Europe Direct Gdańsk. 
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3. GDAŃSKI DOM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

W ramach Gdańskiego Domu NGO's Fundacja RC oferuje kompleksową obsługę 

lokalnych organizacji pozarządowych z Gdańska i regionu. Organizacjom są 

udostępniane: zasoby biblioteczne, pomieszczenia do prowadzenia konsultacji, 

komputery z dostępem do Internetu, sala konferencyjno-szkoleniowa do realizacji 

podejmowanych przez nie działań i bieŜących spotkań swoich członków. W Gdańskim 

Domu NGO's uruchomiony został takŜe przy wsparciu finansowym Miasta Gdańsk 

Inkubator dla Organizacji Pozarządowych. Realizator: Regionalne Centrum Informacji i 

Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

4. REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ROEFS 

Zadania ROEFS obejmują informowanie oraz doradztwo w zakresie EFS, animowanie 

lokalnych inicjatyw współpracy, inspirowanie w zakresie kreowania pomysłów na 

dobre projekty, organizowanie szkoleń i seminariów dla projektodawców. Realizator: 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. ROEFS 

swoimi działaniami obejmuje obszar powiatu: gdańskiego, tczewskiego, 

starogardzkiego, nowodworskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego 

m.Gdańsk, m.Sopot, m.Gdynia.  

5. GDAŃSKIE KOALICJE  

Przedsięwzięcie realizowane od 2006 roku ukierunkowane na zawiązanie koalicji 

obywatelskich w dzielnicach Gdańska.  W ich skład wchodzą m.in. przedstawiciele 

wspólnot lokalnych, szkół, organizacji pozarządowych, Kościoła, klubów osiedlowych 

oraz liderzy  społeczni, którzy skupią się wokół działań na rzecz danej dzielnicy. Celem 

programu jest podnoszenie umiejętności działania społeczności lokalnej i wzmacnianie 

postaw obywatelskich w Ŝyciu lokalnych wspólnot. Działania projektowe skierowane są 

do nieformalnych grup koalicyjnych na terenie Gdańska. Realizator Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

6. GDAŃSKA SIEĆ PARTNERSTW LOKALNYCH  

Projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, tworzący przestrzeń dla wymiany trzech modeli 

działań lokalnych. Zostały one wypracowane przez kaŜdego z partnerów projektu w 

trakcie dotychczasowej aktywności lokalnej w trzech dzielnicach Gdańska – Stogi, 

Orunia i Wrzeszcz. Projekt Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych skierowany jest do 

organizacji działających lokalnie w 10 dzielnicach Gdańska: Stogi, Dolne Miasto, 
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Śródmieście, Orunia, Ujeścisko, Morena, Wrzeszcz, Oliwa, Nowy Port, Przymorze. 

Lider projektu: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. 

7. FORUM - INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH  (STARE PRZEDMIEŚCIE) 

Realizator Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku. 

Organizacja jest członkiem Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych oraz załoŜycielem 

Forum - Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, skupiającego kilkanaście lokalnych 

podmiotów działających na rzecz rewitalizacji społeczno-kulturalnej Starego 

Przedmieścia. W skład koalicji partnerów wchodzą okoliczne szkoły, Akademia Sztuk 

Pięknych (Wydział Rzeźby), Pałac MłodzieŜy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku, Parafia śabi Kruk, Muzeum Narodowe, ZHP, 

Klub Kajakowy śabi Kruk, Fundacja Wody oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury.  

8. PARTNERSTWO DLA WRZESZCZA  

Portal społecznościowy  www.wrzeszcz.info.pl  jest głównym narzędziem działań 

Partnerstwa dla Wrzeszcza będącego  oddolną platformą współpracy wielu środowisk 

na rzecz budowania poczucia lokalnej toŜsamości i wspomagania aktywności społecznej 

we Wrzeszczu. Inicjatywa ma na celu konsolidację rozproszonych działań organizacji 

pozarządowych, instytucji, uczelni, szkół oraz przedsiębiorstw i firm z róŜnych 

dziedzin, podejmujących wysiłki na rzecz integracji społeczności lokalnej Wrzeszcza. 

Długofalowym celem jest wymiar edukacyjny, stworzenie nowych strategii partycypacji 

obywatelskiej i mobilizacja obywateli na rzecz rozwoju dzielnicy. WaŜnym aspektem 

jest inicjowanie przedsięwzięć publiczno-prywatnych, które wytworzą poczucie 

przynaleŜności i współodpowiedzialności za rozwój Wrzeszcza. Lider partnerstwa: 

Stowarzyszenie Kultura Miejska  

9. DOM SĄSIEDZKI ORUNIA  

Partnerstwo lokalne, które zrzesza większość działających na Oruni organizacji i 

instytucji, takich jak: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Zespół Szkół InŜynierii 

Środowiska CKU, Parafia Św. Jana Bosko, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gdańsku, MOPS w Gdańsku ŚDS Nowiny, Gdański Archipelag Kultury, Gimnazjum 

Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Bronie, Zespół Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, 

Przedszkole Nr 9 „Pod Bukami”, Pizzeria Leone, Przedszkole Nr 71, Przedszkole Nr 

11, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remed Lectus, I Komisariat Policji w 

Gdańsku, Państwowa StraŜ PoŜarna w Gdańsku. Grupa obywatelska to rodzaj grupy, 
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która jest tworzona przez członków danej społeczności w celu rozwiązania konkretnego 

lokalnego problemu. Jest ona nakierowana na wspólne dobro. Lider partnerstwa: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia. 

10. RADY OSIEDLI SZANSĄ NA AKTYWIZACJ Ę SPOŁECZNĄ MIESZKA ŃCÓW 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju ruchu obywatelskiego poprzez oŜywienie 

aktywności w dzielnicach Miasta Gdańska oraz wypracowanie projektu uchwały Rady 

Miasta w sprawie zasad i trybu wyboru rad dzielnic oraz granic administracyjnych 

dzielnic, która umoŜliwi wybór rad w poszczególnych dzielnicach. Poprzez debaty, 

spotkania, forum internetowe, kampanię prasową chcemy aktywizować społeczności 

dzielnic osiedli do podjęcia wysiłku w celu wybrania rad osiedli. Projekt jest 

realizowany we współpracy z Radą Miasta Gdańska. Realizator: Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

11. NIC O MNIE , BEZE MNIE  

Projekt dotyczy między innymi roli i zadań jednostek pomocniczych gminy. Cele 

szczegółowe to podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej, wzmocnienie narzędzi 

(jednostki pomocnicze gminy, Programy Współpracy jst z ngo), które są wpisane  

w system prawa i zapewniają szeroki udział obywateli w rządzeniu gminą, nadzór nad 

nią i najlepiej realizują zasadę konstytucyjną pomocniczości oraz monitoring prawa 

lokalnego w tym zakresie opracowanie rekomendacji do nowelizacji ustawy  

o samorządzie gminnym. Realizator: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych 

12. REWITALIZACJA SPOŁECZNA 6 DZIELNIC GDAŃSKA 

Miasto Gdańsk w 2009 roku wyłoniło sześciu partnerów, podmioty nie zaliczane do 

sektora finansów publicznych oraz nie działające w celu osiągnięcia zysku, którzy 

wspólnie z Urzędem Miejskim zajmą się rewitalizacją społeczną Dolnego Miasta, 

Letnicy, Nowego Portu oraz Dolnego Wrzeszcza. 

Rewitalizacja społeczna to głównie wzmocnienie struktury relacji społecznych w danej 

dzielnicy poprzez wspieranie organizacji, stowarzyszeń czy grup, które wspierają 

lokalne świetlice środowiskowe, lokalne kluby czy inne miejsce, gdzie mieszkańcy 

mogą uzyskać wsparcie czy po prostu spędzić czas. Wyłonieni w konkursie partnerzy 

to: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie Praktyków 

Kultury, Kolonia Artystów, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Gdańskie Lwy".  
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13. "C AFE ALBERT "  W DOLNYM WRZESZCZU 

Projekt zakłada utworzenie klubo-kawiarni, dla osób niezamoŜnych, zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym, jako niekonwencjonalnej formy aktywizowania środowiska 

oraz motywowania osób w kryzysie do zmiany sytuacji Ŝyciowej. W ramach działań 

projektowych: psycholog społeczny, terapeuta, animator społeczny, kącik prasowy, 

kącik czytelnika, kącik internetowy oraz salon dyskusji społecznych. Autor projektu: 

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie.  

14. "O D ULICY DO EURO 2012!" W LETNICY  

Projekt zakłada kompleksową opiekę nad rodzinami zagroŜonymi wykluczeniem 

społecznym. W ramach działań projektowych: punkt konsultacji obywatelskich, treningi 

piłki noŜnej oraz tańca sportowego, asystent rodziny, animator społeczny, aktywizacja 

społeczności dzielnicy, opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz opieka lekarska dla 

dzieci. Autor projektu: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie.  

15. "NUDO  - WARSZTATY LINGWISTYCZNO -TANECZNE "  W LETNICY  

Projekt zakłada prowadzenie warsztatów z zakresu terapii przez sztukę. W ramach 

działań projektowych: nauka języków obcych, warsztaty z tańców hip-hop oraz 

współczesnego, warsztaty chodzenia na szczudłach, warsztaty judo, stworzenie 

multimedialnego widowiska zawierającego kombinację hip-hopu i tańca współczesnego 

z muzyką hiszpańską. Autor projektu: Stowarzyszenie Praktyków Kultury. 

16. "SZTUKA , A EDUKACJA - EDUKACJA A SZTUKA "  W LETNICY  

Projekt zakłada prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieŜy przez 

znanych polskich artystów. Celem projektu jest przybliŜenie sztuki do Ŝycia. Zadania 

postawione przed uczestnikami wprowadzą do ich codziennego Ŝycia walory 

artystyczne i estetyczne zamiast przemocy i agresji. W ramach projektu prowadzone 

będą: otwarta pracownia dźwięku, program warsztatu Video -Art., otwarta pracowania 

malarstwa, otwarta pracownia sitodruku i otwarta pracownia integracji w sztuce. Autor 

projektu: Kolonia Artystów. 

17. "D OM AKTYWNEGO M IESZKA ŃCA DZIELNICY NOWY PORT" 

Stworzenie Domu, który będzie miejscem spotkań, spędzania czasu wolnego oraz 

integracji dla mieszkańców dzielnicy. W ramach działalności Domu funkcjonować 

będą: doradca finansowy, warsztaty fotograficzne, warsztaty komputerowe, zajęcia 

filmowe oraz kulturalne, spotkania z ciekawymi osobami: politycy, pisarze, sportowcy, 

rozwój własnych zainteresowań i talentów, specjalny dzień dla kobiet: gimnastyka dla 
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pań, zajęcia relaksacyjne, elementy kursu asertywności, nowe trendy w modzie, zajęcia 

z wizaŜystką - uczestniczki zajęć będą decydować o ich formie i profilu, okazjonalne 

wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy tj. festyny, zabawy. Autor projektu: Towarzystwo 

Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie. 

18. "P ORT SZTUKI RÓWNE SZANSE W  EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIE śY"  W 

NOWYM PORCIE  

Projekt zakłada stworzenie pracowni: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby. Prowadzone 

będą równieŜ zajęcia z historii sztuki, podczas których w przystępny sposób 

przedstawione zostaną epoki i ich przedstawiciele w sztuce. Autor projektu: 

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki. 

19. "D OLNE M IASTO OTWARTE " 

Praca z osobami w wieku od 3 do 12 lat oraz ich rodzicami, a takŜe osobami 

niepełnosprawnymi. W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą 4 projekty: Maluch, 

Uczeń, Klub Rodzica oraz Pensjonat Dolne. Autor projektu: Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej 

20. "M ŁODZIE śOWA DRUśYNA SMOCZYCH ŁODZI GDAŃSKIE LWY - DOLNE M IASTO" 

Projekt zakłada zorganizowanie dla nowych adeptów wioślarstwa na Smoczych 

Łodziach cyklu treningowego na basenie, łodziach, siłowni oraz udział w szeregu 

zawodów w trakcie bieŜącego sezonu. Autor projektu: Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Klub Wodny "Gdańskie Lwy". 

21. „D ZIADKI BABCIE PRZYSZYWANE - WNUKI SERCEM MALOWANE ". 

Projekt ukierunkowany jest na zmotywowanie i zachęcanie seniorów do twórczego, 

aktywnego wykorzystania czasu "trzeciego wieku" na rzecz rozwoju osobistego  

i społeczności lokalnej, zwłaszcza solidarności międzypokoleniowej.  

Warsztaty wolontariackie przygotują ich do pełnienia roli "zastępczej babci i dziadka" 

dla dzieci i młodzieŜy młodszej, pozbawionej naturalnej opieki rodziny, z uwagi na jej 

dysfunkcję i patologie. Budowanie pomostu porozumienia i wzajemnej akceptacji 

odbywa się poprzez edukację plastyczną, budzenie zainteresowań twórczych, wspólne 

uczestnictwo w kulturze, aktywnym wypoczynku, wycieczkach i wyjazdach 

plenerowych. WaŜnym elementem integracji międzypokoleniowej są spotkania 

integracyjno-okolicznościowe związane z kulturą, tradycją, Ŝyciem rodzinnym  

i pełnieniem określonych ról społecznych. Realizator Stowarzyszenie Nadbałtyckie 

Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku. 
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22. FABRYKA TALENTÓW NA DOLNYM M IEŚCIE  

Celem artystyczno – edukacyjnego projektu jest aktywizacja, odkrywanie i rozwój 

talentów młodzieŜy z róŜnych środowisk i warstw społecznych zamieszkujących 

dzielnicę Dolne Miasto poprzez udział w warsztatach artystycznych i działaniach 

edukacyjnych zakończonych pokazami zdobytych umiejętności. Projekt był 

dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski oraz 

Fundacja Art of Living Polska; zajęcia odbywają się w salach udostępnionych przez 

Królewską Fabrykę Karabinów i Szkołę Podstawową nr 65 w Gdańsku. Działania 

projektu tworzą kompleksowy program artystyczno-edukacyjny umoŜliwiający 

młodzieŜy zaangaŜowanie w róŜnorodne formy aktywności, takie jak: warsztaty 

teatralne; warsztaty artystyczne z zakresu tańca, ruchu, śpiewu, plastyki; zajęcia 

kuglarskie, bębniarskie, chodzenie na szczudłach; projekcje filmowe; opowieści o 

historii dzielnicy; warsztaty komunikowania bez przemocy, akcje uliczne, prezentacje 

artystyczne. Zamierzeniem twórców projektu jest przyczynienie się do zmiany postaw 

dzieci i młodzieŜy zamieszkujących dzielnicę, poprzez kształtowanie poczucia 

podmiotowości, rozwijania zdolności i poczucia własnej wartości. Lider projektu: 

Fundacja Theatrum Gedanense. 

23. EX ANTE  

Przeprowadzenie badania i wydanie publikacji „Portretu zbiorowości potencjalnych 

wolontariuszy” dla Trójmiasta oraz danych dotyczących potencjalnych 

zainteresowanych współpracą z wolontariuszem. Realizator Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Gdańsku 

24. EXANTE KULTURA  

Na podstawie badań powstał wspólny raport, dla Gdyni, Gdańska i Sopotu w postaci 

„Mapy potencjału kulturalnego Trójmiasta” – unikalne narzędzie planowania w zakresie 

programów kulturalnych w regionie pomorskim. Projekt został dofinansowywany przez 

Narodowe Centrum Kultury. Realizator Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

25. WERBEL DEMOKRACJI  

Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce, duŜa, profesjonalna kampania nakierowana 

na przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością. Przedsięwzięcie Werbel,  

w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet  

w chaosie przekaz, zwrócić ma uwagę na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez 
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wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku Ŝycia codziennego i ukazania go  

w sposób przełamujący stereotypy. Werbel Demokracji rozbrzmiewał przez cały 2009 

rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, 

Słupsk). W kampanii wykorzystano m.in. 250 citylightów i 50 billboardów, na których 

wyeksponowane zostały cztery oblicza bezdomności (młoda i starsza kobieta, a takŜe 

męŜczyźni – młody i w średnim wieku). KaŜda z postaci skojarzona jest z własną 

przyczyną bezdomności, do której naleŜy doświadczenie przemocy, choroba, 

bezrobocie, wypędzenie. Autor projektu: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia  

z Bezdomności. 

26. BIURO PORAD OBYWATELSKICH W GDAŃSKU  

Zostało utworzone przez Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS) w 1998 r. i od tego 

czasu udziela bezpłatnie i kaŜdej bez wyjątku zainteresowanej osobie, porad  

i informacji z zakresu praw oraz uprawnień obywatelskich. Łącznie w całym okresie 

działalności udzieliło juŜ przeszło  23.000 specjalistycznych porad – 14.000 klientom. 

27. PIK  – INTERDYSCYPLINARNA POMOC DORADCZA DLA OSÓB ZAGRO śONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ICH OTOCZENIA W DZIELNICY GDAŃSK STOGI . 

Model pracy zespołu interdyscyplinarnego - grupy specjalistów podejmujących się 

współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie funkcjonującej 

w określonej rzeczywistości społeczno-lokalnej. Działania Zespołu są skierowane do 

osób, rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane są na rozwiązanie 

konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom 

zaistnienia problemu. Działalność PIK-u na Stogach dostrzegło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, które postanowiło umieścić go w informatorze opisującym m.in. słuŜby  

i instytucje zaangaŜowane w pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. 

Działalność pedagogów ze Stogów zostanie teŜ opisana w "kodeksie dobrych praktyk", 

co oznacza, Ŝe MEN rekomenduje innym placówkom postępowanie właśnie tak, jak to 

robią na Stogach. Gdy w Ŝycie wejdzie nowa ustawa oświatowa tworzenie PIK-ów 

będzie obowiązkowe w całym kraju. Realizator: Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów 

Praktyków 

28. RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY  

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i mediacji dla rodzin  

z problemem alkoholowym. Porady prawne oferowane przez Stowarzyszenie 

Współpracy Kobiet NEWW – Polska polegają między innymi na zebraniu, wypełnieniu, 
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bądź napisaniu odpowiednich dokumentów do sądu i innych pokrewnych instytucji. 

Poradnictwo Prawne On-Line: osoby mające dostęp do poczty elektronicznej i Internetu 

mogą skorzystać z informacji prawnych umieszczonych na stronie internetowej 

Stowarzyszenia, a takŜe ze wzorów pism procesowych i innych dokumentów. Mediacje: 

Mediacje prowadzi wykwalifikowany mediator. Jego rolą jest przede wszystkim 

ułatwienie procesu porozumienia się między stronami.  

29. STANDARDY OCHRONY OFIAR  

Realizator Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) w Gdańsku wraz z partnerami 

prowadzi prace nad wypracowaniem standardów ochrony ofiar, zwiększenia dostępu 

ofiar do wymiaru sprawiedliwości, realizacji praw ofiar do wynagrodzeń za szkody,  

a przede wszystkim zapewnienie poszkodowanym dostępu do specjalistycznych porad, 

w ramach działań ochronnych. Działania obejmują osiem obszarów: Porady i ochrona 

ofiar  - zwiększenie dostępu do świadczeń – psychologicznych i prawnych - w ośrodku; 

Sieć pomocy ofiarom przestępstw - podjęcie współpracy z innymi podmiotami; 

Niebieskie sieci - organizacja wspólnej platformy wymiany doświadczeń; Infolinia  - 

uruchomienie dodatkowej infolinii (0-801) zwiększając w ten sposób dostęp do 

informacji na temat praw ofiar i dostępnych działań ochronnych; Niebieskie 

laboratorium - organizacja konsultacji specjalistycznych (seksuologiczne, 

psychiatryczne, in.) i superwizyjnych dla podmiotów oferujących pomoc; Opiekun 

ofiary - organizacja i koordynacja działania grupy „opiekunów ofiary” – wolontariuszy 

towarzyszących poszkodowanym w przeŜywaniu traumy i powrocie do równowagi; 

DyŜury - stworzenie nowej formuły wspierania poszkodowanych; Badania i promocja - 

prowadzenie działań pozwalających lepiej poznać zjawisko, problem i związane  

z promocją „dobrych praktyk.  

30. SZKOŁA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO  

Celem projektu jest profesjonalizacja centrów wolontariatu hospicyjnego, poprzez 

wsparcie merytoryczne osób, które są od niedawna koordynatorami wolontariatu oraz 

takich, które zamierzają nimi zostać.  Projekt rozpoczął się ogólnopolskim badaniem 

wolontariatu hospicyjnego na próbie około 100 ośrodków paliatywno-hospicyjnych. 

Teoria i praktyka podane w przystępny sposób, pomogą kaŜdemu początkującemu 

koordynatorowi w tworzeniu sprawnie działającego centrum wolontariatu hospicyjnego. 

Realizator Fundacja Hospicyjna. 
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31. „D OSKONALENIE ZAWODOWE - CERTYFIKOWANI SPECJALI ŚCI POMORSKIEGO 

CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII ” 

W ramach wygranego projektu unijnego z EFS w ramach PO KL kształci się szeroką 

rzeszę wysokiej klasy specjalistów poprzez wykłady otwarte oraz profesjonalne 

szkolenia z zakresu psychotraumatologii (specjalistycznej pomocy dla ofiar fizycznej  

i psychicznej przemocy). Udział w nich biorą przedstawiciele rozmaitych grup 

zawodowych: pedagodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodków interwencyjnych, lekarze, 

psycholodzy, kuratorzy i sędziowie. Zajęcia prowadzą wybitni niemieccy specjaliści. 

Realizator Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. 

32. STREETWORKING W BEZDOMNO ŚCI  

Streetwork jest formą pracy socjalnej polegającą na pracy z podopiecznymi w ich 

środowisku. Program, który powstał w ramach projektu Agenda Bezdomności włącza 

do praktyki instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej oraz 

promuje streetworking - nową metodę pracy terenowej z osobami bezdomnymi 

pozostającym poza placówkami dla bezdomnych. Autor projektu: Towarzystwo 

Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Gdańska. 

33. RZECZNIK OSOBY BEZDOMNEJ  

Celem projektu jest poprawa sytuacji grup dyskryminowanych i rzecznictwo praw tych 

osób pod katem ich uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, zwiększenia ich dostępu do 

informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Skierowany jest przede 

wszystkim do osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością. Cel zostanie 

zrealizowany poprzez wprowadzenie dyŜurów profesjonalnie przygotowanego 

rzecznika osoby bezdomnej, do którego mogą zgłaszać się osoby bezdomne i zagroŜone 

bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i poszukują rozwiązania 

problemu. DyŜury zostały wprowadzone w ponad 20 miejscowościach, w których 

znajdują się koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 

34. „F ORMALNE KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY – 

MODEL DIALOGU ”   

Projekt wypracowywał model dialogu lokalnego mającego na celu dostosowanie 

programów szkół dla dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach działań 

projektowych przeprowadzono: ocenę programów edukacyjnych szkół zawodowych dla 

dorosłych pod kątem dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy  

i sformułowanie rekomendacji wprowadzenia zmian w tym zakresie; zainicjowano 
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dialog pomiędzy szkołami, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, samorządem 

lokalnym i innymi partnerami społecznymi poprzez udział we wspólnych badaniach 

fokusowych na temat kierunków i programów nauczania; dostarczono szkołom wiedzę  

i narzędzia do prowadzenia badań losów absolwentów jako elementu oceny jakości 

poziomu kształcenia i dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. 

Realizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa. 

35. „T RZYMAJMY SI Ę RAZEM – FORUM” 

Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1. Celem głównym 

projektu jest propagowanie znaczenia równości szans, mobilności i elastyczności 

zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu jako skutecznych metod w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Projekt adresowany jest do 540 beneficjentów ostatecznych, którymi będą działające na 

terenie woj. pomorskiego instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy 

oraz organizacje pozarządowe z obszaru problematyki pomocy społecznej i rynku 

pracy. Wsparcie kierowane jest do instytucji, których działalność dotyczy m.in. 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

Realizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Pomorskie Centrum Samorządu 

Terytorialnego w Gdańsku. 

36. "K ONSTRUKTYWNY DIALOG - PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI LIDERÓW NSZZ 

"SOLIDARNO ŚĆ"  

Projekt dotyczy wzmocnienia potencjału NSZZ „Solidarność” poprzez podniesienie 

kompetencji członków i pracowników związku wszystkich szczebli uczestniczących w 

procesie dialogu społecznego. Współfinansowanie: EFS PO KL, Poddziałanie 5.5.2. 

Współrealizator: NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". 

37. „N IEZALE śNA EKSPERTYZA EKONOMICZNA STANDARDEM DIALOGU SPOŁECZNEGO W 

OBLICZU ZMIANY GOSPODARCZEJ ”  

Projekt dotyczy wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez 

zaangaŜowanie przedstawicieli organizacji związkowych w działania mające na celu 

promowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zarządzania zmianą 

gospodarczą oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Współfinansowanie: EFS PO 

KL, Poddziałanie 2.1.2. Współrealizator: NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy 

"Solidarność". 
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38. „PROMOCJA STANDARDÓW ODPOWIEDZIALNO ŚCI SPOŁECZNEJ  

W PRZEDSIĘBIORSTWACH ”  

Projekt dotyczy podniesienia umiejętności prowadzenia działań społecznie 

odpowiedzialnych przez przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie im praktyczniej wiedzy 

z tego obszaru oraz zwiększenia aktywności partnerów społecznych w obszarze 

kreowania i promocji standardów CSR. Współfinansowanie: EFS PO KL, Poddziałanie 

2.1.2. NSZZ „Solidarność” jest Partnerem projektu. Współrealizator: NiezaleŜny 

Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". 

39. „W YKORZYSTAJ NAS! PRACOWNICY 45+ W TWOJEJ FIRMIE ” 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku podjęło się realizacji projektu 

w ramach, którego została podjęta szeroko zakrojona kampania promocyjno-

informacyjna oraz badania empiryczne postaw, charakteryzujących pomorskich 

przedsiębiorców MSP. Proces starzenia się społeczeństwa pociąga za sobą konieczność 

odpowiedniego dopasowania strategii zarządzania personelem do nowych warunków 

rynku pracy. Jest to szczególnie istotne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

które odgrywają znaczącą rolę w rozwoju regionu pomorskiego. Skłonne do zmian, 

często natrafiają na barierę braku wiedzy na temat moŜliwości i korzyści płynących  

z pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników 45+. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 

VI.  

40. MENTORING KOBIET W BIZNESIE - II  EDYCJA 

JuŜ niebawem wystartuje druga edycja projektu „Mentoring Kobiet w Biznesie” 

przewidziana, która będzie realizowana w okresie 2010-2011. W projekcie weźmie 

udział 40 kobiet powyŜej 45 roku Ŝycia zamieszkałych na terenie całego województwa 

pomorskiego, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Beneficjentki będą 

uczestniczyć w działaniach podzielonych na dwa etapy. W pierwszym wezmą udział w 

warsztatach oraz szkoleniach przygotowujących do prowadzenia firmy konsultacjach 

indywidualnych  oraz bloku szkoleń komputerowych. W drugim etapie weźmie udział 

20 Pań, które stworzą najlepszy biznesplan. W ramach działań tej części projektu 

przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 40 000 zł  dla 

nowopowstałych przedsiębiorstw oraz  wsparcie pomostowe w kwocie 1000 zł. w 

pierwszych 6 miesiącach prowadzenia firmy. Dla 15 pań przewidziano, przedłuŜone 
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wsparcie pomostowe w kwocie 1000 zł w okresie od 6 do 12 miesiąca prowadzenia 

firmy   Wszystkie Panie przez rok otoczone będą opieka indywidualną opiekę Mentora. 

Rekrutacja uczestniczek zacznie się na przełomie kwietnia i maja 2010 roku. Realizator 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. 

41. SUKCES KOBIET – SUKCESEM GDAŃSKA  

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu Miasta 

Gdańsk, wzrost kwalifikacji uniwersalnych i specjalistycznych u wybranej grupy kobiet, 

wzrost ich samooceny i wiary we własne siły, nabycie przez nie praktycznych 

umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, upowszechnianie idei kształcenia 

ustawicznego. Projekt ma formę szkoleniowo – doradczą. Przewiduje realizację 

bogatego Programu Aktywizacji Zawodowej dla 60 bezrobotnych kobiet. Realizator: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku (POKL 6.6.1).  

42. „K OMPUTEROWE PRAWO JAZDY ” 

Projekt „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” jest realizowany  

w ramach poddziałania 2.1.1 PO Kapitał Ludzki. Skierowany do pracowników mikro-  

i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu, 

które dostarczy szczegółową wiedzę z zakresu posługiwania się technologią IT, 

urządzeniami peryferyjnymi komputera i popularnymi aplikacjami oraz przygotuje ich 

do zdania egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). 

Realizator: Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku. 

43. PROFESJONALNA KSIĘGOWOŚĆ 

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałania 8.1.1. Jego cel to przeszkolenie 180 przedsiębiorców i ich pracowników  

z sektora MMP, pracujących w powiecie kartuskim, lęborskim i starogardzkim, 

zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŜszeniem kwalifikacji  

i umiejętności zawodowych w dziedzinie rachunkowości. Realizator: Stowarzyszenie 

"Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku. 

44. „D ROGA DO OSIĄGNIĘCIA NOWEGO STANDARDU USŁUG PKP INTERCITY – PODRÓśUJ 

TAK JAK LUBISZ ” 

Projekt jest ponadregionalnym, zamkniętym projektem szkoleniowym skierowanym do 

pracowników firmy PKP Intercity S.A., współfinansowanym przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest 

podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PKP Intercity przekładających 
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się na wzrost ich kompetencji zawodowych gwarantujących realizację przyjętych celów 

strategicznych spółki. Realizator: Gdańska Fundacja kształcenia MenedŜerów. 

45. „Z IELONY ROZWÓJ DOLINY DOLNEJ WISŁY ” 

Program ten zakłada realizacje komplementarnych grup projektów w Dolinie Dolnej 

Wisły (DDW) na terenie województwa pomorskiego. Pierwsza grupa projektów 

związana jest z wykorzystaniem walorów przyrodniczych DDW. Druga grupa 

projektów związana jest z wykorzystaniem potencjału rowerowego DDW. Korzystając 

z doświadczeń rozwoju turystki rowerowej wzdłuŜ takich rzek jak Ren czy Dunaj, 

planowane jest uruchomienie przy minimalnych nakładach finansowych ścieŜek 

rowerowych zlokalizowanych na wałach przeciwpowodziowych. Projekty Rowerowe 

związane są z promocja popularnego Systemu „Rower + Kolej” (planowana jest 

moŜliwość wypoŜyczenia roweru dla turystów w porcie lotniczym w Rębiechowie  

i skorzystanie z połączenia kolejowego do DDW). Połączenie ścieŜek rowerowych 

zlokalizowanych na wałach DDW z trasami rowerowymi wzdłuŜ Zatoki Gdańskiej 

umoŜliwi turystom rowerowym spędzenie aktywnego urlopu na terenie Pomorza. 

Realizator Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa wyróŜnione w 2009r. tytułem 

„Innowacyjna Organizacja” na Pomorzu w ramach konkursu „Krajowi Liderzy 

Innowacji” – Edycja 2009. 

46. KONKURS BOGACTWO ENERGETYCZNE NATURY  

Celem konkursu, adresowanego do uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkól 

ponadgimnazjalnych i policealnych jest zaktywizowanie środowisk lokalnych wokół 

problematyki odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy Konkursu będą mieli okazję 

wykazać się znajomością wykorzystania natury w zastępowaniu konwencjonalnych 

źródeł energii. Będą mieli takŜe moŜność zetknięcia się z  praktyką w tej dziedzinie 

uczestnicząc w wyjazdach studyjnych do elektrowni wodnych i elektrociepłowni, farm 

wiatrowych, plantacji roślin energetycznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz w 

zajęciach w Laboratorium Proekologicznych Źródeł Energii. Realizator: Fundacja 

Poszanowania Energii w Gdańsku. 

47. EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ECEKON 

To innowacyjny program edukacyjny w ramach, którego funkcjonuje Orkiestra VITA 

ACTIVA, kameralne zespoły muzyczne oraz szkoła nauki gry na instrumentach. 
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Realizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Gdańsku. 

48. M IĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZEKSPIROWSKI  

Fundacja Theatrum Gedanense, nawiązując do wielowiekowej tradycji wizyt 

zagranicznych trup teatralnych w Gdańsku w czasie Targów św. Dominika, od 10 lat 

organizuje Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, mający juŜ trwałe miejsce wśród 

najbardziej znaczących imprez kulturalnych WybrzeŜa w sezonie letnim. 
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ROZDZIAŁ 5: ANALIZA DOKUMENTÓW WSPÓŁPRACY  

 

 

 

 

Przedmiotem przeprowadzonej analizy dokumentacji, jest system współpracy pomiędzy 

gdańskimi organizacjami a samorządem Gminy Gdańsk. 

Celem badania był przegląd i przeanalizowanie stosowanych regulacji współpracy pomiędzy 

Gminą Gdańsk a organizacjami, w oparciu o powszechnie dostępną informację  

i dokumentację. 

Do analizy desk-research o charakterze rozpoznawczym w niniejszej części badania 

wykorzystano dostępne dane wtórne, takie jak: strategie rozwoju miasta, roczne programy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, wybrane procedury dotacyjne, wybrane 

programy wieloletnie, istotne podmioty obowiązującego modelu współpracy oraz instrumenty 

informacyjne.  
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BAROMETR WSPÓŁPRACY - NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA SYSTEMU 

WSPÓŁPRACY  

Analiza treści dokumentacji przeprowadzona została z wykorzystaniem narzędzia 

monitoringowego, zaadoptowanego na potrzeby badania, pn. „Barometr współpracy” - 

Narzędzie do monitorowania systemu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego a organizacjami pozarządowymi autorstwa Ryszarda Skrzypiec (SLLGO, 

Warszawa) oraz Piotra Frączaka (FRSO, Warszawa), za zgodą jej autorów. 

Narzędzie do monitorowania współpracy samorządów gminnych z organizacjami 

pozarządowymi, umoŜliwia ustrukturowane zbieranie danych, na temat praktyki współpracy 

międzysektorowej oraz budowanie działań operacyjnych - w oparciu o uzyskaną wiedzę, 

zmierzających do wprowadzania zmian w relacjach pomiędzy stronami tam, gdzie one 

istnieją, bądź wdraŜania nowych praktyk.  

Podniesienie standardów działania instytucji samorządowych, stanowi element budowania 

przyjaznego, „obywatelskiego samorządu”, który cechuje się przejrzystością działania 

wszystkich swoich instytucji oraz realizuje zasady partnerstwa, pomocniczości i dialogu, 

słuŜąc zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności i rozwiązywaniu jej problemów. 

W zakres badania niniejszym narzędziem, wchodzi wsparcie samorządu w oparciu  

o procedury dotacyjne, stanowiące finansowy aspekt współpracy Miasta z gdańskimi 

organizacjami pozarządowymi. W jego wyniku pozyskano wiedzę na temat: 

• istnienia procedur, 

• jakości procedur, 

• praktycznego zastosowania ustanowionych procedur, 

• efektów stosowania ustanowionych procedur. 

Analiza systemu współpracy zaprezentowana jest w czterech tabelach: 

• Tablica 40: Karta materiałów źródłowych; 

• Tablica 41: Zasady powołania oraz regulaminy prac ciał mieszanych, realizujących 

współpracę pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi; 

• Tablica 42: Karta opisu systemu współpracy; 

• Tablica 43: Karta oceny systemu współpracy. 
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Tablica 40: Karta materiałów źródłowych 

DOKUMENTY STRATEGICZNE  

Rodzaj 
analizowanego 

dokumentu 

Dostępność 
do 

dokumentu 

Dostępność do sprawozdań, 
raportów o wdraŜaniu zapisów w 

dokumencie  
(Monitoring i Ewaluacja) 

Istnienie zapisów o roli 
organizacji pozarządowych 

P/O11 
Nd/No12 P/O/Nd/No T/N 

1. Strategia Rozwoju 
Gdańska do roku 
2015 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowyc

h 

Nd lub No 
Nie pozyskano informacji  
o wykonanych działaniach, 
osiągniętych wskaźnikach, 

budŜecie w kolejnych latach. 

T 
W 5 z 22 Programów 
Operacyjnych Strategii są 
zapisy o roli organizacji 
pozarządowych 

2. Wieloletni 
Program 
Inwestycyjny 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowyc

h 

Nd lub No 
Nie pozyskano informacji 

 o wykonanych działaniach, 
osiągniętych wskaźnikach, 

budŜecie w kolejnych latach. 

N 
Brak zapisów dotyczących 
udziału/ roli organizacji 
pozarządowych 

3. Gdańska Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowyc

h 

Nd lub No 
Nie pozyskano informacji 

 o wykonanych działaniach, 
osiągniętych wskaźnikach, 

budŜecie w kolejnych latach. 

T 
We wszystkich celach 
dokumentu wskazano 
organizacje pozarządowe jako 
zaangaŜowane w jego 
realizację. 

4. Powiatowy 
Program Działań na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowyc

h 

Nd lub No 
Nie pozyskano informacji  
o wykonanych działaniach, 
osiągniętych wskaźnikach, 

budŜecie w kolejnych latach. 

T 
W niemal we wszystkich celach 
wskazano organizacje 
pozarządowe jako partnerów 
bądź podmioty współpracujące 
w ich realizacji. 

5. Gminny Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Gdańsku na rok 2007 

O 
Dostępny z 

ograniczenia
mi 

P 
Powszechnie dostępny na 
stronach internetowych 

T 
W niemal wszystkich celach 
wskazano organizacje 
pozarządowe jako partnerów 
bądź podmioty współpracujące 
w ich realizacji. 

6. Gminny Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Gdańsku na rok 2008 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowyc

h 

Nd lub No 
Nie pozyskano informacji o 
wykonanych działaniach, 
osiągniętych wskaźnikach, 

budŜecie w kolejnych latach. 

T 
W niemal wszystkich celach 
wskazano organizacje 
pozarządowe jako partnerów 
bądź podmioty współpracujące 
w ich realizacji. 

                                                 
11 P – powszechnie dostępny; O – dostępny z ograniczeniami. 

12 Nd – nie dostępny, nie do uzyskania; No – nie jest opracowywany. 
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7. Gminny Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Gdańsku na rok 
2009. 

O  
Dostępny z 

ograniczenia
mi 

Nd lub No 
Nie pozyskano informacji o 
wykonanych działaniach, 
osiągniętych wskaźnikach, 

budŜecie w kolejnych latach. 

T 
W niemal wszystkich celach 
wskazano organizacje 
pozarządowe jako partnerów 
bądź podmioty współpracujące 
w ich realizacji. 

8. Strategia Rozwoju 
Sektora 
Pozarządowego w 
Gdańsku 

No 
Nie jest 

opracowany 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

9. Program 
Współpracy z 
organizacjami 
pozarządowych w 
gminie13 

No 
Nie jest 

opracowany 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

 „R OCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY”  (RPW)14 

Rodzaj analizowanego 
dokumentu 

Dostępność do 
dokumentu 

Dostępność do sprawozdań, raportów o 
wdraŜaniu zapisów w dokumencie  

(Monitoring i Ewaluacja) 

Istnienie 
zapisów o roli 

organizacji 
pozarządowych 

P/O15 Nd/No16 P/O/Nd/No T/N 

10. Program współpracy 
Miasta Gdańska z 
organizacjami 
pozarządowymi na rok 
2007 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowych 

P 
Powszechnie dostępne na stronach 

internetowych  
„Sprawozdanie z RPW za 2007” 

Przeprowadzono badanie zewnętrzne 
współpracy i kondycji gdańskich 

organizacji „Raport z badania organizacji 
pozarządowych w Gdańsku 2007”. 

T 

11. Program współpracy 
Miasta Gdańska z 
organizacjami 
pozarządowymi na rok 
2008 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowych 

P 
Powszechnie dostępne na stronach 

internetowych  
„Sprawozdanie z RPW za 2008” 

No - Brak ewaluacji RPW w 2008. 

T 

12. Program współpracy 
Miasta Gdańska z 
organizacjami 
pozarządowymi na rok 
2009 

P 
Powszechnie 
dostępny na 

stronach 
internetowych 

No 
Nie jest jeszcze opracowany. 

Sprawozdanie z RPW za 2009 jest w 
trakcie przygotowania. 

 

T 

                                                 
13 Program współpracy o charakterze długofalowym moŜe funkcjonować np. w postaci „Karty Współpracy 
samorządu gminy z organizacjami”, „Ogólnych zasad współpracy”, „Wieloletniego planu współpracy” itp.  
14 Obligatoryjny na mocy art. 5 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
15 P – powszechnie dostępny; O – dostępny z ograniczeniami. 
16 Nd – nie dostępny, nie do uzyskania; No – nie jest opracowywany. 
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Tablica 41 Zasady powołania oraz regulaminy prac ciał mieszanych, realizujących współpracę pomiędzy 
samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi 

Rodzaj analizowanego dokumentu 
Dostępność do dokumentu 

P/O17 Nd/No18 

GDAŃSKA RADA DZIAŁALNO ŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO  

1. Zasady powoływania:  P 
Powszechnie dostępny na stronach internetowych 

2. Regulamin pracy:  P 
Powszechnie dostępny na stronach internetowych 

3. Protokoły/ Sprawozdania z pracy:  

O 
Dostępny z ograniczeniami  

(nie są publikowane na stronach internetowych) 
 

GDAŃSKA RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

4. Zasady powoływania:  Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

5. Regulamin pracy:  Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

6. Protokoły/ Sprawozdania z pracy:  Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

KOMISJE OCENIAJĄCE PROJEKTY  

7. Zasady powoływania:  O 
Dostępny z ograniczeniami  

8. Regulamin pracy:  Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

9. Sprawozdania:  Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

DOKUMENTY DOTYCZ ĄCE PROCEDURY DOTACYJNEJ  

10. Ogłoszenia konkursów P 
Powszechnie dostępny na stronach internetowych 

11. Wzory wniosków o dotacje P 
Powszechnie dostępny na stronach internetowych 

12. Karty oceny projektów  P 
Powszechnie dostępny na stronach internetowych 

13. Protokoły z prac komisji oceniających 
Nd 

Nie dostępny, nie pozyskano 
 

14. Wzór umowy o dotację 

O 
Dostępny z ograniczeniami. 

Dostępny na stronach internetowych w konkursach 
MOPS Gdańsk 

 

15. Wzory sprawozdań z wykonania zadania 
P 

Powszechnie dostępny na stronach internetowych 
 

                                                 
17 P – powszechnie dostępny; O – dostępny z ograniczeniami. 
18 Nd – nie dostępny, nie do uzyskania; No – nie jest opracowywany. 
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PUBLIKACJA WYNIKÓW PROCEDURY DOTACYJNEJ  

16. Listy złoŜonych wniosków o udzielenie 
dotacji do wszystkich instytucji samorządowych 
w Gminie Gdansk (WSS, MOPS, Alkoholowy, 
Ochrona środowiska, Sport, Kultura, Edukacja, 
inne) 

Nd lub No 
Nie dostępny, nie pozyskano. 

Listy wszystkich wniosków złoŜonych nie są 
udostępniane na stronach internetowych 

17. Listy przydzielonych dotacji wraz  
z podaniem liczby uzyskanych punktów, 
podmiotu, zadania (celu i zakresu), oraz kwoty 
dotacji. 

O 
Dostępny z ograniczeniami.  

Informacje dostępne wyłączne wg nazwy 
organizacji, tytułu projektu, przyznanej kwoty, 

brak informacji o punktacji. Lista przydzielonych 
dotacji za rok 2009 umieszczona na stronach 

internetowych jest niepełna. 
18. Listy odrzuconych wniosków wraz z 
podaniem przyczyn 

Nd lub No 
Nie dostępny, nie pozyskano 

Dokumenty zawierające informację o efektach wspieranych działań w poniŜszych 
zakresach: 

(w postaci list rozliczonych dotacji wraz z podaniem stopnia wykorzystania dotacji i realizacji załoŜonych 
efektów; list nierozliczonych dotacji wraz z podaniem powodów; sprawozdań jednostek gminy z realizacji 
współpracy, wyników podejmowanych kontroli realizacji zadań.  
Z uwagi na fakt, iŜ często tego typu informacje nie są zbierane w jednym zbiorczym dokumencie, a bywają 
rozrzucone po sprawozdania wydziałów, stąd lista obszarów jest otwarta i powinna być dostosowana do działów 
budŜetu, z których wydatkowano środki. 

Rodzaj analizowanego dokumentu 
Dostępność do dokumentu 

P/O Nd/No 

A) OCHRONY ZDROWIA 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano. 

Sprawozdania ze współpracy Miasta Gdańska z organizacjami w 2007  
i w 2008 roku zawierają tylko podstawowe informacje o wydatkowanych 

kwotach oraz typach wspieranych zadań w analizowanych obszarach (ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, sportu i kultury fizycznej, kultury, ochrony 

środowiska, edukacji i pozostałych obszarów). 

B) POMOCY SPOŁECZNEJ Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano  

C) SPORTU I KULTURY 

FIZYCZNEJ 
Nd 

Nie dostępny, nie pozyskano  

D) KULTURY Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano  

E) OCHRONY ŚRODOWISKA Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano  

F) EDUKACJI Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano  

G) POZOSTAŁE OBSZARY Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

 Dokumenty regulujące zasady udzielania wsparcia pozafinansowego 
A) WYNAJMOWANIA I UDOSTĘPNIANIA LOKALI NA 

PREFERENCYJNYCH WARUNKACH. 
Nd 

Nie dostępny, nie pozyskano 
B) UDZIELANIA REKOMENDACJI ORGANIZACJOM 

(ZGŁASZANYCH PRZEZ NIE WNIOSKÓW LUB 

REPREZENTANTÓW). 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

C) PROMOWANIA DZIAŁALNO ŚCI ORGANIZACJI  
W MEDIACH, NA STR. INTERNETOWYCH GMINY. 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 
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D) WŁĄCZANIA ORGANIZACJI DO WYMIANY 

MIĘDZYNARODOWEJ. 
Nd 

Nie dostępny, nie pozyskano 
E) ZASADY ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH  
W FORMIE KONTRAKTU. 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

F) WYKAZY ZAWARTYCH KONTRAKTÓW 

(Określających podmiot, zadanie (cel i zakres), osobę 
odpowiedzialną za zadanie, termin realizacji oraz kwotę 
kontraktu; listy odrzuconych wniosków wraz  
z podaniem powodów). 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

G) INFORMACJE O EFEKTACH ZREALIZOWANYCH 

KONTRAKTÓW 
(Listy rozliczonych kontraktów wraz z podaniem 
faktycznych kosztów jego realizacji (wypłacona kwota) 
oraz stopnia realizacji załoŜonych efektów). 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDU W ZAKRESIE 

INICJOWANIA RÓśNYCH FORM WSPÓŁPRACY  
Z ORGANIZACJAMI. 

Nd 
Nie dostępny, nie pozyskano 

 

Tablica 42: Karta opisu systemu współpracy 

Lp Element Obraz na podstawie regulacji 

1. 

Określono rolę (miejsce) organizacji 
pozarządowych w rozwoju lokalnej 
społeczności (np. świadczenie usług, 
podnoszenie jakości Ŝycia mieszkańców, 
aktywizujących mieszkańców, element systemu 
demokratycznego itp.) 
Dotyczy dokumentów strategicznych 
wymienionych w tablicy 1. 

Tak – określono rolę organizacji w rozwoju 
lokalnej społeczności. 
Zapewniono udział przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w pracach nad tymi 
rozwiązaniami. 

2. 

Określono cele długofalowe (strategiczne) 
współpracy samorządu z organizacjami. 
Dotyczy dokumentów strategicznych 
wymienionych w tab1icy 1. 

Dotyczy to głównie realizacji celów strategii, 
 a nie długofalowych strategicznych celów 
współpracy samorządu z organizacjami.  

3. 
Określono udział organizacji w tworzeniu 
i/lub konsultowaniu dokumentów 
strategicznych.  

Tak 
Korzystano z konsultowania dokumentów 
strategicznych przez wybrane organizacje 
pozarządowe.  
Praktyka uprzedzającego przedłoŜenia 
dokumentów grupie organizacji nie jest znana. 

4. 

Określono udział organizacji w tworzeniu 
i/lub konsultowaniu rocznego programu 
współpracy. 
Czy dokumenty o współpracy były 
konsultowane z organizacjami pozarządowymi? 
JeŜeli tak, to jaki sposób konsultacji 
zastosowano? JeŜeli nie, to dlaczego? Jaki był 
termin zgłaszania uwag? Jaki był stopień 
uwzględnionych uwag, które zgłosiły 
organizacje? 

Tak - zapisem obowiązującym w sprawie 
konsultowania z Gdańską Radą Działalności 
PoŜytku Publicznego (GRDPP) projektów 
aktów normatywnych dotyczących sfer 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
jest paragraf 4 pkt. 1 ust. 3. uchwały nr 
XVII/750/08 RMG z dn. 28.08. 2008 roku.  
Brak jednak informacji na temat 
konsultowania aktów normatywnych 
dotyczących sfer współpracy z organizacjami.  
GRDPP konsultuje roczny program współ-
pracy. Brak jednak dostępu do informacji 
(protokołów) na temat wyników konsultacji.  

5. Przyjęto harmonogram uchwalania Nie - brak zapisów o przyjęciu 
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rocznego planu współpracy.  
Czy jest to powiązane z tworzeniem budŜetu 
gminy? 

harmonogramu. 
Brak rzetelnych informacji na temat 
powiązania z tworzeniem budŜetu Miasta.  

6. Określono cele krótkoterminowe współpracy 
w „rocznym programie współpracy”. Tak  

7. 

Określono priorytety współpracy 
Ile priorytetów zostało określonych (do 5-ciu, 
od 6-ciu do 10-ciu, powyŜej 10-ciu)? Jakie 
priorytety zostały ustanowione? 

Gdańsk nie posiada wieloletniego programu 
współpracy.  
Priorytetów nie określono.  

8. 

Uszczegółowiono priorytety w formie zadań 
wyznaczonych przez „roczny program 
współpracy” 
Czy w „rocznym programie” zapisano „gołe” 
priorytety czy teŜ zostały one rozpisane na 
zadania? 

Nie. Patrz wyŜej.  

9. 

Powołano specjalne instytucje obsługujące  
Współpracę, w tym: 

 

a) Pełnomocnik 

Tak – w randze Kierownika Referatu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
– powołany przez Prezydent Gdańska w dniu 
28.03. 2007r. w strukturach WSS. 

b) Centrum Wsparcia Organizacji 

Nie 
Od 1993 roku funkcje wspierające organizacje 
pozarządowe pełni niezaleŜna organizacja - 
Fundacja Regionalne Centrum Informacji  
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – 
realizując między innymi program Gdański 
Dom NGOs oraz Inkubator NGOs, 
współfinansowany przez Miasto Gdańsk. 

c) Forum Organizacji 

Tak  
Raz do roku zwoływane jest walne 
zgromadzenie gdańskich organizacji 
pozarządowych. 

d) Zespoły ds. opracowania rocznego programu 
współpracy 

Tak 
W prace nad rocznym programem współpracy 
włączeni są członkowie GROP oraz GRDPP. 

10. 

Opracowano i wdroŜono system wzajemnego 
informowania się partnerów. 
Czy organizacje są informowane przez Urząd 
(strona internetowa, mailing, lokalna prasa 
inne)? Czy Urząd ma system zbierania 
informacji od organizacji (baza danych, 
skrzynka kontaktowa inne)? 

Tak.  
Brak danych o efektach wzajemnego 
informowania się partnerów.  
System zbierania informacji funkcjonuje  
w niedostatecznym stopniu.  
Baza danych np. inicjatyw, projektów, 
wolnych powierzchni, szkoleń, wyposaŜenia 
nie istnieje.  

11. 

Opracowano zasady konsultowana aktów 
prawnych przez organizacje. 
Nie tylko dotyczących funkcjonowania 
organizacji jako takich, ale wszystkich innych 
podejmowanych przez radę gminy. 

Brak  informacji na ten temat.  

12. 

Zagospodarowano wszystkie obszary 
współpracy finansowej  
(O ile nie zostały wkomponowane w Program 
Współpracy. Chodzi m.in. o zasady udzielania 
dotacji na podstawie innych aktów prawnych niŜ 

Nie przekazano informacji na ten temat.  
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ustawa działalności poŜytku publicznego). 
 

13. Opracowano zasady współpracy w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych 

Nie przekazano informacji na ten temat. 

14. 

Opracowano zasady pomocy niefinansowej, 
w tym: 

Nie przekazano informacji na ten temat. 

a) zasady przydzielania i korzystania z lokali 
na działalność organizacji pozarządowych  
(wynajem lokali do prowadzenia bieŜącej działal-
ności i na siedzibyorganizacji oraz udostępnianie 
zasobów lokalowych na spotkania/ wydarzenia, na 
preferencyjnych warunkach). 

Nie przekazano informacji na ten temat. 

b) udzielanie rekomendacji organizacjom 
(zgłaszanych przez nie wniosków lub 
reprezentantów) 

Nie przekazano informacji na ten temat. 

c) organizacja bezpłatnych szkoleń Nie przekazano informacji na ten temat. 
d) promowanie działalności organizacji w 
mediach, na stronach internetowych gminy 

Nie przekazano informacji na ten temat. 

e) włączanie do wymiany międzynarodowej Nie przekazano informacji na ten temat. 

15. 

Opracowano standardy zlecanych usług. 
Rodzaj usługi, dla której opracowano standard. 
Czy organizacje uczestniczyły w opracowaniu 
standardu?  
Procedura oceny realizacji działań zgodnie ze 
standardem. 

Nie opracowano standardów.  

16. 

Ustanowiono mechanizmy monitorowania 
programu współpracy, w tym: 

Nie przekazano informacji na ten temat 

a) finansowej kontroli realizacji zadań 
zleconych 

Nie przekazano informacji na ten temat 

b) merytorycznej oceny realizacji zadań 
zleconych 
Czy mierzy się efekty projektów dla 
społeczności lokalnej lub dla beneficjentów 
ostatecznych? 

Nie przekazano informacji na ten temat 
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c) zasady zabezpieczające przed konfliktem 
interesów19 
Czy podaje się składy komisji konkursowych? 
Czy wyklucza się sytuację, gdy członek komisji 
oceniającej reprezentuje organizację 
ubiegającą się o dotację? 

Zostały ustanowione.  
Skład Komisji Konkursowych jest dostępny 
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska w 
sprawie powołania Komisji Konkursowej i 
zatwierdzenia jej regulaminu. Niestety 
dostępność zarządzeń pozostawia wiele do 
Ŝyczenia.  
Wprowadzono mechanizm zabezpieczający 
przed sytuacją, gdy członek komisji 
oceniającej reprezentuje organizację 
ubiegającą się o dotację (Zob. Deklaracja 
bezstronności i poufności, jako załącznik do 
regulaminu pracy Komisji Konkursowej). 

d) zasady zabezpieczające przed patologiami 
(korupcja, nepotyzm) 
Czy określono tryby odwoławcze?  
Czy podaje się składy komisji konkursowych? 

Tryb odwoławczy nie został przewidziany. 
Podaje się skład Komisji konkursowej np. na 
11 członków Komisji Konkursowej, 8 to 
decydenci miejscy, bądź pracownicy Urzędu 
Miasta. Pozostałe 3 osoby, to przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

e) procedury współpracy 
Czy określone są terminy i formy ogłaszania 
konkursów? 
Czy określony jest sposób dokumentowania 
 i informowania o procesie konkursowym? 

Tak Procedury współpracy określają terminy, 
formy ogłaszania konkursów oraz sposób 
dokumentowania i informowania o procesie 
konkursowym. (Zob. Zarządzenie Prezydenta 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
i zatwierdzenia jej regulaminu).  

17. 

W system wpisano aktywizację współpracy 
Czy określono działania aktywizujące nowe 
formy współpracy pomiędzy samorządem 
a organizacjami? 

Tak, w ograniczonym zakresie.  

18. 

Ustanowiono zasady promocji współpracy i jej 
efektów. 
Czy podejmuje się działania promujące lokalny 
program współpracy oraz jego efekty  
w społeczności i poza nią? 

Nie 

 

Tablica 43: Karta oceny systemu współpracy 
Lp. Obszar Opis 

1. 

Spójność wewnętrzna i wzajemnie uzupełnianie się rozwiązań w systemie współpracy 

a) posiada odwołania i delegacje do innych 
dokumentów  Tak  

b) wprowadzone rozwiązania są zgodne  
z prawem  Tak  

                                                 
19 Przed konfliktem interesów przybierającym postać zasiadania w komisjach opiniujących reprezentantów 
organizacji ubiegających się o dotacje. „Konflikt interesów” to „sytuacja podczas, której, ze względu na 
osobisty, lub podobny, związek pomiędzy stronami zagroŜone jest obiektywne i bezstronne przeprowadzenie 
naboru projektów (...), a takŜe system oceny i wyboru projektów. Związki osobiste, lub podobne, to: związki 
rodzinne, bliskość emocjonalna, polityczna lub finansowa, lub kaŜdy inny interes, nie związany z interesem 
publicznym, współdzielony z wnioskującym o bezzwrotną pomoc finansową (...) ze środków publicznych.” Za: 
Najlepsze dostępne praktyki. Uczestnictwo społeczne w programowaniu, wdraŜaniu i monitorowaniu funduszy 
unijnych, CEE bankwatch, Friends of the Earth Europe, Instytut Ekonomii Środowiska, wrzesień 2004, s. 60-61. 
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c) ustanowione priorytety współpracy są zgodne 
ze strategią rozwoju gminy  Tak  

2. 

Zrozumiałość dla osoby/osób z zewnątrz 

a) celu działania Tak  
b) struktury Tak  

c) sposobu działania 

Częściowo. 
Brak dostępu do protokołów, sprawozdań 
moŜe utrudniać funkcjonowanie 
mechanizmów i ciał przewidzianych w 
ramach obowiązującego modelu współpracy. 
Przy braku dobrej woli, stan ten moŜe rodzić 
niekorzystną interpretację i klimat. 

d) osiąganych efektów Nie  
e) systemu kontroli Nie  

3. 
Przejrzystość 

a) podatny na kontrolę społeczną De iure tak. De facto – nie.  

 
b) na kaŜdym etapie: planowania, realizacji oraz 
oceny jest monitorowany 

Nie, bądź brak rzetelnej informacji na ten 
temat (np. brak powszechnego dostępu do 
protokołów, sprawozdań GROP; GRDPP, 
Komisji Konkursowych)  

4. 

Trwałość – stabilność 

a) długi czas obowiązywaniu ustanowionych 
reguł 
Jak często uchwalane są zasady współpracy? 

Stabilność znaczna. Uchwalanie programu 
współpracy odbywa się co rok.  

b) zdolny do przetrwania zmiany układu władzy 
gminnej  
Od kiedy funkcjonuje? 
 

Tak 

5. 

Efektywność - dobre działanie  

a) realizacja współpracy zgodna z załoŜonymi 
priorytetami 
Porównać listy udzielonych dotacji z listą 
priorytetów na dany rok zawartą w „rocznym 
programie współpracy”. 

Nie przeprowadzono takiego porównania  
i analizy. 

b) realizacja przydatna dla partnerów 
Analizowane dokumenty nie dają podstaw 
do wnioskowania.  

c) realizacja gwarantuje wykorzystanie środków 
Analizowane dokumenty nie dają podstaw 
do wnioskowania. 

d) realizacja aktywizuje mieszkańców do 
aktywności społecznej 

Analizowane dokumenty nie dają podstaw 
do wnioskowania. 

e) realizacja inicjuje nowe formy współpracy W niewystarczającym stopniu.  

6. 

Skuteczność – rozwiązywanie problemów 

a) poŜyteczny dla końcowych odbiorców 

Analizowane dokumenty nie dają podstaw 
do wnioskowania. Brak wskaźników, 
sposobu pomiaru, inwentaryzacji 
rzeczywistych efektów realizacji oraz 
efektów oddziaływania, trwałości.  
Brak wiedzy. 

b) poŜyteczny dla społeczności 
Analizowane dokumenty nie dają podstaw 
do wnioskowania. Brak wiedzy.  
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7. 

Ocena systemu współpracy 

(„System ten to trwałe wkomponowanie organizacji w strukturę działań samorządu, to odpowiednie 
zapisy prawa lokalnego, to dobra praktyka współpracy.” Za: Arkadiusz Jachimowicz, Przyjazny system 
współpracy, w: „Pozarządowiec” 2005, nr 1. Chodzi zatem o odpowiedź na pytanie Czy pomiędzy 
poszczególnymi elementami zachodzi korelacja, związek?). 

Czy powyŜsze elementy 
składające się na system 
współpracy są wystarczające? 

Wydaje się, Ŝe elementy składające się na system współpracy 
są trwale wkomponowane w strukturę działań samorządu, ale 
nie są w pełni harmonijne ani wystarczające. Powołane ciała 
instytucjonalne GROP oraz GRDPP formalizują współpracę, 
jednocześnie w niewielkim stopniu oferując jej 
zdynamizowanie i poszerzenie. Baza poparcia  
do tychŜe ciał nie jest zbyt szeroka. MoŜe to spowodować 
stopniowe odchodzenie pręŜniejszych  
organizacji od współpracy z Miastem oraz skrystalizowanie 
alternatywnego nurtu funkcjonowania organizacji 
nastawionych na większą niezaleŜność oraz bardziej owocne 
kontakty ponad lokalne. 
Praktyka współpracy coraz bardziej skoncentrowana jest na 
realizacji zadań samorządu przez organizacje pozarządowe  
i w świadomości obu stron stopniowo się do niej zawęŜa.  

Czy zasada partycypacji 
społecznej została 
zastosowana na kaŜdym z 
etapów: planowania, realizacji 
i oceny (weryfikacji) systemu 
współpracy? 
Czy organizacje pozarządowe 
uczestniczą w organizacji 
systemu? 

Częściowo.  
CięŜar reprezentacji został przesunięty  
w ostatnich latach na takie ciała jak GROP; GRDPP.  
Rolą tych instytucjonalnych ciał przedstawicielskich jest m.in. 
wsparcie planowania, realizacji i oceny systemu współpracy. 
Konsekwencją wdroŜonego modelu jest znaczne delegowanie  
odpowiedzialności za reprezentację sektora w tychŜe ciałach 
oraz nie zawsze ich pozytywny wizerunek, jako będących 
blisko władzy.  
Brak informacji na temat konkretnych efektów działań 
wspomnianych ciał, powoduje niezadowolenie organizacji i 
moŜe zapoczątkować niezaleŜny od dotychczasowych struktur/ 
instytucji, nurt organizacji programowo negujących współpracę 
z Miastem w dotychczasowym kształcie.  
Brak bieŜącego monitoringu i przepływu informacji na temat 
rzeczywistego udziału i efektów prac tychŜe ciał  
w modelowaniu organizacji systemu, nie pozwala 
odpowiedzieć na to pytanie.  

 

PODSUMOWANIE ANALIZY  

1. Strategia Rozwoju Miasta Gdańska do roku 2015, lokuje organizacje pozarządowe jako 

przedmiot oddziaływań i podmiot realizujący zadania.  

2. Uchwały Rady Miasta Gdańska, w postaci dokumentu „Program Współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi”, nawiązują do strategii rozwoju miasta.  

3. Miasto Gdańsk nie posiada wieloletniego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, a horyzont czasowy współpracy zasadza się na cyklu rocznym.  

4. Z dokumentacji współpracy, nie wynika jasno, co jest podstawą merytoryczną 

formułowania zapisów w kolejnych rocznych programach współpracy oraz kto decyduje o 
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takich zapisach, czy i jak poddawane są szerokiej konsultacji społecznej? TakŜe nie jest jasne, 

jak wygląda proces formułowania celów i kierunków działań, w corocznych edycjach 

programu współpracy. Praktyka współpracy, coraz bardziej skoncentrowana jest na realizacji 

przez organizacje pozarządowe zadań samorządu i w świadomości obu stron stopniowo się do 

niej zawęŜa. 

5. Istnienie i dopasowanie do siebie róŜnorodnych elementów współpracy organizacji 

pozarządowych i Miasta, nie jest spójne. Praktyka dofinansowania zadań przez Miasto 

Gdańsk, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wskazuje na rozproszenie 

dofinansowania, niewystarczający przepływ informacji tego dotyczący, wreszcie róŜne 

procedury i standardy obowiązujące dla poszczególnych wydziałów Miasta (przykład: 

ochrona środowiska, kultura, sport). Zasadne wydaje się zatem, wypracowanie jednolitych dla 

poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych zasad organizacji konkursów, 

standardów realizacji, trybu rozliczania i sprawozdawczości - w ramach współpracy 

organizacji pozarządowych z Miastem. 

6. Powołana w 2007 roku Gdańska Rada Działalności PoŜytku Publicznego (GRDPP), jest 

organem doradczo - opiniującym dla Prezydenta Miasta Gdańska oraz ciałem inicjatywnym, 

w zakresie działalności poŜytku publicznego. Protokoły z posiedzeń Rady, nie są 

upubliczniane. Nie ma takŜe dostępu do sprawozdań z kolejnych kadencji działalności tego 

organu. Nie funkcjonuje zatem procedura monitorowania prac tego organu. 

7. W świadomości gdańskich organizacji pozarządowych, funkcjonuje Gdańska Rada 

Organizacji Pozarządowych (GROP). Reprezentuje ona organizacje pozarządowe 

zarejestrowane lub działające na terenie Miasta Gdańska. Ostatnie dostępne dane dotyczące 

działań GROP, obejmują połowę 2007 roku. Nie upubliczniono takŜe składu GROP obecnej 

kadencji. Protokoły oraz sprawozdania z posiedzeń i działalności Rady, nie są publicznie 

dostępne.  

8. Powołane ciała instytucjonalne GROP oraz GRDPP formalizują współpracę, jednocześnie 

w niewielkim stopniu przyczyniają się do jej zdynamizowania i poszerzenia. Baza poparcia i 

zaufania dla obu ciał, nie jest zbyt szeroka. 

9. Struktura współpracy z organizacjami pozarządowymi, usytuowana jest w Wydziale Spraw 

Społecznych (WSS) i aktualnie funkcjonuje w randze referatu. Kompetencje Kierownika 

Referatu, podległego Dyrektorowi WSS skoncentrowane są głównie na zadaniach i 

czynnościach technicznych, związanych z obsługą zakresu zadań Referatu.  
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10. Narzędzia informacyjne w postaci strony internetowej www.gdansk.pl oraz biuletynu 

Herold, nie spełniają swej roli w ułatwianiu dostępu do informacji i dokumentów uŜytecznych 

dla członków organizacji pozarządowych, choć oba narzędzia posiadają znakomitą rezerwę 

skuteczności i efektywności. Strona internetowa zawiera liczne mankamenty merytoryczne i 

funkcjonalne - utrudniające poruszanie się po głębszych zasobach (podstronach) dla 

wyszukiwania potrzebnych informacji.  

11. Miasto nie ma wizji wykorzystania potencjału organizacji społecznych na polu 

aktywności w regionie i poza jego granicami. Miasto takŜe nie podejmuje aktywnie promocji 

organizacji na arenie międzynarodowej.  

12. Miasto, poprzez ustanawiane priorytety wsparcia i zlecania zadań, nie wspiera w 

wystarczającym stopniu organizacji działających na rzecz rozwoju: nauki, przedsiębiorczości, 

rozwoju gospodarczego i transferu technologii.  

13. Aby usprawnić funkcjonowanie systemu współpracy Miasta z lokalnymi organizacjami, 

przybliŜając go do oczekiwanego modelu, naleŜałoby podjąć starania w zakresie:  

• otwarcia dyskusji programowej nad rolą i funkcją organizacji pozarządowych w 

Gdańsku, 

• sukcesywnego poszerzania pól wpływów organizacji pozarządowych na planowanie 

strategiczne wspólnoty samorządowej,  

• wkomponowania organizacji społecznych w system działania samorządu,  

• uruchomienia prac nad przygotowaniem lokalnej Strategii Rozwoju Sektora 

Pozarządowego w Gdańsku, 

• zwiększenia partycypacji organizacji w kształtowaniu systemu współpracy, 

• przemodelowania katalogu obszarów współpracy i zadań, występujących w Programie 

Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, 

• zdynamizowania i lepszego wykorzystania pozafinansowych form współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, 

• wypracowania i wdroŜenia systemu wzajemnej promocji Miasta i organizacji 

pozarządowych oraz wzmocnienia narzędzi temu słuŜących, 

• uporządkowania, ujednolicenia i uproszczenia procedur oraz standardów współpracy 

Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych z organizacjami, 

• poszerzenia bazy poparcia i zaufania dla obu rad przedstawicielskich: GROP i 

GRDPP, 
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• zwiększenia dostępności i pełnej jawności informacji na temat działalności i efektów 

prac GROP i GRDPP, 

• przygotowania i wdroŜenia oferty dla nowopowstałych organizacji oraz będących poza 

głównym nurtem dotychczasowej współpracy, 

• dokonywania regularnie przeglądu i oceny efektów współpracy Miasta z 

organizacjami pozarządowymi (w wymiarze: lokalnym, regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym). 
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ROZDZIAŁ 6: WNIOSKI I REKOMENDACJE  

 

 

 

 

Materiał zaprezentowany w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania przedstawia zbiorcze 

zestawienie wniosków, postulatów organizacji i rekomendacji badaczy. 

Równocześnie jest uzupełnieniem, wcześniej juŜ prezentowanych w podsumowaniach 

poszczególnych rozdziałów wniosków i ocen.  

Wnioski i rekomendacje są konsekwencją szerokiej analizy danych pierwotnych (ankietowanie i 

wywiady) oraz danych zastanych (desk research, studium przypadku), które w ramach 

niniejszego badania zostały poddane szczegółowemu oglądowi, w oparciu o róŜnorodne metody 

i narzędzia badawcze.  
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Konsekwencją duŜej konkurencji jest przyznawanie niewielkich 

kwot dofinansowujących projekty. 

W Gdańsku działa bardzo duŜo organizacji pozarządowych, tym 

samym jest bardzo duŜa konkurencja o fundusze.  

W konsekwencji kwoty dofinansowania na poszczególne 

projekty są niewielkie i często nie dają szansy na skuteczną 

realizację działań.  

Jedna z osób w trakcie wywiadu podkreślała, Ŝe „w porównaniu do innych duŜych gmin  

w Polsce Miasto Gdańsk jest dobrym gospodarzem wspiera organizacje wielotorowo, ale 

budŜet rezerwowany na zadania organizacji jest zbyt mały w stosunku do potencjał. 

Zazwyczaj my i inne organizacje uzyskujemy nie więcej niŜ 30%- 50% wysokości 

dofinansowania, o które się ubiegamy”. 

Analiza dokumentacji konkursowych pokazuje, iŜ dofinansowanie waha się od 500 PLN 

nawet do 500 000 PLN (współfinansowanie z Wydziału Kultury) i stanowi od 10 do 100% 

wnioskowanej kwoty. 

Równocześnie pojawiają się wyspecjalizowane podmioty, placówki miejskie np. ośrodek 

przeciwdziałania uzaleŜnieniom, które przejmują część funduszy i zadań wcześniej 

realizowanych przez niektóre organizacje. W konsekwencji oznacza to znaczne ograniczenie 

dotacji na tego typu działania dla organizacji. Stąd teŜ obawy niektórych rozmówców  

o konsekwencje konkurowania nie tylko miedzy samymi organizacjami, ale takŜe miedzy 

innymi podmiotami: „Oby Miasto i jego jednostki nie zdominowało wszystkich pomysłów  

i inicjatyw i nie przeszkadzało organizacjom w rozwijaniu ich aktywności.” 

Problem ten bardzo wyraźnie sygnalizowano takŜe w kontekście środków dotacyjnych na 

działania kulturalne, które są relatywnie bardzo znaczące, ale ich alokacja dla organizacji 

marginalna i symboliczna. Nieprawidłowością, w opinii wielu rozmówców jest fakt 

przekazywania znacznych środków do organizacji prowadzących działalność gospodarczą  

i instytucji publicznych, z którymi organizacje niedziałające na zasadach komercyjnych, nie 

są w stanie konkurować. NaleŜy rozdzielić zdaniem organizacji pulę środków na odrębne 

konkursy dla róŜnych formalno-prawnych typów podmiotów. Atmosfera „nieczystej gry” 

grup interesów towarzyszy Wydziałowi Kultury, jak wynika z wywiadów.  

 

 

Konsekwencją duŜej 
konkurencji jest 
przyznawanie 

niewielkich kwot 
dofinansowujących 

projekty. 
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Postulowano równy dostęp organizacji i podmiotów sektora 

publicznych do środków publicznych. 

Liderzy gdańskich partnerstw w trakcie wywiadu, zwrócili uwagę 

na kwestię równego dostępu do środków publicznych, co 

podnoszono zwłaszcza w odniesieniu do warunków konkursu 

Wydziału Kultury Miasta, ale nie tylko. 

Postulat równości dostępu w ubieganiu się o środki samorządu, przez podmioty pozarządowe 

i publiczne, natrafia na barierę np. odmiennego podejścia do kalkulacji kosztów zadania, w 

zaleŜności od typu realizującego go podmiotu (koszt utrzymania 1 dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej jest szacowany diametralnie róŜnie w zaleŜności od tego, czy 

usługodawcą jest to organizacje czy podmiot publiczny). To samo zadanie, mające być 

realizowane przez organizacje wyceniono o 100% mniej, niŜ dla podmiotu sektora 

publicznego. W ramach spotkań Gdańskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego „chcemy 

się temu przyjrzeć i monitorować; niezbędna jest weryfikacja kosztów wyceny zadania w 

przypadku organizacji i jednostek publicznych”, twierdzą przedstawiciele partnerstw. 

 

Pozytywne konsekwencje uruchomienia procedury 

uzupełniania braków formalnych. 

DuŜym uznaniem organizacji cieszy się wypracowana od dwóch lat 

procedura umoŜliwiająca uzupełnienie braków formalnych przy 

składaniu wniosków konkursowych. Większa tolerancja i 

elastyczność urzędu w przypadku uchybień tego typu daje moŜliwość 

organizacjom uzupełnienia danych formalnych/ załączników, co w konsekwencji moŜe 

powodować, iŜ nie przepadają cenne inicjatywy projektowe z błahych pozamerytorycznych 

powodów.  

 

Upowszechnianie nawyku uczenia się przez ewaluację 

poprzez szerszy wgląd w karty oceny merytorycznej 

wniosków. 

Z relacji organizacji udzielających wywiadu wynika, iŜ 

nie praktykuje się procedury pisemnego uzasadnienia przyznania 

/nie przyznania środków organizacjom ubiegającym się o 

dofinansowanie w konkursie ofert.  

Postulowano równy 
dostęp organizacji i 
podmiotów sektora 

publicznych do 
środków publicznych. 

Pozytywne 
konsekwencje 
uruchomienia 

procedury 
uzupełniania braków 

formalnych. 

Upowszechnianie 
nawyku uczenia się przez 

ewaluację poprzez 
szerszy wgląd w karty 
oceny merytorycznej 

wniosków. 
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WdroŜenie w praktyce mechanizmu przekazywania (po zakończeniu pracy komisji) wypełnionej 

karty oceny merytorycznej złoŜonego wniosku z uzasadnieniem, mogłoby spełniać waŜną 

edukacyjną rolę.  

Równocześnie jednak pracownicy miejscy obsługujący konkursy potwierdzali w wywiadach, Ŝe 

kaŜda z organizacji ma moŜliwość wglądu w dokumentację oceny swojego wniosku i zapoznania 

się na miejscu w Urzędzie Miasta z przyznaną punktacją i wnioskami Komisji Kwalifikacyjnej. 

Organizacje niezbyt często korzystają z takiej moŜliwości. MoŜe to wynikać z jednej strony z 

małej świadomości przysługujących im w tym względzie praw, a z drugiej brak nawyku uczenia 

się przez ewaluację.  

 

Wysokość wymaganego wkładu własnego ułatwia przystępowanie 

do konkursów. 

W warunkach ostatniego konkursu ofert WSS dla organizacji 

pozarządowych, wymóg udziału wkładu własnego finansowego w 

projektach, został zmniejszony do wysokości 1% całkowitych 

kosztów, co organizacje postrzegają jako niezwykle korzystne 

rozwiązanie. Nowelizacja ustawy, będąca w przygotowaniu, umoŜliwi takŜe wnoszenie 

wkładu własnego w formie bezgotówkowej, tak jak ma to miejsce np. w konkursie Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. To znaczący postęp na drodze do wyzwalania inicjatyw i 

mobilizowania zasobów społecznych gdańskiego sektora pozarządowego. 

 

DuŜym wyzwaniem dla organizacji jest zapewnienie płynności 

finansowej jej funkcjonowania, zwłaszcza w kontekście 

realizowanych zobowiązań projektowych.  

W trakcie wywiadów pojawiły się rekomendacje dotyczące 

moŜliwości uruchomienia mechanizmu kwalifikowalności 

kosztów projektu od momentu jego rzeczywistego startu. 

Procedura konkursów rocznych nie gwarantuje ciągłości 

finansowania, najczęściej umowy są podpisywane w okolicy marca, kwietnia danego roku, a 

to oznacza, Ŝe fundusze przychodzą w praktyce w drugim kwartale roku, tym samym 

utrudniają zachowanie płynności finansowej. 

Za przykładem placówek oświatowych, na projekty zakontraktowane, szkoła ma przyrzeczone 

środki na początku roku, co oznacza, Ŝe moŜe realizować swoje działania np. świetlice 

środowiskowe na zasadach refinansowania. Procedura zlecania zadań organizacjom nie daje 

Wysokość 
wymaganego 

wkładu własnego 
ułatwia 

przystępowanie do 
konkursów. 
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zobowiązań 

projektowych.  
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takiej moŜliwości, organizacja wydaje środki projektowe dopiero od momentu podpisania 

umowy.Zatem spełnienie tego postulatu umoŜliwiałoby ponoszenie kosztów dotacji od momentu 

ogłoszenia informacji o przyznaniu środków, a nie dopiero po zawarciu umowy. Tutaj rola 

Miasta Gdańska w ułatwianiu realizacji przedsięwzięć mogłaby być znaczna nie tylko poprzez 

udzielanie dotacji na zadania, ale równieŜ poprzez udzielanie organizacjom gwarancji 

finansowych na projekty, które uzyskały pozytywna ocenę.  

DuŜe nadzieje wielu rozmówców pokłada takŜe w szerszym wykorzystaniu instrumentu, 

jakim jest wieloletnie finansowanie zadania/ usług społecznych, co w ich opinii jest zbyt 

rzadko wykorzystywanego w kontekście działań gdańskich organizacji. Kontrakty wieloletnie 

są stosowane dla zapewnienia ciągłości usługi i bezpieczeństwa finansowania. Są zawierane z 

organizacjami czy placówkami realizującymi specjalistyczną pomoc w odniesieniu do zadań 

ustawowych, zadań własnych gminy, istotnych z punktu widzenia miasta i osób 

potrzebujących pomocy. To wsparcie finansowe daje gwarancję wieloletniego finansowania i 

zapobiega próŜni budŜetowej. Procedura kontraktów wieloletnich jest stosowana obecnie przy 

konkursach z programów alkoholowych i uzaleŜnień. 

 

Powinno się zwiększyć wsparcie w konkursach dotacyjnych dla 

młodych staŜem organizacji między innymi poprzez pomoc 

merytoryczną i techniczna oraz zwiększenie wysokości budŜetu 

konkursów na nowopowstałe inicjatywy. W opinii jednego z 

rozmówców warto rozwaŜyć rozdzielenie konkursu na dwie ścieŜki: dla 

organizacji nowopowstałych i na te z dłuŜszym staŜem i doświadczeniem. Organizacje nowe z 

góry stoją na gorszej pozycji przy ocenie ich wniosków, gdyŜ nie mogą pochwalić się 

doświadczeniem i zasobami. „Nie oczekuję juŜ wiele od Miasta, sami sobie radzimy, ale dla 

innych młodych organizacji sytuacja jest trudna”. Cennym głosem było wskazanie w jednym z 

wywiadów na wagę wsparcia finansowego na pomoc techniczną dla nowopowstałych 

organizacji, gdzie zakup sprzętu i wyposaŜenia oraz drobne prace adaptacyjne byłby kosztem 

kwalifikowanym, wzorując się na małych grantach w zamkniętym juŜ konkursie Funduszu 

Organizacji Pozarządowych. 

Bolączką gdańskich organizacji, zwłaszcza tych słabiej rozwiniętych jest nie uwzględnianie w 

konkursach kosztów sprzętu/wyposaŜenia oraz kosztów administracyjnych, jako 

kwalifikowalnych.  
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Wyzwaniem na kolejne lata powinno być wypracowanie 

systemu szerokiego monitorowania działań i efektów 

projektów oraz poddawanie ich systematycznej 

ewaluacji.  

Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami UM 

Gdańsk zaangaŜowanymi we współprace z organizacjami 

wynika, iŜ badanie efektywności realizowanych projektów 

jest realizowane w wąskim zakresie i ogranicza się w 

zasadzie do kilku wizyt monitorujących w roku. Z relacji rozmówców „brak odpowiednich 

zasobów kadrowych w poszczególnych wydziałach powoduje, iŜ kontrola merytoryczna 

realizacji projektów oraz wizytacja na miejscu jest przeprowadzana okazjonalnie”.  

Sprawozdania z realizacji zadania przedkładane przez organizacje są analizowane bardzo 

szczegółowo przede wszystkim pod kątem poprawności wydatkowania środków finansowych 

i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jedna z osób w trakcie wywiadu zwróciła uwagę 

na potrzebę jasnego opisu formuły sprawozdawania z dotacji tak, by wytyczne były jasne od 

momentu przyznania dotacji. „Jak rozliczamy dotację z Miasta, to musimy często zmieniać 

sposób sprawozdania; piszemy treść sprawozdania, a potem pracownik miejski dzwoni i 

mówi, Ŝe chce, aby inaczej to zaprezentować.”  Głos w tej sprawie był odosobniony, co nie 

znaczy, Ŝe inni nie natrafiają na taki problem.  

Jako przykład dobrej praktyki warto wspomnieć o praktykowanym w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Gdańsku sposobie oceny realizacji projektów, które uzyskały 

dofinansowanie. Pracownik MOPS opracował na własne potrzeby kartę oceny wykonania 

projektu i zgodnie z przyjętymi kryteriami bardzo dokładnie przegląda sprawozdanie 

merytoryczne z realizacji zadania, punktując poszczególne elementy i tworząc nieformalne 

listy rankingowe projektów pod kątem skuteczności ich wykonania.  

Kwestie oceny jakości wdroŜeniowej projektów wymagają podjęcia systemowych działań 

ukierunkowanych na zdefiniowanie i opracowanie modelu badania skuteczności i 

efektywności projektów współfinansowanych z funduszy publicznych.  

Trudno jest oceniać efektywność, racjonalność i ekonomiczność wydatkowanych funduszy na 

projekty w sytuacji, gdy w zasadzie nie posługują się one konkretnymi, ujednoliconymi 

wskaźnikami efektu oraz narzędziami ich pomiaru. W sprawozdaniach z realizacji projektu 

podawana jest liczba świadczeń, liczba osób, wskaźniki produktu, a brakuje informacji 
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zwrotnej o efektach trwałości zmiany, wpływie na niwelowanie problemu oraz sugestii co do 

skuteczności i efektywności stosowanych metod. 

Dlatego teŜ wyzwaniem na kolejne lata powinno być wypracowanie wspólnie z organizacjami 

systemu szerokiego monitorowania działań i efektów projektów oraz poddawanie ich 

ewaluacji zewnętrznej, w celu weryfikowania efektów bezpośrednich i odroczonych, zmian, 

jakie działania projektowe wywołują w odbiorcach i otoczeniu.  

 

Czytelne zasady zlecania zadań publicznych w trybie 

pozakonkursowym (uproszczonym). 

NaleŜałoby zdaniem liderów wdroŜyć czytelną i jawna procedurę 

dofinansowania zadań, w uproszczonej pozakonkursowej formie w 

przypadku realizacji przez organizacje okolicznościowych akcji i 

wydarzeń. Podmioty z pola kultury, postulują większą 

elastyczność samorządu w udzielaniu dofinansowania w przypadku spontanicznych akcji, nie 

podlegających wcześniejszemu planowaniu, zwłaszcza, gdy organizowane są przedsięwzięcia 

dla masowej publiczności. WdroŜenie tego mechanizmu powinno oznaczać ustalenie 

czytelnych zasad oraz kryteriów dostępu do środków „szybkiego reagowania”. W wywiadach 

niektórzy rozmówcy sygnalizowali, iŜ „ frustrujące dla nich było nie tyle uzyskanie odmownej 

decyzji na ich wniosek o pozakonkursowe wsparcie, co brak jawności i jasnych kryteriów w 

przyznaniu takiego wsparcia innym ubiegającym się podmiotom”. 

 

NaleŜy ponownie zweryfikować priorytety, cele i zadania 

programów współpracy. 

W opinii uczestników badania „Samorząd powinien wspierać 

szeroką i róŜnorodną działalność obywatelską, a organizacje nie 

powinny kompensować zadań własnych samorządu”.  

W trakcie wywiadów prowadzonych z organizacjami pojawiały się opinie, iŜ priorytety i cele 

konkursów na zadania społeczne są bardzo wąsko dedykowane, głównie ukierunkowane na 

patologie, uzaleŜnienia i wykluczenie społeczne.  

Przedstawiciele partnerstw lokalnych w wywiadzie grupowym rekomendowali wzrost 

środków na wsparcie projektów pozarządowych z zakresu profilaktyki. W wydatkowaniu 

środków powinna nastąpić ich zdaniem, zmiana proporcji - mniej środków na wszelkiego 

typu terapie, a więcej na programy profilaktyczne róŜnych zagroŜeń nie tylko patologii 
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społecznych Ta zmiana akcentów powinna mieć odzwierciedlenie w rozszerzeniu priorytetów 

konkursów ofert. 

W wiele istotnych i potrzebnych nurtów działań organizacje nie są w stanie wpisać się ze 

swoimi projektami. Organizacje z pola wykluczenia, zabezpieczenia społecznego są bardziej 

uprzywilejowane, zdaniem większości liderów, gdyŜ Miasto Gdańsk na te obszary kieruje 

większe wsparcie finansowe w konkursach.  

Szczególnie w wywiadach podnoszono zaniechanie aktywizacji na rzecz mieszkańców, w 

zakresie poprawy zdrowia, profilaktyki, propagowania zdrowego trybu Ŝycia, jako – 

najefektywniejszej formy przeciwdziałania zagroŜeniom i patologiom kaŜdego typu.  

ZawęŜony katalog problemów społecznych, pozbawiony takich m. in. obszarów wsparcia jak 

np.: ekologia, prawa zwierząt, kształtowanie postaw konsumenckich, edukacja w zakresie 

świadomego konsumpcjonizmu, zwłaszcza w dobie globalnego kryzysu, czy wsparcie 

aktywności seniorów, powinien zaowocować zdaniem liderów weryfikacją priorytetów 

konkursowych.  

Postulowano rozszerzenie zadań na problem starzenia się naszego społeczeństwa i 

współfinansowanie projektów aktywizujących tą grupę wiekową mieszkańców Gdańska. 

Rozmówcy przywoływali przykłady odrzucania projektów edukacyjnych, zdrowotnych 

skierowanych do osób starszych – grupy wiekowej 50+, a które to podejmują działania 

odpowiadające na problemy starzenia się społeczeństwa Gdańska. Jeden z respondentów 

napisał: „Niestety od lat nie mam nawet moŜliwości do złoŜenia wniosku o dotację, gdyŜ 

Gdańsk na działalność poprawy zdrowia osób starszych jak Pani wiadomo nie przeznacza ani 

grosza, więc nie widzę potrzeby wypełniania ankiety, co piszę z wielką przykrością”. 

Nie są znane/ akceptowane organizacjom kulturalnym kryteria dostępu do środków na 

przedsięwzięcia kulturalne w Wydziale Kultury Miasta, co rodzi duŜy poziom frustracji po 

stronie organizacji. Organizacje chciałyby znać kryteria formalno - prawne dostępu róŜnych 

podmiotów do tych środków oraz pryncypia polityki wewnętrznej niniejszego Wydziału.  

W opinii niektórych liderów organizacji, w Wydziale Kultury promowane są tylko projekty z 

„najwyŜszej półki kultury”, co jest konsekwencją ubiegania się Miasta o tytuł europejskiej 

stolicy kultury. Niedoceniana jest jednak promocja kultury i edukacji kulturalnej dla 

szerokiego społeczeństwa „nie dla elit”,  zbyt małe środki przeznaczane są na działania 

animacji kulturalnej.  

Od 2 lat, dzięki staraniom organizacji i przychylności samorządu, został wdroŜony nowy 

priorytet w konkursie ofert WSS, dotyczący budowania społeczeństwa obywatelskiego - 
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animacji społecznej – przedtem tego zakresu wsparcia tryb konkursowy nie zawierał. 

Pokłosiem tego zadania jest uruchomienie szeregu ciekawych projektów związanych z 

funkcjonowaniem domów sąsiedzkich, które zostały powołane juŜ w około 10 dzielnicach 

Gdańska. 

Podział budŜetu na wsparcie działań organizacji, nie 

przystaje do potrzeb sektora i jego aktualnego poziomu 

rozwoju, tak twierdzą członkowie partnerstw, a więc 

przedstawiciele zaawansowanych w rozwoju podmiotów i 

struktur pozarządowych w Gdańsku.  

Organizacje, poprzez swoją reprezentację, chciałyby mieć 

wpływ na konsultowanie procesu programowania budŜetu 

Miasta Gdańska, w odniesieniu do finansowania zadań sfery poŜytku publicznego. JednakŜe 

atmosfera wokół tego zagadnienia wywołuje duŜy opór wśród decydentów miejskich: 

„Organizacje pozarządowe są odbierane przez niektórych pracowników UM Gdańsk jak ciało 

obce, które próbuje coś wyrwać z kasy miasta”. Aktualnie działa coraz więcej aktywnych, 

wyspecjalizowanych organizacji, coraz więcej dobrych projektów oczekuje dofinansowania, a 

tempo podąŜania za tą zmianą jest zbyt powolne w opinii przedstawiciela Gdańskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych. 

 

Stwarzanie organizacjom moŜliwości ubiegania się o 

poŜyczki, poręczenia czy gwarancje od gminy. 

Innym wyznacznikiem nowoczesnego podejścia do współpracy 

samorządu z sektorem społecznym, jest moŜliwość ubiegania się 

przez organizacje o poŜyczki, poręczenia czy gwarancje od 

gminy, co jest juŜ praktykowane w niektórych gminach w 

Polsce.  

W Programie Współpracy na 2009 rok nie ma zapisów, które wprost pozwalałyby 

wnioskować, Ŝe takowe rozwiązania są dopuszczalne w Gdańsku.  

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów lokalne organizacje nie mają świadomości 

funkcjonowania takiej formy wsparcia organizacji w sytuacji utraty płynności finansowej, 

chociaŜ jedna z rozmówczyń twierdziła, Ŝe taki przypadek uruchomienia poŜyczki miał juŜ 

miejsce w gdańskim samorządzie. W trakcie przeprowadzonej szerokiej analizy dostępnej 

dokumentacji z lat 2007 – 2009 dotyczącej współpracy badaczowi nie udało się dotrzeć do 
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informacji o moŜliwościach i zasadach stosowania takiego instrumentu jako formy wsparcia 

organizacji. Zapis o udzielaniu poŜyczek i dofinansowania wkładu własnego do projektów 

finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Miasta pojawia się z Programie 

Współpracy na 2010 rok. 

 

Wysoce poŜądane byłoby szersze upowszechnienie 

kontraktowania usług społecznych w formie kontraktów 

wieloletnich dla organizacji.  

Tak zwane kontraktowanie usług społecznych (powierzanie, 

zlecanie) – wydaje się oczekiwanym i optymalnym 

narzędziem długofalowego sfinansowania przedsięwzięć, 

gwarantującym stałość/ ciągłość działań organizacji. MoŜe być 

realizowane w formule konkursowej lub przetargowej (dla organizacji prowadzących 

działalność gospodarczą).  

Postulowane jest szersze upowszechnienie kontraktów wieloletnich dla organizacji, gdyŜ 

roczny tryb wspierania jest kłopotliwy, nie gwarantuje ciągłości i sprawia, Ŝe organizacje 

zamiast się doskonalić i specjalizować, poświęcają swoje zasoby na nieustanną pogoń za 

środkami finansowymi.  

Tym bardziej jest to waŜny i adekwatny instrument w obszarze polityki społecznej, gdyŜ 

procesy zmiany społecznej dokonują się w długim horyzoncie czasowym.  

Rzadkie przypadki powierzania zadania gdańskim organizacjom naleŜy widzieć w kontekście 

warunków, jakie musi spełnić organizacja, aby konkurować z wyspecjalizowanymi 

podmiotami publicznymi i gospodarczymi. Organizacja podejmująca się przyjęcia realizacji 

zadania w trybie powierzenia/ zlecenia zadania, musi być świadoma, iŜ będzie rozliczana 

bardziej rygorystycznie niŜ w przypadku realizacji poprzez tryb wspierania.  

 

Niezbędne jest uruchomienie szerokiego procesu 

opracowywania standardów usług oraz badania ich jakości. 

Barierą dla organizacji jest brak katalogu standaryzacji 

większości usług społecznych. Jest to niewątpliwie kolejny 

waŜny i zaniedbywany obszar współpracy międzysektorowej w 

tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do zadań obligatoryjnych 

JST. Równość dostępu w ubieganiu się o środki przez podmioty pozarządowe i publiczne, 
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wiąŜe się z zagadnieniem wspomnianej standaryzacji usług społecznych oraz badaniem ich 

jakości i efektywności. 

Jak wynika z informacji z wywiadu grupowego, zapowiadane są badania koordynowane przez 

Gdańskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w odniesieniu do programów profilaktycznych, 

realizowanych przez wszelkie podmioty świadczące usługi na zlecenie Miasta Gdańska. 

Badanie jakości moŜliwe jest dopiero w oparciu o funkcjonujące standardy usług 

społecznych, a uruchomienie procesu ich tworzenia i wdraŜania, sprzyjać będzie równości 

dostępu w ubieganiu się o środki przez róŜne podmioty. 

Świadomość tych zaleŜności stanowi pole do współpracy międzysektorowej na rzecz 

wypracowania standardów usług społecznych i wdraŜania mechanizmów zarządzania 

jakością. 

 

Gospodarka lokalami miejskimi, z przeznaczeniem na 

siedziby organizacji jest niekorzystna i pozbawiona 

długofalowej strategii. 

Dla niektórych organizacji kwestia posiadania i utrzymania 

własnej siedziby staje się ogromnym wyzwaniem. Nawet 

preferencyjne zasady stosowane przez samorząd w 

zmniejszaniu kosztów eksploatacji lokalu (siedziby 

organizacji), są zbyt cięŜkie dla większości z nich i nie ułatwiają radzenia sobie z kosztami 

wprost dotyczącymi utrzymania siedziby organizacji (ten wątek poruszyło 80% liderów 

udzielających wywiad). 

Są organizacje, których siedziby mieszczą się w obiektach zabytkowych o złym stanie 

technicznym, wymagające duŜych nakładów związanych z ich utrzymaniem i 

remontowaniem. W opinii ich uŜytkowników uwaŜają oni, iŜ „ Miasto powinno bezwzględnie 

nas wspierać, organizacja nie jest w stanie pozyskać wszystkich środków na rewitalizacje 

takich zabytkowych obiektów, a pozyskanie funduszy powinno równieŜ być w interesie 

samorządu”. Koszty bieŜące i czynsz - to za duŜe cięŜary na barki organizacji działającej w 

obszarze kultury, czy edukacji – powinno być wsparcie na pokrycie kosztów stałych, choćby w 

projektach”.  

Zdecydowana większość osób udzielających wywiadów, skarŜyła się na słabe warunki 

lokalowe i zbyt wysokie obciąŜenie związane z jego utrzymaniem. Oczekiwaniem organizacji 

jest pozyskiwanie lokali na korzystniejszych warunkach, bez konieczności ponoszenia 

Gospodarka lokalami 
miejskimi, z 

przeznaczeniem na 
siedziby organizacji jest 

niekorzystna i 
pozbawiona 

długofalowej strategii. 
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kosztów czynszu. Eksploatacja bieŜąca, konserwacja i poprawa standardu otrzymanych 

zasobów, byłyby tu wkładem własnym organizacji. 

W opinii wielu rozmówców gospodarka lokalami miejskimi, z przeznaczeniem na siedziby 

dla organizacji jest nie uporządkowana i niekorzystna.  

Na preferencyjnych warunkach Miasto udostępnia lokale w fatalnym stanie, o duŜej 

powierzchni, wymagające znacznych nakładów finansowych od organizacji. Lokale te często 

znajdują się w trudno dostępnych miejscach, w kiepskiej lokalizacji. Jako przykład podano 

budynek - barak przy ul. Wita Stwosza, będący siedzibą siedmiu podmiotów pozarządowych, 

który straszy wyglądem zewnętrznym i fatalnie wpływa na wizerunek pracujących tam 

organizacji. Organizacje własnymi siłami nie są w stanie podołać jego wyremontowaniu i 

wpłynąć na poprawę standardu estetyki i bezpieczeństwa. 

Często praktyka jest taka, Ŝe organizacje same wyszukują lokale „inwestując własne środki, 

bez poczucia bezpieczeństwa, bo umowy na uŜytkowanie są podpisywane na krótki czas”. 

Czas trwania umowy uŜyczenia lokalu najczęściej jest określany w cyklu 3-letnim, który 

reguluje ustawa dot. gospodarowania mieniem komunalnym. Umowa uŜyczenie powyŜej 

okresu 3 lat musi być poparta uchwałą Rady Miasta, co w praktyce oznacza trudniejszą 

procedurę. W trakcie wywiadu podkreślano, Ŝe dla organizacji, które poszukują 

zewnętrznych źródeł finansowania siedziby niezbędne jest posiadanie praw do uŜytkowania 

lokalu w okresie dłuŜszy od 5 do 10 lat, gdyŜ tego wymaga tzw. trwałości projektów.  

Zdarza się, Ŝe lokale, które Miasto udostępnia organizacjom nie mają uregulowanego statusu 

prawnego np. brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwentaryzacji obiektu 

zabytkowego. 

Przedstawiciele organizacji zwracają uwagę na konieczność poprawy wykorzystania zasobów 

lokalowych Miasta, oferując dogodniejsze niŜ dotąd warunki. „Jednostki podległe Miastu chcą 

zarobić na nas, szkoła ma pośrednika - spółkę komunalną, która chce od nas pieniądze za 

udostępnienie pomieszczeń, sal, w których chcemy realizować ciekawe przedsięwzięcia dla 

dzieci i młodzieŜy. Miasto powinno szanować to, Ŝe organizacja tanio działa, wnosi swoją 

pracę, zasoby i ściąga środki zewnętrzne do Miasta”. Działamy dla mieszkańców, a traktuje 

się nas często komercyjnie. Wiele imprez nie dochodzi do skutku z tego powodu”. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe pozyskiwanie zasobów lokalowych Miasta na przeprowadzenie 

konferencji, seminariów, spotyka się z duŜym zrozumieniem samorządu i Ŝadna z badanych 

organizacji, nie miała, co do tego zastrzeŜeń.  
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Miasto Gdańsk powinno podejmować szersze działania 

promocyjne wzmacniające wizerunek organizacji.  

Organizacje dość rzadko wspominały w wywiadach o formach 

współpracy, w których samorząd wzmacniałby je na polu 

promocji i kreowania wizerunku. W opinii rozmówców 

moŜliwość pozyskania materiałów promocyjnych, pisemnych 

rekomendacji czy patronatu honorowego kończą spektrum praktykowanych form współpracy 

na tym polu. 

Formą współpracy korzystną dla obu stron, wzmacniającą potencjał i wizerunek lokalnych 

organizacji, moŜe być zakup przez Miasto ich towarów lub usług. Pozytywnym przykładem 

tak rozumianej współpracy (na podstawie wywiadu), jest coroczny zakup przez Miasto kartek 

świątecznych na cele promocyjne, wytwarzanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, działających przy Fundacji „Sprawni Inaczej” w Gdańsku.  

Przykładem przejawu braku solidaryzmu społecznego ze strony samorządu w tym zakresie, 

jest zlecenie rok temu realizacji promocyjnej kampanii „Zielone Miasto Gdańsk” firmie z 

Krakowa. W opinii lidera udzielającego wywiadu, naturalną sytuacją byłoby zwrócenie się do 

lokalnych organizacji i w partnerstwie realizowanie zadania. Zawiodła, zdaniem rozmówcy 

naturalna gotowość wykorzystywania lokalnego potencjału. 

Kilku rozmówców zgłaszało Ŝal, Ŝe przedstawiciele Miasta rzadko uczestniczą w ich 

wydarzeniach, bywa, Ŝe „VIP nie odmówi i nie przyjdzie”. 

Wsparcie nurtu działań w oparciu o międzynarodową wymianę z partnerami np. w obszarze 

kultury jest znikome, o czym świadczy wysokość zarezerwowanych środków na niniejszy cel 

(3 tys. zł). 

Organizacje doceniają przedsięwzięcie Miasta promujące gdańskie organizacje poprzez 

przyznawana dorocznej Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego. Pojawiły się sugestie, aby nie 

ograniczano się do wyróŜniania głównie organizacji działających w obszarze wykluczenia 

społecznego. ZauwaŜono takŜe, iŜ promocja wolontariatu, w historii nagradzanych, 

przypisana została do nutu hospicyjnego „a przecieŜ tyle innych wolontarystycznych 

obszarów działań warto promować”.  
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Przedstawiciele gdańskich organizacji postulują spełnienie 

obietnicy Prezydenta Miasta i ustanowienie funkcji 

pełnomocnika ds. organizacji. 

Przedstawiciele badanych organizacji, zasygnalizowali 

potrzebę rozwoju współpracy z Miastem w oparciu o funkcję 

silnej jednostki organizacyjnej - biura, sprawnie obsługującego 

organizacje. „Urząd jest biurokratyczną piramidą. Potrzebne 

jest niezaleŜne, bardziej elastycznie funkcjonujące biuro, przygotowane do reprezentowania i 

obsługi bieŜących spraw organizacji”. Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, od wielu 

juŜ lat postuluje o ustanowienie funkcji pełnomocnika d/s organizacji, wyposaŜonego w 

odpowiednie zapleczem techniczno – organizacyjne i oferujące wsparcie merytoryczne i 

prawne. Zarysowała się wizja ustanowienia biura d/s rozwoju i strategii sektora 

pozarządowego, działającego oprócz Referatu Współpracy z Organizacjami. NaleŜy dodać, iŜ 

Ŝadna z osób udzielających wywiadu nie narzekała na współpracę z zespołem Referatu 

Współpracy z Organizacjami. Podkreślano jedynie słabą moc sprawczą pracujących tam 

urzędników w pośredniczeniu i reprezentowaniu interesów organizacji: „współpraca z 

Referatem WSS jest bardzo przychylna, uzyskujemy informacje z pierwszej ręki, jest dobra 

wymiana informacji oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć”.  

 

Praca w GROP wymaga duŜego zaangaŜowania i kompetencji. 

Zgodnie z zapisami w regulaminie GROP inicjuje nowe rozwiązania 

prawne oraz wspiera i integruje gdańskie organizacje pozarządowe. 

Członkowie GROP (16 osób) wybierani są na dwuletnią kadencję w 

trakcie walnego zgromadzenia gdańskich organizacji pozarządowych, 

które organizowane jest kaŜdego roku, a zaproszenie do udziału rozsyłane do kilkuset 

organizacji działających na rzecz mieszkańców Gdańska. Członkowie GROP pełnią swoje 

funkcje nieodpłatnie, wykonują je w czasie dodatkowym poza obowiązkami zawodowymi i 

działalnością na rzecz swojej organizacji.  

Przedstawiciele tego ciała stają się konsultantami w imieniu środowiska gdańskich 

organizacji w róŜnych gremiach, w tym w Gdańskiej Radzie Działalności PoŜytku 

Publicznego (GRDPP). Zasiadają w komisjach grantowych, wpływając na kształt polityki 

społecznej, ich zadaniem jest takŜe prowadzenie rzecznictwa i lobbowanie interesów 

środowiska pozarządowego. 
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Z wywiadów przeprowadzonych z członkami GROP wynika, iŜ członkowie spotykają się w 

ciągu roku kilkakrotnie, intensywniej w pierwszej połowie roku, kiedy prowadzone są prace 

nad powstaniem Rocznego Programu Współpracy (RPW).  

Prace nad RPW są bardzo starannie organizowane i moderowane przez Kierownika Wydziału 

Spraw Społecznych UM Gdansk. W opinii uczestników tego procesu moŜna w ostatnich 

dwóch latach zauwaŜyć widoczne pozytywne zmiany w mechanizmie wypracowywania tego 

dokumentu. W 2009 roku odbyło się kilkanaście roboczych spotkań przedstawicieli zarówno 

GROP jak i GRDPP z dyrektorami i pracownikami poszczególnych Wydziałów Miasta 

Gdańska, w tym ze Skarbnikiem Miasta. Celem tych spotkań było poznanie wzajemnych 

stanowisk, negocjacje oraz wypracowanie priorytetów i kierunków działań, które Miasto 

Gdańsk będzie współfinansować poprzez zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w 

2010 roku w ramach RPW.  

Na bieŜąco GROP jest proszona o opiniowanie aktów prawa lokalnego w jakikolwiek sposób 

związanego z działalnością niezaleŜnych organizacji i inicjatyw obywatelskich. 

Istotna rolę odgrywa GROP w opiniowaniu dokumentacji konkursowej opracowywanej przez 

poszczególne Wydziały UM Gdańsk. Dokumentacja dotycząca procedur konkursowych jest 

bardzo rozbudowana. Wymaga od członków ciał opiniujących zapoznania się z wieloma 

zapisami prawnymi i wytycznymi oraz wypracowywania wspólnych stanowisk i opinii, co w 

opinii członków GROP, z którymi przeprowadzono wywiady jest zadaniem czasochłonnym i 

bardzo odpowiedzialnym, wymagającej duŜej wiedzy w temacie. Stąd teŜ w opinii jednego z 

rozmówców nie zawsze wystarcza czasu i energii na częstsze kontakty z gdańskimi 

organizacjami i zbieranie od nich uwag i oczekiwań. 

 

Gdańskie organizacje słabo identyfikują GROP i nie wiedzą jak 

pracuje. 

PowaŜnym problemem sygnalizowanym zarówno przez samych 

członków GROP, jak równieŜ wynikającym z rozmów 

przeprowadzonych z przedstawicielami gdańskich organizacji 

okazuje się stosunkowo niska wśród gdańskich organizacji 

świadomość istnienia takiego ciała, jak GROP, które ma umocowania do reprezentowania 

gdańskich organizacji. RównieŜ słabością w funkcjonowaniu GROP wydaje się być 

niewystarczająca wiedza gdańskich organizacji odnośnie posiadanych uprawnień i 

kompetencji oraz zakresu wykonywanych zadań. Organizacje nie mają na odpowiednim 
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poziomie świadomości, Ŝe mają swoich reprezentantów, którzy podejmują aktywny dialog i 

robocze kontakty z przedstawicielami samorządu lokalnego. W konsekwencji moŜe to 

wpływać na wizerunek GROP w środowisku i postrzeganie jej roli i znaczenia. W trakcie 

badania pojawiła się opinia, iŜ „w kolejnych kadencjach skład osobowy tego ciała niewiele się 

zmienia, a GROP przeradza się w grupę uprzywilejowaną, utrwalając układy interesów, 

wystarczy porównać, kto dostaje granty miejskie i w jakiej wysokości”. 

Równocześnie skład osobowy obecnej GROP nie jest upubliczniony w Internecie, co moŜe 

utrudniać dostęp przedstawicielom gdańskich organizacji do kontaktu z członkami. Nie 

podano nazwisk członków GROP obecnej kadencji oraz adresów kontaktowych.  

 

Nie wypracowano skutecznego mechanizmu monitorowania 

pracy GROP. 

Nie są jasne mechanizmy współpracy pomiędzy organizacjami a 

wybranymi przez nie przedstawicielami w GROP. W trakcie 

badania nie udało się uzyskać przekonywujących odpowiedzi na 

pytania: Czy i w jaki sposób członkowie GROP odwołują się do 

swojego zaplecza „wyborczego”? Jaki jest mechanizm oddolnych konsultacji, zbierania 

sugestii od organizacji przez członków GROP? Nie są organizowane systematyczne spotkania 

członków GROP z gdańskimi organizacjami, na których przekazywano by informacje o 

podejmowanych działaniach i przebiegu prac oraz zbierano by postulaty. Nie są 

upublicznione protokoły ze spotkań GROP, nie są one udostępniane w Internecie. Nie 

wypracowano systemu komunikowania się między członkami GROP a organizacjami, które 

reprezentuje. Jak powiedział jeden z członków GROP „nasz kontakt z organizacjami jest 

beznadziejny”.  

RozwaŜano koncepcję uruchomienia dyŜurów pełnionych przez członków GROP, ale ze 

względu na brak miejsca oraz niepewność, na ile taka oferta spotka się z zainteresowaniem 

organizacji nie wdroŜono tego pomysłu w Ŝycie. Wydaje się jednak, Ŝe ustanowienie 

systematycznych terminów spotkań konsultacyjnych z członkami GROP, które dawałyby 

moŜliwość organizacjom przekazywanie swoich propozycji, uwag, sugestii dotyczących 

ewentualnego wsparcia, czy oczekiwanej interwencji moŜe stać się waŜnym elementem 

zacieśniania współpracy i większej skuteczności w reprezentowaniu interesów. W trakcie 

wywiadów pojawiła się wśród rozmówców potrzeba – moŜliwość skorzystania z pomocy 

niezaleŜnego mediatora, męŜa zaufania, osoby, która wsparłaby organizację w rozmowach, 
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negocjacjach w władzami, przedstawicielami Miasta Gdańska. Taką rolę za pewne mogłaby 

pełnić GROP, a jednak w świadomości rozmówcy taka ewentualność nie była rozwaŜana. 

Czy zatem pomaganie w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacji na płaszczyźnie 

kontaktów z samorządem i pełnienie roli negocjatora, mediatora nie powinno znaleźć się w 

zakresie kompetencji GROP? 

 

Dopracowania wymaga system przekazywania informacji o 

pracach GROP oraz GRDPP.  

W ramach dorocznego walnego spotkania gdańskich organizacji 

pozarządowych członkowie GROP przedstawiają obecnym 

sprawozdanie z rocznej aktywności. Brakuje jednak dostępu do 

papierowej wersji rocznych sprawozdań z działalności tego ciała, 

jak równieŜ nie ma dostępu do protokołów ze spotkań GROP (nie są one upubliczniane na 

stronach internetowych, nie pozyskano tych dokumentów w trakcie przeprowadzanego 

badania). Brak upublicznienia wyników konsultacji zgłaszano w wywiadach jako jeden z 

elementów ułomności współpracy: „dla mnie waŜne byłoby zapoznanie się z poszczególnymi 

stanowiskami i opiniami poprzez protokoły, prócz obecnych na konsultacjach nikt nie zna ich 

przebiegu i argumentacji”. Wydaje się, Ŝe poprawy wymaga zwiększenie dostępu do 

informacji o tym, jakie działania na bieŜąco podejmuje GROP oraz ustanowienie systemu 

ułatwiającego wzajemną wymianę oczekiwań i doświadczeń między szerokim gremium 

gdańskich organizacji pozarządowych a członkami GROP.  

 

Organizacje sygnalizują stosunkowo słabe 

wykorzystywanie narzędzi przepływu informacji o 

działaniach Miasta i aktywności organizacji.  

Strona internetowa Miasta Gdańska nie jest przyjazna, a w 

opinii kilku liderów udzielających wywiadu informacje 

interesujące i waŜne dla organizacji są słabo dostępne. Jakość i 

przystępność informacji dla sektora na stronie internetowej 

Miasta pozostawia wiele do Ŝyczenia, kluczowe informacje np. o konkursach, są trudno 

dostępne, gdyŜ umieszczane są na róŜnych podstronach poszczególnych Wydziałów Miasta. 

Zakres informacji na stronie internetowej, takŜe budzi zastrzeŜenia; jedna z rozmówczyń 
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stwierdziła, iŜ „wiemy co referat ds. organizacji pozarządowych obsługuje, ale nie wiemy co 

referat oferuje, z czym moŜemy się zgłosić”.  

Systematyczna aktualizacja adresowych baz danych organizacji i bezpośrednie kierowanie 

informacji czy ofert do samych organizacji, powinno być stałą praktyką, zwaŜywszy, Ŝe wiele 

istotnych informacji jest trudno dostępnych. „Postuluję zwyczaj wysyłania zaproszeń, ofert, 

ogłoszeń bezpośrednio potencjalnym zainteresowanym”. Jest coraz większe zapotrzebowanie, 

zdaniem liderów udzielających wywiadu, na informacje kluczowe dla sektora (np. spotkanie 

dot. planów rozwoju Miasta, czy konsultowanie dokumentów programowych).  

 

Kultura dialogu jest na niskim poziomie w opinii organizacji i 

naleŜy ją wzmacniać i rozwijać. „Słaby jest proces prowadzenia 

konsultacji, ale jest tak nie tylko w Gdańsku, dopiero się go 

uczymy.” 

Dialog pomiędzy samorządem a organizacjami, moŜliwy jest za 

sprawą realizacji zadań przez ciała mieszane, zespoły robocze, 

rady konsultacyjne i komisje opiniujące. Istnieje takŜe instrument dialogu społecznego w 

postaci konsultacji społecznych.  

PoniŜej przedstawiono opinie liderów organizacji na temat konsultacji społecznych, głównie 

związane z doświadczaniem barier i braku profesjonalizmu. 

Oto katalog zidentyfikowanych barier: 

• Informacja dotycząca konsultacji społecznych powinna być lepiej zaprezentowana, 

zachęcająca do udziału. 

• Uczestnikami debat, konsultacji społecznych powinny być osoby z róŜnych dzielnic 

miasta (w celu harmonizacja interesów przedstawicieli poszczególnych dzielnic). 

• Spotkania konsultacyjne w dzielnicach, adresowane do szerokiej społeczności 

lokalnej, prowadzone są w konwencji jednokierunkowej komunikacji, co 

uniemoŜliwia rzeczywisty dialog. 

• Brak praktyki upublicznienia wyników konsultacji społecznych. Nie zapoznaje się 

społeczeństwa np. w formie skrótu z protokołu spotkania, z poszczególnymi 

stanowiskami i opiniami: „Uczestniczymy w spotkaniach dotyczących inwestycji w 

dzielnicy Szadółki i po konsultacjach prowadzonych z inicjatywy Miasta, brak wieści, i 

informacji o ich przebiegu i efektach.” 

Kultura dialogu jest 
na niskim poziomie 
w opinii organizacji 

i naleŜy ją 
wzmacniać i 

rozwijać. 
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• Brak konsekwencji w podejmowaniu współpracy, brak przepływu informacji. 

„Zainteresowane organizacje uczestniczyły w spotkaniu dot. rewitalizacji kulturowej 

Dolnego Miasta. Po upływie pół roku nie są zapraszane do kontynuowania spotkań i 

nie są informowane na ten temat.”. 

 

Przykłady konkretnych propozycji na podejmowanie i rozwijanie dialogu, jakie zebrano w 

trakcie wywiadów z przedstawicielami organizacji: 

• Jeden z liderów organizacji postuluje ustanowienie niezaleŜnego mediatora w 

kontaktach z Miastem - osoby wspierającej, pośredniczącej, wzmacniającej pozycję w 

organizacji w negocjacjach: „moja organizacja bezskutecznie zabiegała o zgodę na 

zagospodarowanie bezuŜytecznego terenu wraz z obiektem, na działalność 

rehabilitacyjną, nie mieliśmy odpowiedniej siły przebicia w rozmowach”. 

• Jedna z organizacji zaproponowała powołanie grupy dyskusyjnej dla organizacji i 

instytucji (m. in. MOPS) zainteresowanych rewitalizacją Dolnego Miasta, w celu 

wypracowania wspólnych rozwiązań dedykowanych głównie grupom 

defaworyzowanym, poprzez działania animacyjne, edukacyjne i sztukę. Konsolidacja 

kilku działających w tej dzielnicy podmiotów, umoŜliwiłaby podjęcie wspólnej 

strategii działań i monitorowanie wdraŜanych projektów. Z wywiadu wynika, iŜ 

przestrzeń Dolnego Miasta jest polem rywalizacji kilku znaczących organizacji. 

Udzielający wywiadu komunikuje, Ŝe warto uruchomić działania na rzecz kooperacji. 

Rola Miasta Gdańska (Wydział Kultury, Referat Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, 

Architektury i Ochrony Zabytków) w stymulacji współpracy i konsolidacji 

współtworzenia planu rewitalizacji. moŜe być tu bardzo istotna.  
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ZAŁĄCZNIK 1: Zestawienie zbiorcze projektów organizacji pozarządowych z terenu Gdańska 
składanych do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2007 – 2009. 

LP Nazwa Organziacji Rok
Spons

or
Priory

tet
Tytuł projektu

T/N 
dotacja

1 Zwiazek Niewidomych Okreg Pomorski 2007 FIO 1.3 ,PRZEZ REHABILITACJE DO SUKCESU” N

2
Polski Zwiazek Niewidomych Okreg 
Pomorski 1.3 0000099691 Gdansk pomorskie 
Przyjety 

2007 FIO 1.3 „GAZETA MÓWIONA PZN” N

3 Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci 2007 FIO 2.5 Pomagac Skuteczniej w Walce z Bezdomnoscia N

4
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli 
„Solidarnosc”

2007 FIO 5.2

Twoja szkoła gwarancja bezpieczenstwa - 
podnoszenie skutecznosci oddziaływan 
profilaktycznych i wychowawczych szkół w 
zakresie przeciwdziałania zjawiskom agresji i 
przemocy

N

5 Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego śycia 2007 FIO 1.5
KONFERENCJA „ZDROWIE 
PROKREACYJNE NASTOLATKÓW” 

T

6 Marek Kaminski Foundation 2007 FIO 4.2  Szkoła Przekraczania Granic N

7
STOWARZYSZENIE AKCJA SPOŁECZNA 
/SAS/

2007 FIO 3.1

„OBYWATEL POD OCHRONA PRAWA” - 
CENTRUM PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO, PRAWNEGO I 
PSYCHOSPOŁECZNEGO

T

8
Bractwo przygody Almanak Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej

2007 FIO 4.6
 Nocne Biegi na orientacje JESIENNY TUŁACZ 
2007

N

9
Stowarzyszenie Miłosników Sztuki 
Intermedialnej Bursztynowe Oko

2007 FIO 4.1
Poszukiwanie to�samosci narodowej w 
działaniach artystycznych – Ostróda 2007

N

10 Stowarzyszenie „ZrównowaŜony Rozwój”  2007 FIO 4.1
„Dziedzictwo kulturowe znane i nieznane” – 
portal internetowy

N

11 Stowarzyszenie SEKWOJA 2007 FIO 4.4
Znane i nieznane – promocja obszarów NATURA 
2000 na Pomorzu

N

12
FUNDACJA HUMAN LIFE 
INTERNATIONAL-EUROPA

2007 FIO 1.4

Promocja funkcjonalnego modelu rodziny. 
Program „Jak powstałem” zaopatrzenia 
gimnazjów wiejskich w środki dydaktyczne 
umoŜliwiające poprawną merytorycznie i 
atrakcyjną realizacje przedmiotu „Przygotowanie 
do Ŝycia w rodzinie”.

T

13
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym

2007 FIO 2.2

”Sprawniej Ŝyc Razem” – cykl szkolen 
dotyczacych aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób z niepełnosprawnoscia intelektualna i 
autyzmem

N

14
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło w Gdansku

2007 FIO 1.3
„Wszyscy razem” - Organizacja wolontariatu na 
rzecz osób niepełnosprawnych

N

15 Polski Klub Przygody 2007 FIO 4.6
Ogólnopolskie regaty smoczych łodzi o Puchar 
Latarnika 

T

16 Stowarzyszenie Morena 2007 FIO 2.4 Siec Informacji Młodzie�owej na Pomorzu N
17 Gdanska Fundacja Wody 2007 FIO 4.1 Festiwal kulinarny „Gdanskie Smaki”. N

18
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym

2007 FIO 1.2
Zielona Szkoła dla dzieci i młodzie�y z 
autyzmem z gminy Gdansk

N

19 Stowarzyszenie Morena 2007 FIO 2.5 Pomorska Akademia Liderów Młodzie�owych N

20
Nadwislanskie Stowarzyszenie Chorych na 
Epilepsje i Ich Przyjaciół „PIAST”

2007 FIO 2.3
„Przygotowanie emocjonalne nauczyciela” w 
kontekscie Alternatywnych Modeli Kształcenia 
Nauczycieli

N

21 Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy „Znak” 2007 FIO 4.1
Inscenizacja Tragedyi o Bogaczy i Łazarzu. 
Projekt edukacyjny i artystyczny.

N

22 Fundacja „ Domus Vitae” 2007 FIO 1.1 „Czy wiesz stary, Ŝe ja kiedys byłem młody ...” N

23 Stowarzyszenie KULTURA MIEJSKA 2007 FIO 1.2
JUNIORKI - Warsztaty i Pokazy Filmów 
Jednominutowych dla dzieci i młodzieŜy 

N

24
NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJACYCH 
„SWIATŁO I CIENIE” 

2007 FIO 1.1. CHCE, UMIEM, POMOGE N

25 Gdanska Fundacja Wody 2007 FIO 1.1 „Przyroda i kultura łacza pokolenia” N

26 Stowarzyszenie SEKWOJA 2007 FIO 4.4.
Nasza zielona okolica! – edukacja ekologiczna 
dzieci.

N
 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                163 

 

27 Fundacja Theatrum Gedanense 2007 FIO 1.2
ARTYSTYCZNE LATO NA DOLNYM 
MIESCIE Rozwój twórczej aktywnosci młodzie y 
w zaniedbanej dzielnicy

N

28
Towarzystwo Profilaktyki Srodowiskowej 
„Mrowisko”

2007 FIO 1.2
Wsparcie działalnosci Osrodków Profilaktyki 
Srodowiskowej „Mrowisko” 

T

29 Towarzystwo Pomocy im. sw Brata Alberta 2007 FIO 1.5
Akademia zdrowia - promocja zdrowia wsród 
osób bezdomnych

N

30
Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta 
– Koło Gdanskie

2007 FIO 1.5  Wyrównac szanse N

31 Stowarzyszenie Kultura Miejska 2007 FIO 2.3 WRZESZCZ! Do it yourself! Zrób to sam! N

32

POLSKI ZWIAZEK EMERYTÓW 
RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZAD 
ODDZIAŁU OKREGOWEGO W 
GDANSKU 

2007 FIO 3.6 STOP DYSKRYMINACJI WOBEC SENIORÓW N

33
Zwiazek Stowarzyszen Pomorski Bank 
śywnosci

2007 FIO 5.6
„Łagodzenie ubóstwa i niedo�ywiania 
towarzyszacego osobie i rodzinie w sytuacji 
kryzysowej” 

N

34 Zwiazek Stowarzyszeń SUKURS 2007 FIO 2.5 W sukurs pomorskim organizacjom N
35 Stowarzyszenie „ZrównowaŜony Rozwój” 2007 FIO 2.7 Pracownicy ze wschodu na polskim rynku pracy N
36 Fundacja „Sprawni Inaczej” 2007 FIO 1.3 Pracownia kreatywnej integracji T

37 Gdanska Fundacja Dobroczynnosci 2007 FIO 1.3
Integracja osób niepełnosprawnych jako forma 
rehabilitacji w placówce wsparcia społecznego

N

38 Fundacja Przestrzenie Dialogu 2007 FIO 3.3
Objazdowa Akademia Kobiet: AKTYWNE I 
SKUTECZNE

N

39 Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku 2007 FIO 4.4

Dzis i jutro energetyki proekologicznej w 
kontekscie Regionalnej strategii energetyki z 
uwzglednieniem zródeł odnawialnych w 
Województwie Pomorskim na lata 2007-20025 - 
konferencje programowe

N

40
ZAKŁAD DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO w GDANSKU

2007 FIO 1.3
 Byc kucharzem - czemu nie?! - Szansa dla 
niepełnosprawnych.

N

41 Gdanski Klub Karate-do 2007 FIO 4.6
Organizacja zajec sportowych pozaszkolnych dla 
dzieci i młodzie y szkolnej – promocja i adaptacja 
siedziby 

N

42
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami 
Psychicznymi „Przyjazna Dłon”

2007 FIO 1.3
Od wsparcia do samodzielnosci – zintegrowany 
system srodowiskowego wsparcia 

T

43 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 2007 FIO 4.4
Autorski program edukacji przyrodniczej 
„Przyroda wokół nas –Ptaki” w placówkach 
edukacyjnych i kulturalnych w Polsce 

N

44
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Antymobbingowe OSA 

2007 FIO 3.1 „Na spotkanie nadziei” N

45
Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej

2007 FIO 4.2
Obóz rekreacyjno - sportowy osad 
młodzie�owych "smoczych łodzi" juniorów i 
kadetów

N

46
Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarzadowych 

2007 FIO 2.5
Europejska Akademia Społeczenstwa 
Obywatelskiego (E-ASO) 

N

47
Stowarzyszenie „Społeczny Urzad Miasta w 
Gdansku”

2007 FIO 4.1 Akademia Gdanskich Lwiatek T

48
Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarzadowych 

2007 FIO 3.1 Obywatelski NGO T

49 Gdanska Fundacja Oswiatowa 2007 FIO 5.2 Razem przeciw agresji w szkole. N

50
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU 
GDANSKIEGO

2007 FIO 2.2
”AKADEMICKA BURZA MÓZGÓW – 
aktywizujace metody nauczania w kontekscie 
psychologicznych aspektów pracy w grupie” 

N

51
Liga Ochrony Przyrody Zarzad Okregu 
Gdansk

2007 FIO 2.5

Działalnosc Szkolnych Kół Ligi Ochrony 
Przyrody skuteczna forma aktywizacji i integracji 
społeczenstwa wokół lokalnych problemów 
ochrony srodowiska - warsztaty 

N

52
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza 
Powszechna”

2007 FIO 4.8
Pomorskie Spotkania z Kresami - Do�ynki 
kresowe w Szymbarku

N

53
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
WYSPY SOBIESZEWSKIEJ

2007 FIO 4.2

Modernizacja szlaków turystycznych na Wyspie 
Sobieszewskiej – popularyzacja przyrody oraz 
aktywnego spedzania wolnego czasu na Wyspie 
Sobieszewskiej (Gdansk)

N
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54 Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” 2007 FIO 1.3 „WSPÓLNA INICJATYWA ” N

55
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza 
Powszechna”  1.1 0000034287 Gdansk 
pomorskie Przyjety 

2007 FIO 1.1 Dogonic swiat N

56
REGIONALNE CENTRUM 
WOLONTARIATU W GDANSKU

2007 FIO 1.2  „Czym skorupka za młodu...” T

57
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. 
Mariana Mokwy

2007 FIO 1.1  Z - malujmy razem T

58 Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko 2007 FIO 4.2 LATO Z OLIWSKIM SŁONECZKIEM N

59 Gdanski Klub Płetwonurków „Neptun” 2007 FIO 5.3

„Wszystko co robie, robie z mysla o Ojczyznie” 
Nurkowanie na wrakach polskich okretów 
wojennych poczatkiem poznania historii i tradycji 
Polskiej Marynarki Wojennej

N

60 Gdanski Klub Płetwonurków „Neptun” 2007 FIO 1.2

„SPORT NATURALNYM TERAPEUTA” GKP 
NEPTUN BEZPIECZNA ALTERNATYWA 
DLA DZIECI I MŁODZIEZY, profilaktyczny 
program realizowany w ramach swietlicy 
profilaktycznej, zapobiegajacy uzale nieniom, w 
tym problemom alkoholowym.

N

61
Miedzynarodowe Stowarzyszenie 
Pracowników Instytucji Rynku Pracy w 
Polsce

2007 FIO 1.1
 Aktywizacja ludzi starych, integracja 
miedzypokoleniowa(...) 

N

62 Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Ŝycia 2008 FIO 1.4
„Wywiadówka profilaktyczna” – konferencja 
dotycząca współpracy środowiskowej na rzecz 
młodego pokolenia

N

63 Fundacja MARCUS 2008 FIO 1.3
RAZEM RAŹNIEJ – program integracji i 
aktywizacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

N

64
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności

2008 FIO 3.6
Obudzić wraŜliwość – podróŜ ku kształtowaniu 
postaw tolerancji wobec osób doświadczających 
bezdomności

N

65
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy w Kryzysie 
CIK

2008 FIO 5.1 „Certyfikat Ligi Bezpieczeństwa” N

66
Regionalne Centrum Wolontariatu w 
Gdansku

2008 FIO 5.2 Piramida 0000021652 Gdansk pomorskie N

67
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd 
Główny

2008 FIO 3.4 Mowa i Kultura Przodków N

68 Fundacja Human Life Internatiol - Europa 2008 FIO 1.4 Promocja Funkcjonalnego Modelu Rodziny N

69 Stowarzyszenie „ZrównowaŜony Rozwój” 2008 FIO 4.4
ZrównowaŜony rozwój turystyki – szkolenia i 
konferencja

N

70 Stowarzyszenie "śuławy Gdańskie" 2008 FIO 4.1 śuławska Akademia Wiedzy i Umiejętności cz.II N

71 Polski Klub Adventure Racing 2008 FIO 5.3
Survival Trophy 2008 ogólnopolskie szkolenie z 
zakresu obronności i survivalu

N

72 Parafia p.w. BoŜego Ciała w Gdańsku 2008 FIO 1.2 Morenowa Akcja Kulturalno-Sportowa! Kurenda N

73 Gdański Klub Kyokushin Karate 2008 FIO 4.6
KARATE KYOKUSHIN-KAN 
międzypokoleniowa wyprawa w świat karate

N

74 Bałtyckie Bractwo Ŝeglarzy 2008 FIO 4.1

Przystosowanie marynistycznych zbiorów i 
siedziby Bałtyckiego Bractwa śeglarzy dla potrzeb 
edukacji morskiej i kultywowania rodzimych 
tradycji Ŝeglugowych

N

75
Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” 
reprezentująca osoby niepełnosprawne

2008 FIO 1.3

RAZEM – radość, akceptacja, zrozumienie, 
empatia, My. Punkt Wsparcia dla Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Środowisku 
Lokalnym.

N

76 Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” 2008 FIO 5.3  „Sprawny jak Komandos” N

77 Stowarzyszenie Kultura Miejska 2008 FIO 3.7
Indeks 73 – edukacja i promocja w zakresie praw 
dostępu do informacji publicznej w obszarze 
kultury

N

78
Stowarzyszenie Antymobbingowe P.P. 
Barbary Grabowskiej

2008 FIO 3.1
„Zamiast Sądu -Mediacja” – promocja idei 
mediacji jako metody rozwiązywania sporów i 
konfliktów

N

79 Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii 2008 FIO 1.5
Promowanie postaw prozdrowotnych w ubogich 
rejonach województwa pomorskiego.

N
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80
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza 
Powszechna”

2008 FIO 1.1 Aktywny senior w społeczności lokalnej N

81
Polski Związek Niewidomych Okręg 
Pomorski

2008 FIO 1.3 Nie patrzą oczami, lecz sercem i duszą. N

82
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-
Polska

2008 FIO 3.3
Gender Mainsreaming -Nowy Instrument 
Wyrównania Szans dla Kobiet w Organizacjach 
Pozarządowych

N

83 Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko 2008 FIO 4.2 „Wakacje z SOS w górach” N

84
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących 
„Przystań”

2008 FIO 5.1
„Gdańskie Partnerstwo na Rzecz Trzeźwości – 
GePaRT”

N

85
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki 
w Gdańsku

2008 FIO
„Wprowadzenie, rozbudowanie i rozpoczęcie 
Programu Upowszechniania Koszykówki w 
województwie pomorskim”. 

T

86 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2008 FIO
„Klub Wolontariusza - Inkubator Dobrych 
Działań i Szans”.

T

87 Stowarzyszenie Morena 2008 FIO „Młodzi: Informacja i Aktywność” T

88 Fundacji Hospicyjnej 2008 FIO
„WHAT - wolontariat jako narzędzie uczenia 
Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających 
placówki penitencjarne”

T

89
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 
– Koło Gdańskie

2008 FIO
„Streetworking - innowacyjna metoda 
przeciwdziałania patologiom społecznym” z

T

90  Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2008 FIO
 „Kształtowanie postaw probiznesowych u 
młodzieŜy szkolnej”

T

91
Regionalne Centrum Informacji i
Wspomagania Organizacji Pozarządowych,

2008 FIO  „Trzy Filary” T

92
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy
Archidiecezji Gdańskiej

2008 FIO
„Wsparcie Edukacyjne dla Dzieci i MłodzieŜy z 
Rodzin Dysfunkcyjnych” 

T

93
Stowarzyszenie miłośników sztuki
intermedialnej „Bursztynowe oko”,

2008 FIO „Naprawdę Tradycja” T

94
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym

2008 FIO

Sprawniej Ŝyć Razem« – cykl szkoleń 
dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
autyzmem” 

T

95 Gdańskiej Fundacji Dobroczynności 2008 FIO
„Być aktywnym …– społeczna aktywizacja osób 
niepełnosprawnych w placówce dziennego 
wsparcia” 

T

96
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im.
Mariana Mokwy

2008 FIO
„Dziadki, babcie przyszywane – wnuki sercem 
malowane”

T

97 Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS) 2008 FIO
„»Prawo jest po Mojej Stronie«  - Centrum 
Poradnictwa Obywatelskiego, Prawnego 
i Psychospołecznego” 

T

98 Fundacja Przestrzenie Dialogu 2008 FIO „Pomorze – Kurs na równość! Druga edycja” T

99
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli
„Solidarność”

2008 FIO

 „Twoja szkoła gwarancją bezpieczeństwa - 
podnoszenie skuteczności oddziaływań 
profilaktycznych i wychowawczych szkół w 
zakresie przeciwdziałania zjawiskom agresji 
i przemocy” 

T

100
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej
„Mrowisko” 

2008 FIO
„Sobą być, razem Ŝyć” - Wsparcie działalności 
Ośrodków Profilaktyki Środowiskowej 
„Mrowisko” w akcji letniej 

T

101
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry
FOSA,

2008 FIO „POZAPOZY Po Raz Szósty” T

102 Polski Klub Przygody 2008 FIO
„Ogólnopolskie regaty smoczych łodzi o Wielką 
Nagrodę Dolnego Miasta” 

T

103 DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET 2009 FIO 1.3
PUNKT PORAD PRAWNYCH, SOCJLANYCH 
I OBYWATELSKICH

T

104
STOWARZYSZENIE AKCJA SPOŁECZNA 
/SAS/

2009 FIO 1.3

„OBYWATEL POD OCHRONĄ PRAWA ” - 
CENTRUM PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO, PRAWNEGO I 
PSYCHOSPOŁECZNEGO

T
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105 POLSKI KLUB PRZYGODY 2009 FIO 1.10

ODLOT SMOKA 2009 - SZKOLENIE DZIECI I 
MŁODZIEŜY W WIOŚLARSTWIE NA 
SMOCZYCH ŁODZIACH ORAZ 
OGÓLNOPOLSKIE REGATY SMOCZYCH 
ŁODZI O NAGRODĘ DOLNEGO MIASTA

T

106
STOWARZYSZENIE RODZIN 
ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH 
PELIKAN W GDAŃSKU

2009 FIO 1.4 RODZINA – MOJE śYCIE N

107 FUNDACJA PRZESTRZENIE DIALOGU 2009 FIO 1.1
ROZWÓJ LOKALNY: AKTYWNOŚĆ, 
KOMPETENCJA, INNOWACYJNOŚĆ

T

108
ZRZESZENIE KASZUBSKOPOMORSKIE 
ZARZĄD GŁÓWNY 

2009 FIO 1.8
KASZUBSKIE WARSZTATY REGIONALNE 
„REMUSOWA KARA” 

N

109
REGIONALNE CENTRUM 
WOLONTARIATU W GDAŃSKU 

2009 FIO 1.2  EWOLUCJA N

110
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 
SZTUKI INTERMEDIALNEJ

2009 FIO 1.8 „BURSZTYNOWE OKO” N

111
ZRZESZENIE ORGANIZACJI 
SAMOPOMOCOWYCH SUKURS

2009 FIO 1.1
POLITYKA SPOŁECZNA – WIZJA 
EUROPEJSKA I AMBICJE GDAŃSKA

N

112
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, 
CHORĄGIEW GDAŃSKA

2009 FIO 1.8 Z RODZIMĄ KULTURĄ - PRZEZ POKOLENIA N

113
STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY 
KOBIET NEWWPOLSKA

2009 FIO 1.7
POMORSKA SZKOŁA LIDEREK 
SPOŁECZNYCH SZANSĄ NA PODNIESIENIE 
POZIMOMU PODMIOTOWOŚCI KOBIET

N

114 KLUB WODNY GDAŃSKE LWY 2009 FIO 1.10

„ZIMOWE PRZEBUDZENIE SMOKA”- 
DRUśYNOWY TURNIEJ NA ERGOMETRACH 
WIOŚLARSKICH ORAZ TURNIEJ W 
PRZECIĄGANIU SMOCZEJ ŁODZI.

N

115 FUNDACJA PROMOCJI LOKALNEJ 2009 FIO 1.1
MOJA DZIELNICA - HISTORIA I 
WSPOMNIENIA

N

116
POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK 
KOSZYKÓWKI 

2009 FIO 1.10
UPOWSZECHNIANIA KOSZYKÓWKI - 
KOSZMANIA 

N

117
FUNDACJA DARKA 
MICHALCZEWSKIEGO "RÓWNE 
SZANSE"

2009 FIO 1.10
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH POD HASŁEM 
"LATO Z TIGEREM" - KONIN, TARNÓW, 
SŁUPSK

N

118 GDAŃSKI KLUB SPORTOWY KORSARZ 2009 FIO 1.10

„JA TEś MOGĘ BYĆ SPORTOWCEM”- 
WYRÓWNYWANIE SZANS DZIECI I 
MŁODZIEśY POPRZEZ ORGANIZACJĘ 
SPORTOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
NA TERENIE MIASTA I GMINY GDAŃSK 

N

119
KLUB LEKKOATLETYCZNY LECHIA 
GDAŃSK

2009 FIO 1.10
WSZYSCY BIEGAMY Z DOMINIKIEM POD 
HASŁEM AKTYWNOŚĆ-RADOŚĆ- ZDROWIE 

N

120 FUNDACJA HOSPICYJNA 2009 FIO 2.2 SZKOŁA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO T

121 STOWARZYSZENIE MORENA 2009 FIO 2.1
AS PIK'2009 AKCJA SZKOLENIOWA 
"POMORZE" + INFORMACJE I 
KONSULTACJE'2009

N

122
REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I 
WSPOMAGANIA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

2009 FIO 2.1
PAW - POWIATOWY ANIMATOR 
WSPÓŁPRACY

N

123
STOWARZYSZENIE 
ANTYMOBBINGOWE P.P.BARBARY 
GRABOWSKIEJ 

2009 FIO 3.2 KLUB MŁODEGO MEDIATORA T

124
NADBAŁTYCKIE STOWARZYSZENIE 
PLASTYKÓW IM. MARIANA MOKWY 

2009 FIO 3.6 3 6 "SENIOR@NET JUNIORT@ART T

125
GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI 
SPOŁECZNEJ 

2009 FIO 3.2
MOJA WIEDZA- MOJA SZANSA - 
WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDUKACYJNYCH WYCHOWANKÓW 

T

126
FUNDACJA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 

2009 FIO 3.8 AKTYWNI MIMO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI T

127
GDAŃSKA FUNDACJA 
DOBROCZYNNOŚCI 

2009 FIO 3.8

AKTYWNI I ZARADNI….Działania 
Zapobiegające Alienacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych Na Bazie Działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy

N
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128
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU 
GDAŃSKIEGO

2009 FIO 3.2

TWOJE Śycie W TWOICH RĘKACH – 
PilotaŜowy PROGRAM ZAPOBIEGANIA 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DZIECI I 
młodzieŜy REALIZOWANY PRZEZ 
PEDAGOGÓW W GMINIE PRUSZCZ 
GDAŃSKI.

N

129 FUNDACJA KWATY POLSKIE 2009 FIO 3.13
MAMY WAKACJE - POZNAJEMY KASZUBY - 
WYJAZD TERAPEUTYCZNO - 
REHABILITACYJNY

N

130 FUNDACJA "DOM HANECZKI" 2009 FIO 3.2 KLUB ZAHJĘĆ KREATYWNYCH N

131 FUNDACJA FABRYKA TALENTÓW 2009 FIO 3.2
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ ROBOTÓW - 
FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

N

132
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM 
SPOTKAŃ I REHABILITACJI Młodzieśy 
FUNDACJA MIKI CENTRUM 

2009 FIO 3.13
WYPRAWY PO HISTORII I POMNIKACH 
PRZYRODY. 

N

133
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 
AUTYSTYCZNYM 

2009 FIO 3.8

„RAZEM ŁATWIEJ”- CYKL SZKOLEŃ 
DOTYCZĄCYCH TERAPII, 
FUNKCJONOWANIA, USAMODZIELNIANIA 
I AKTYWIZACJI OSÓB Z AUTYZMEM, 
ZESPOŁEM ASPERGERA I/LUB 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ. 

N

134
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. 
BRATA ALBERTA –KOŁO GDAŃSKIE 

2009 FIO 3.5
STREETWORKING PIERWSZY KROK W 
PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKOM 
PATOLOGII SPOŁECZNEJ 

N

135 FUNDACJA "AUTYZM BEZ TABU" 2009 FIO 3.2
śycie Z AUTYZMEM - REWALIDACJA 
DZIECI I Młodzieśy 

N

136
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z 
UPOŚLEDZENIEM UYSŁOWYM KOŁO W 
GDAŃSKU 

2009 FIO 3.8

„POCZEKALNIA” – KLUB PRACOWNICZY 
DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ 
NA OTWARTYM RYNKU PRACY 

N

137
MATEMBLEWSKI OŚRODEK 
DUSZPASTERSTWA MŁODYCH 
„MODEM” 

2009 FIO 3.2
GDAŃSKIE BETLEJEM - MUZYKA, TEATR, 
MULTIMEDIA 

N

138 FUNDACJA MARCUS 2009 FIO 3.8 OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI N

139
FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO 
ALKEKSANDRY FOSA 

2009 FIO 3.1 SZOPEN DLA RODZINY. N

140
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 
OKRĘG POMORSKI 

2009 FIO 3.8 ZREHABILITOWANI I AKTYWNI N

141
STOWARZYSZENIE NOWY PORT 
SZTUKI 

2009 FIO 3.2
PORT SZTUKI – RÓWNE SZANSE W 
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I 
Młodzieśy 

N

142
TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI 
ŚRODOWISKOWEJ "MROWISKO" 

2009 FIO 3.2
WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW 
PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ 
MROWISKO 

N

143
TOWARZYSTWO WIEDZA 
POWSZECHNA" 

2009 FIO 3.2 GDZIE SŁOŃCE STYKA SIĘ Z ZIEMIĄ N

144 POLSKI KLUB ADVENTURE RACING 2009 FIO 3.13

WAKACYJY OBÓZ PRZYGODY 
ORGANIZACJA AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU DLA MłodzieŜy Z 
OBSZARÓW TZW. POLSKI B

N

145
STOWARZYSZENIE INICJATYW 
LOKALNYCH ORUNIA 

2009 FIO 3.2
EDUANIMAC- ZAJĘCIA TWÓRCZE NA 
ORUNI 

N

146
POMORSKIE FORUM NA RZECZ 
WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 

2009 FIO 3.3
PIĘĆ STOPNI PARTYCYPACJI 273179 
GDAŃSK POMORSKIE 161

N

147
BRACTWO PRZYGODY ALMANAK 
STOWARZYSZENIE KULTURY 
FIZYCZNEJ 

2009 FIO 3.13
„SKARBY POMORZA” CZYLI CO? GDZIE? 
ZA ILE? MAGAZYN ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH

N

148 STOWARZYSZENIE "NASZE SIEDLCE" 2009 FIO 3.2
EDUKACJA INTEGRACJA WYPOCZYNEK - 
SZANSA NA SUKCES W SZKOLE 

N

149
POMORSKA FUNDACJA ROZWOJU 
CHIRURGII 

2009 FIO 3.7

PROMOWANIE POSTAW 
PROZDROWOTNYCH W UBOGICH 
REJONACH WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO. 

N
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150
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z 
KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI 
„PRZYJAZNA DŁOŃ” 

2009 FIO 3.8
OD WSPARCIA DO AKTYWNOŚCI – 
ZINTEGROWANY SYSTEM 
ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA 

N

151
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SERC 
REPREZENTUJĄCE OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 

2009 FIO 3.8

RAZEM POD WSPÓLNYM DACHEM -
DZIAŁALNO ŚĆ NA RZECZ 
OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH 
INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM 
LOKALNYM 

N

152
FUNDACJA KLUB PRZYJACIÓŁ 
LUDZKIEGO śycia 

2009 FIO 3.1
„WSPIERAJMY RODZINĘ – 
OGÓLNOPOLSKA DEBATA DOTYCZĄCA 
WSPÓŁPRACY NA RZECZ RODZINY”

N

153
STOWARZYSZENIE Młodzieśy 
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 

2009 FIO 3.2
WSPARCIE EDUKACYJNE DZIECI I 
Młodzieśy

N

154
STOWARZYSZENIE OLIWSKIE 
SŁONECZKO 

2009 FIO 3.6 AKADEMIA INTERNETOWA DLA SENIORA. N

155
PARAFIA P.W. BOśEGO CIAŁA W 
GDAŃSKU

2009 FIO 1.2 MŁODZI – AKTYWNI ! N
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ZAŁĄCZNIK 2: Zestawienie zbiorcze projektów organizacji pozarządowych z terenu Gdańska 
składanych do Funduszu Organizacji Pozarządowych w latach 2007 – 2009. 

LP Nazwa Organziacji Rok SponsorPriorytet Tytuł projektu
T/N 

dotacj
a

1
Dom Pojednania i Spotkań im. 
Św. Maksymiliana M. Kolbego 
w Gdańsku

2007 FOP
Demokracja/
MA

Gdańskie Centrum Ojcostwa � cykl 
przedsięwzięć, zwiększających 
równouprawnienie i prawa obu płci (na 
polu zawodowym i prywatnym) poprzez 
wspieranie aktywnego ojcostwa.

 N 

2 Fundacja „W Stronę Światła” 2007 FOP Równe SzansePozarządowe Centrum Terapeutyczne  N 

3 Fundacja Divine Mercy 2007 FOP
Demokracja/
MI

Umiejętności medialne jako czynnik  
rozwoju organizacji pozarządowej

N

4
Fundacja Inicjatyw Społecznie 
Odpowiedzilnych 

2007 FOP
Demokracja/
MI Przyjazne prawo - Mediacja N

5
Fundacja Poszanowania Energii 
w Gdańsku

2007 FOP
Demokracja/
MA

Alternatywa dla świadomego obywatela: 
status quo czy energetyka innowacyjna?

N

6
Fundacja Poszanowania Energii 
w Gdańsku

2007 FOP Środowisko

Energetyka proekologiczna w 
województwie pomorskim - źródła 
odnawialne i energooszczędność - mity, 
kulisy, wdroŜenia 

 N 

7 Fundacja Przestrzenie Dialogu 2007 FOP
Demokracja/
MA

Akademia Liderek - aktywne w 
samorządzie i regionie

 N 

8
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego (w skrócie FRUG)

2007 FOP Środowisko

Bałtyckie przysmaki - Promocja 
zrównowaŜonego i odpowiedzialnego 
rybołówstwa w Polsce.

 N 

9
Gdańska Fundacja 
Dobroczynności

2007 FOP Równe SzanseŚWIADOMY KONSUMENT 60+  N 

10
Gdańska Fundacja 
Dobroczynności

2007 FOP Równe Szanse

Zapobiec  wykluczeniu...Integracja osób 
niepełnosprawnych na bazie działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy

 N 

11
Gdańska Fundacja Innowacji 
Społecznej

2007 FOP
Demokracja/
MI

Wsparcie na starcie - rozwoj 
merytoryczny i organizacyjny GFIS

T

12
Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości

2007 FOP
Demokracja 
/DU

Mentoring kobiet w biznesie - program na 
rzecz rozwoju równych szans

N

13 Gdańska Fundacja Wody 2007 FOPŚrodowisko

Internetowy Program Edukacyjny 
„OWOC”  Obserwacja, Wiedza,  
Odpowiedzialność, Czyn

 N 

14
Gdańskie Stowarzyszenie 
Pedagagów Praktyków

2007 FOP
Demokracja/
MA

Pomorskie Centrum Stowarzyszen 
rozwoju wsi

N

15
Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową - Gdańska Akademia 
Bankowa

2007 FOP Równe SzanseORŁY POMORZA  N 

16
Krajowy Instytut Rozwoju 
Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego

2007 FOP
Demokracja/
MI

Przygotowanie do uruchomienia Punktu 
Informacyjnego ds. Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego

 T 

17
Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Pracowników 
Instytucji Rynku Pracy w Polsce

2007 FOP Równe SzanseAtywizacja społeczno-zawodowa kobiet  N 
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18
Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Pracowników 
Instytucji Rynku Pracy w Polsce

2007 FOP Równe SzanseSeniorzy nowe technologie są dla Was  N 

19
Nadwiślańskie Stowarzyszenie 
Chorych na Epilepsję i Ich 
Przyjaciół PIAST

2007 FOP Równe Szanse
INTEGRACJA W EDUKACJI - 
KOLEJNY KROK

 T 

20
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Antymobingowe OSA

2007 FOP
Demokracja/
MA Wybierz godne Ŝycie N

21

Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (OTOP) 
Pomorskie Biuro Regionalne w 
Gdańsku

2007 FOP Środowisko
WdraŜanie idei społecznej ochrony Ostoi 
Ptaków w Polsce

 T 

22
Polski Związek Niewidomych 
Okręg Pomorski 

2007 FOP Równe SzanseZnowu aktywni  N 

23
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku

2007 FOP Równe Szanse

RóŜne moŜliwości, równe szanse - Biuro 
Integracji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych

 N 

24
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku

2007 FOP Równe Szanse

System kompleksowego wsparcia osób 
głęboko, wielorako niepełnosprawnych 
intelektualnie

 N 

25
Pomorskie Forum na rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności

2007 FOP
Demokracja/
MI

IMPULS - pakiet startowy dla partnerstwa 
społeczno-publicznego w obszarze 
bezdomności

T

26
Pomorskie Stowarzyszenie 
>>Wspólna Europa<< (PSWE)

2007 FOP Równe Szanse
Budowa Sieci Pomorskich Uniwersytetów 
Ludowych (SPUL)

 N 

27
Pomorskie Stowarzyszenie 
Wspólna Europa

2007 FOP
Demokracja 
/DU

Powiatowe ośrodki telewizji 
internetowych (POTI)

N

28
Pomorskie Stowarzyszenie 
Wspólna Europa

2007 FOP
Demokracja/
MA Równouprawnienie kobiet w pracy  N 

29
Pomorskie Stowarzyszenie 
Wspólna Europa (PSWE)

2007 FOP Równe Szanse
E-Virtualne Contact Center na Pomorzu 
(E-VCC)

 N 

30
Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych

2007 FOP
Demokracja/
MA Od Dialogu do Partnerstwa II  N 

31
Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych

2007 FOP
Demokracja 
/SR Lustro obywatelskie T

32
REGIONALNE CENTRUM 
WOLONTARIATU W 
GDAŃSKU

2007 FOP
Demokracja/
MA Gdańskie koalicje krok 2 N

33
REGIONALNE CENTRUM 
WOLONTARIATU W 
GDAŃSKU

2007 FOP
Demokracja/
MA GDAŃSKIE KOALICJE - KROK 2  N 

34
Stowarzyszenie "Wolna 
Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2007 FOP Równe SzanseWzmocnienie ekonomiczne kobiet  N 

35
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna SAS

2007 FOP
Demokracja/
MA

Obywatel pod ochroną prawa - Biuro 
Porad potrzebnych

N
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36

STOWARZYSZENIE 
ANTYMOBBINGOWE PP. 
BARBARY GRABOWSKIEJ/ 
POMORSKIE CENTRUM 
MEDIACJI I POMOCY 
PRAWNEJ

2007 FOP Równe Szanse

Stawiam na siebie - kończę z przeszłością 
- program aktywizacyjny i 
resocjalizacyjny dla osób pozbawionych 
wolności 

 N 

37
Stowarzyszenie Artystyczne 
Kultywator 3Miejski

2007 FOP
Demokracja/
MI Wewnętrzne poruszenie T

38
Stowarzyszenie Domu Opieki 
Złota Jesień

2007 FOP Równe SzanseAKTYWNY SENIOR  N 

39
Stowarzyszenie Instytut 
Promocji Nauczycieli 
solidarność

2007 FOP
Demokracja 
/SR

Profesjonalne przygotowanie nauczycieli 
ze szkół ponadpodstawowych czterech 
wybranych województw do aktywnego 
włączania młodzieŜy w Ŝycie społeczne 
przy wykorzystaniu dobrych praktyk 
zagranicznych środkowisk edukacyjnych.

N

40
Stowarzyszenie KULTURA 
MIEJSKA

2007 FOP
Demokracja/
MA Indeks 73  N 

41 Stowarzyszenie Morena 2007 FOPRówne SzanseLepsza Młodość –Lepsze śycie  N 

42 Stowarzyszenie Morena 2007 FOPRówne SzanseCentrum Integracji Społecznej w Osówku  N 

43 Stowarzyszenie Morena 2007 FOP
Demokracja/
MA

Pomorska Sieć Informacji MłodzieŜowej - 
Rozwój

 N 

44
Stowarzyszenie Nadbałtyckie 
Plastyków im. Mariana Mokwy

2007 FOP Równe Szanse
Centrum Aktywizacji Artystyczno 
Społecznej Seniorów CAASS

 N 

45
Stowarzyszenie Nadzieja dla 
rodziny

2007 FOP
Demokracja/
MA Pomorskie Centrum Informacji N

46
Stowarzyszenie Opiekuńczo – 
Resocjalizacyjne „Prometeusz”

2007 FOP Równe SzanseKlub Integracji Społecznej SOS  N 

47
Stowarzyszenie Rodzin 
Zastępczych i Adopcyjnych 
"Pelikan" w Gdańsku

2007 FOP Równe Szanse

DAJĄ NAM PRZYSZŁOŚĆ - rodzinne 
formy opieki zastępczej bezpiecznym 
środowiskiem do rozwoju i niwelowania 
zaniedbań rozwojowych d

 T 

48 Stowarzyszenie SEKWOJA 2007 FOPRówne SzanseBliŜej Natury 2000  N 

49
Stowarzyszenie Współpracy 
kobiet NEWW -Polska

2007 FOP
Demokracja 
/SR Instytut przywództwa kobiet N

50
Stowarzyszenie ZrównowaŜony 
Rozwój

2007 FOP
Demokracja/
MA

Współpraca organizacji pozarządowych i 
władz lokalnych w zakresie ekologii

 N 

51
Towarzystwo Edukacyjne 
"Wiedza Powszechna"

2007 FOP
Demokracja/
MA Mlodzi liderzy demokracji N

52
Towarzystwo Edukacyjne 
"Wiedza Powszechna"

2007 FOP
Demokracja/
MA Na co pozwala nam demokracja  N 

53
Towarzystwo Edukacyjne 
„Wiedza Powszechna”

2007 FOP Równe SzanseAktywny senior w społeczności lokalnej  N 

54
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańskie

2007 FOP
Demokracja/
MA

Pomorskie Obserwatorium bezdomności - 
badania i polityka społeczna

N
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55
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - koło Gdańskie

2007 FOP Równe Szanse

Widoczni -  podwójna zmiana wizerunku. 
Inicjatywa ku zmniejszaniu róznic i 
pokonywaniu barier społecznych osób 
bezdomnych

 N 

56
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańskie

2007 FOP
Demokracja/
MA

Wschodnio Europejska Koalicja Na Rzecz 
Przeciwdziałania Bezdomności

 N 

57
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2007 FOP
Demokracja/
MA Akcja Obywatelska - Pomagaj świadomie N

58
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2007 FOP Równe SzanseOd Ulicy do EURO 2012 ! N

59
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2007 FOP
Demokracja/
MA Akcja Obywatelska - Pomagaj świadomie  N 

60
Uczniowski Klub Sportowy 
"Bursztyn" Gdańsk

2007 FOP Równe SzansePrzez sport do integracji  T 

61
Związek harcerstwa Polskiego, 
Choragiew Gdańska

2007 FOP
Demokracja/
MI

Profesjonalne obsługa finansowa 
jednostek organizacyjnych Związku 
Harcerstwa Polskiego Choragwi 
Gdańskiej

N

62
Centrum Wspierania 
Partycypacji Społecznej

2008 FOP
Demokracja/
MA

Ruch Falkenowski - ku demokracji, przez 
demokrację

N

63
Centrum Wspierania 
Partycypacji Społecznej

2008 FOP Równe Szanse

Dumni rodzice, dumne dzieci. W stronę 
reintegracji rodzin osób 
homoseksualnych, biseksualnych i 
transpłciowych z rejonu Trójmiasta

 N 

64 Fundacja Hospicyjna 2008 FOPRówne Szanse
DOTYKALNI, czyli HOSPICJUM TO 
wciąŜ czyjeś śYCIE

 N 

65
Fundacja Inicjatyw Społecznie 
Odpowiedzilnych 

2008 FOP
Demokracja/S
R Przyjazne prawo - Mediacja N

66
Fundacja Poszanowania Energii 
w Gdańsku

2008 FOP Środowisko

Konkurs dla młodzieŜy szkól 
ponadgimnazjalnych i policealnych 
Bogactwo energetyczne natury

 N 

67
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego

2008 FOP
Demokracja/S
R

Foresight kapitału społecznego i 
demokracji uczestniczącej jako warunki 
kształtowania zrównowaŜonego rozwoju 
regionu pomorskiego

N

68 Fundacja Theatrum Gedanense 2008 FOPRówne Szanse
Romek & Julka. Historia jak z naszej 
dzielnicy - Projekt społeczno-kulturalny

 N 

69
Gdańska Fundacj Innowacji 
społecznej

2008 FOP
Demokracja/S
R Dom sąsiedzki N

70
Gdańska Fundacja 
Dobroczynności

2008 FOP Równe Szanse

Uwierzyc w siebie…. Działania 
zapobiegające alienacji dorosłych  osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
psychiczną

 N 

71
Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości

2008 FOP
Demokracja/
DU

Mentoring kobiet w biznesie - program na 
rzecz rozwoju równych szans

T

72 Gdańska Fundacja Wody 2008 FOPRówne SzansePomorska ekoturystyka bez barier.  N 

73
Grupa Badawcza Ptaków 
Wodnych KULING

2008 FOP Środowisko
Ptaki Trójmiasta - znane, zadbane, 
chronione.

 N 

74
Pomorska Fundacja Rozwoju 
Chirurgii

2008 FOP Równe SzanseZdrowym być i zdrowo Ŝyć  N 

75
Pomorskie Forum na rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności

2008 FOP
Demokracja/S
R

Werbel demokracji - kampania ku 
dyskryminacji osób bezdomnych

T 

76
Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych

2008 FOP
Demokracja/S
R

Nec temere Nec timide - Gdańska Sieć 
Partnerstw Lokalnych

N
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77
REGIONALNE CENTRUM 
WOLONTARIATU W 
GDAŃSKU

2008 FOP
Demokracja/
MA GDAŃSKIE KOALICJE - KROK 2 T

78
Stowarzyszenei Chrześcijańscy 
Demokraci

2008 FOP
Demokracja/
MI Razem dla rozwoju N

79
Stowarzyszenie 
„ZrównowaŜony Rozwój”

2008 FOP Środowisko

Przyroda Mierzei Wiślanej, a budowa 
Kanału śeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną. Ingerencja czy zrównowaŜony 
rozwój?

 N 

80
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna SAS

2008 FOP
Demokracja/
MA

Obywatel świadomy praw i obowiązków - 
centrum porad prawnych, obywatelskich i 
psychospołecznych

N

81
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna SAS

2008 FOP
Demokracja/S
R

Obywatel pod ochroną prawa - centrum 
porad prawnych, obywatelskich i 
psychospołecznych

N

82

Stowarzyszenie 
antymobbingowe PP.Barbary 
Brabowskiej Pomorskie 
Centrum mediacji i pomocy 
prawnej

2008 FOP
Demokracja/S
R

Być stroną, być świadkiem w 
postępowaniu sądowym, jesteśmy po to 
aby tobie pomóc.

N

83
Stowarzyszenie Domu Opieki 
Złota Jesień

2008 FOP Równe SzanseAKTYWNY SENIOR  N 

84
Stowarzyszenie Inicjatyw 
MłodzieŜowych

2008 FOP
Demokracja/
DU demokracja =świadomośc +wybór+ alcja N

85
Stowarzyszenie Instytut 
Promocji Nauczycieli 
solidarność

2008 FOP
Demokracja/S
R Ze szkoły w świat N

86
Stowarzyszenie Instytut 
Promocji Nauczycieli 
solidarność

2008 FOP
Demokracja/S
R

Szkoły - kuźnie inicjatyw obywatelskich - 
projekt pilotaŜowy dla nauczycieli

N

87 Stowarzyszenie Morena 2008 FOP
Demokracja/S
R Młodzi w akcji 2009 N

88
Stowarzyszenie Nadzieja dla 
rodziny

2008 FOP
Demokracja/
MA Pomorskie Centrum Infromacji N

89
Stowarzyszenie Nowy Port 
Sztuki

2008 FOP
Demokracja/
MI Nowy port sztuki - fundamenty i rozwoj N

90
Stowarzyszenie pomocy osobom 
z zespołem Williamsa

2008 FOP
Demokracja/
MI

Stowarzyszenie pomocy osobom z 
zespołem Williamsa - wsparcie budowy 
organizacji

N

91

Stowarzyszenie Pomocy 
przyjacielskiej osobom z 
ograniczoną aktywnościa 
zawodową i osobom 
niepełnosprawnym DOM 
&PRACA

2008 FOP
Demokracja/
MI Dobry start gwarancja sukcesu N

92
Stowarzyszenie Rodzin 
Zastępczych i Adopcyjnych 
"Pelikan" w Gdańsku

2008 FOP Równe Szanse
TWOJA RODZINA MOJĄ 
PRZYSZŁOŚCIĄ

 N 

93 Stowarzyszenie SEKWOJA 2008 FOPRówne Szanse  N 

94 Stowarzyszenie SEKWOJA 2008 FOP Środowisko BliŜej Natury 2000  N 

95
Stowarzyszenie Współpracy 
Kobiet NEWW - Polska

2008 FOP Równe Szanse Radzę sobie w Ŝyciu!  N 
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96
Stowarzyszenie Współpracy 
kobiet NEWW -Polska

2008 FOP
Demokracja/S
R

Upowszechnianie polskich doświadczeń 
na Ukrainie, wsparcie kobiecych 
organizacji pozarządowych w tworzeniu 
społeczeństwa obywatelskeigo

N

97
Stowarzyszenie Współpracy 
Kobiet NEWW-Polska

2008 FOP Równe Szanse
Gender Mainstreaming jako narzędzie 
wzmacniające społeczeństwo obywatelskie

 N 

98
Stowarzyszenie ZrównowaŜony 
Rozwój

2008 FOP
Demokracja/
MA

Współpraca władz lokalnych i organizacji 
pozarządowych - dialog i partnerstwo

N

99
Towarzystwo Edukacyjne 
"Wiedza Powszechna"

2008 FOP Równe SzanseAktywny senior w społeczności lokalnej  N 

100
Towarzystwo Edukacyjne 
"Wiedza Powszechna"

2008 FOP
Demokracja/
MA

Nauka równości - polscy nauczyciele na 
rzecz włączenia gender enlightenment do 
szkolnictwa bialoruskiego

T

101
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańskie

2008 FOP
Demokracja/S
R Rzecznik osoby bezdomnej - etap 2 T

102
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Gdańska 

2008 FOP Równe Szanse

RÓWNAJ SZANSE AKTYWIZACJA 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 
RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

 N 

103
Centrum Wspierania 
Partycypacji Społecznej 
(CWPS)

2009 FOP Równe Szanse

Dumni rodzice - dumne dzieci. 
Reintegracja i empowerment rodzin po 
coming oucie bliskiej osoby z rejonu 
Trójmiasta i okolic.

 N 

104 Fundacja "Sprawni Inaczej" 2009 FOPRówne Szanse
Centrum Integracji i Edukacji Osób 
Niepełnosprawnych

 N 

105 Fundacja Bursztynowe oko 2009 FOP
Demokracja/
MI

Digitalizacja archiwum polskich 
teledysków z 18 letnich zbiorow Yach 
Film Festival

N

106 Fundacja Centrum Solidarności 2009 FOP
Demokracja/
MA

The end of Cold War. Solidarity as the 
beggining of the end of communism

N

107 Fundacja Promocji Lokalnej 2009 FOP
Demokracja/
MI

Rozwoj merytoryczny i techniczny w celu 
realizacji zadań statutowych

N

108
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego

2009 FOP Środowisko
Transfer dobrych praktyk w ochronie 
środowiska Bałtyku

 N 

109
Gdańska Fundacja 
Dobroczynności

2009 FOP Równe Szanse

Aktywne popołudnie….-organizacja zajęc 
aktywizujących dla osób 
niepełnosprawnych

 N 

110
Gdańska Fundacja Innowacji 
Społecznej

2009 FOP
Demokracja/
MA

Kuźnia obywatelskości - szansą na 
podniesienie stanu świadomości 
mieszkańcow Oruni na temat 
społeczeństwa obywatelskiego

N

111
Gdańska Fundacja Innowacji 
Społecznej

2009 FOP Równe Szanse

KALEJDOSKOP RÓWNYCH SZANS - 
kompleksowy program wsparcia 
wychowanków Domów dla Dzieci GFIS.

 N 

112 Gdańska Fundacja Wody 2009 FOP
Demokracja/
MA

Zielona infromacja o stanie środowiska, 
zrównowaŜonym rozwoju, mechanizmach 
konsultacji społecznych województwa 
pomorskiego

N

113
Gdańska Organizacja 
Turystyczna 

2009 FOP Równe SzanseKomunikator Gdański  N 

114
Gdańska Orgazniacja 
turystyczna

2009 FOP
Demokracja/
MA Gdańscy akcjonariusze T
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115 Marek Kamiński Foundation 2009 FOP
Demokracja/
MA

Ekspedycja Wisła - demokracja i 
dziedzictwo narodowe w projekcie 
edukacyjnym skierowanym do dzieci i 
młodziezy

N

116
Ogólnopolskie Towarzystwo 
ochrony ptaków

2009 FOP
Demokracja/
MA

UŜycz nam swoich skrzydeł - zostań 
wolontariuszem OTOP

N

117
Pomorska Fundacja sportu i 
turystyki osób 
niepełnosprawnych Keja

2009 FOP
Demokracja/
MI

Iść w stronę światła - pokonywanie morza 
i barier w niepełnosprawności

N

118
Pomorskie Centrum Rozwoju 
Społecznego - 

2009 FOP
Demokracja/
MI

Evolutio - pierwszy krok do realizowania 
misji

N

119
Pomorskie Forum na rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności

2009 FOP Równe Szanse

Pomorski Werblista - kampania na rzecz 
wsparcia zrównowaŜonego rozwoju 
województwa pomorskiego

 N 

120
Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych

2009 FOP
Demokracja/
MA

Nic o nas bez nas, kształtowanie roli i 
zadań jednostek pomocniczych gminy, 
edukacja obywatelska

N

121
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna SAS

2009 FOP
Demokracja/
MA

Obywatel pod ochroną prawa - centrum 
porad prawnych, obywatelskich i 
psychospołecznych

N

122

STOWARZYSZENIE 
"WSPÓLNOTA SERC" 
REPREZENTUJĄCE OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE

2009 FOP Równe Szanse
RAZEM W NASZEJ LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI

 N 

123

Stowarzyszenie 
antymobbingowe PP.Barbary 
Brabowskiej Pomorskie 
Centrum mediacji i pomocy 
prawnej

2009 FOP
Demokracja/
MA

Być stroną, być świadkiem w 
postępowaniu sądowym

N

124
Stowarzyszenie Nadbałtyckie 
Plastyków im. Mariana Mokwy

2009 FOP Równe Szanse
Centrum Aktywizacji Artystyczno-
Społecznej Seniorów - CAASS

 N 

125
Stowarzyszenie Nowy Port 
Sztuki

2009 FOP
Demokracja/
MI Nowy port sztuki - fundamenty i rozwoj N

126
Stowarzyszenie Rodzin 
Zastępczych i Adopcyjnych 
"Pelikan" w Gdańsku

2009 FOP Równe Szanse
TWOJA RODZINA MOJĄ 
PRZYSZŁOŚCIĄ

 N 

127
Stowarzyszenie Współpracy 
kobiet NEWW -Polska

2009 FOP
Demokracja/
MA Demokracja bez kobiet to pół demokracji N

128
Towarzystwo Edukacyjne 
"Wiedza Powszechna"

2009 FOP Środowisko

„Przez edukację do zrównowaŜonego 
rozwoju - upowszechnianie EZR wśród 
nauczycieli”

 N 

129
Towarzystwo Edukacyjne 
„Wiedza Powszechna”

2009 FOP Równe SzanseAktywny senior w społeczności lokalnej  N 

130
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta Koło Gdańskie 

2009 FOP Równe Szanse
Innowacyjny System Pomocy Ofiarom 
Przemocy Domowej

 N 

131
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2009 FOP Równe SzanseOd ulicy do Euro 2012!  N 

132
Zrzeszenie Kaszubsko -
Pomorskie Zarząd Główny

2009 FOP
Demokracja/
MA

W jedności siła - III Kongres Kaszubski 
szansą na aktywizację obywatelską 
Kaszubów

N

133
Związek Harcerstwa Polskiego - 
Chorągiew Gdańska Hufiec 
Sopot

2009 FOP Równe SzanseDołącz do nas  N 
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ZAŁĄCZNIK 3: Zestawienie zbiorcze projektów organizacji pozarządowych z terenu Gdańska, 
które uzyskały dofinansowanie projektów z budŜetu Wojewody Pomorskiego w latach 2007 – 
2009. 

Lp. NAZWA ORGANIZACJI Rok Sponsor
Obszar 

wsparcia
TEMAT ,  OPIS PROJEKTU (metody działania, benificjenci, 

rodzaj kosztów)
KWOTA 

PRZYZNANA

1

Chrześcijańska SłuŜba 
Charytatywna Pomorska Filia 
Nr 1
(Kościół Adwentystów Dnia 

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Zdrowe lato z Gdańskiem"- cykl letnich zajęć edukacyjno-terapeut. 
(element całorocznej pracy Świetlicy Środowiskowej "SłuŜba 
Dziecku") - k. zakwaterowania, wyŜywienie, transport, wypoŜycz. 
sprzętu, mater. dydakt., wyjścia kultur.-edukac. 

3 000,00 zł

2

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych z Upośl. 
Umysłowym "Światło i Cienie"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Rozszerzenie oferty zajęć rehabilitacy. i działań integrac. dla dzieci 
i mł. niepełnosprawnej oraz z zaburzeniami psychicz. na bazie ŚDS" - 
(zaj. z psychol.,hipoterapia, basen, turniej ping-pinga, festyn, turnus 
integrac.-rehabilit., imprezy integrac.) 

3 000,00 zł

3 Fundacja "Rodzina Nadziei" 2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Organizacja zajęć psychol.-terapeutycz. oraz intensyfikacha zaj. 
logopedycznych dla wych. Domu Rodzinnego w Gdańsku-Oliwie 
(płace specjalist., materiały, wypocz. letni ) 

4 000,00 zł

4 Fundacja "Rodzina Nadziei" 2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Mój Dom" - Dom Rodzinny w Wejherowie - nabycie umiejętności 
w aranŜacji miejsca zamieszkania (wewnątrz i na zweewn) - zakup 
drobnych el. Wystroju, wykładziny, farb, roślinności, drewna 
(altana), meble 

3 000,00 zł

5 Fundacja "Rodzina Nadziei" 2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Organizowanie pozalekc. zajęć sportow., wychowawczo-
socjoterapeut., wypocz. letniego oraz uzupełnienie diety Ŝywność. - 
Ognisko Wychowawcze Gd.-śabianka" (Ŝywność, mat. Plast., 
papier., sport., basen, jazda konna, kino, płace, obóz Ŝeglarski, 
przejazdy) 

3 000,00 zł

6
Fundacja Pomorskie Forum na 
Rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności w Gdańsku

2007  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Partnerstwo publiczno-społeczne w obszarze bezdomności na 
terenie woj. pomorskiego" - (k.Seminarium, debaty, opracowanie i 
druk "Pomostu" i informatora o bezdom, plakaty, remont biura, 
wynagrodz. )

22 000,00 zł

7
Gdańska Fudacja 
Dobroczynności

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Aktywizacja osób niepełnospr. przez róŜnorodne formy rehabilitacji 
w ŚDS Kościerzyna (mat. do terapii, husty animacyjne, art. 
spoŜywcze, wycieczki, kino, wyposaŜenie do pokoju na trening 
samodzielności 

3 000,00 zł

8
Gdańskie Stowarzyszenie 
Epileptyków

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"IX Ogólnopolski Festiwal Integracyjny Stowarzyszeń Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych Miastko 2007" (aktywizowanie do działań 
twórczych, moŜliwość prezentacji swych dokonań, integracja) k. 
transportu, wyŜywienia, mat. do kroniki

3 000,00 zł

9
Gdańskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Profesjonalna, systemowa strategia pomocy dziecku i rodzinie" - 
Punkt Konultac. (porady prawne, socjalne, psychol.),  semianaria, 
konferencje, Interdyscyp. Zespół Konsultacyjny (wspólna praca wielu 
specjalistów dla rodziny) - płace, mater, usługi 

3 000,00 zł

10
Gdańskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 Psychoedukacja i pomoc w grupie wsparcia dla współuzaleŜnionych 
od przemocy - Klub Kobiety Kobierom (Gdańsk-Chełm) - płace, sesja 
wyjazdowa (płace, dojazd, noclegi, wyŜywienie), mater. dydakt. i 
biur. 

1 500,00 zł

11
GdańskieStowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Małe przedszkole w kaŜdej wsi" - 18 ośrodków edukacji 
przedszkolnej w wojew.- wyrówn. szans edukac.  (płace 
koordynatora, księgowej,  zakup matetiałów i pomocy dydaktycz., 
transport, usł. bankowe) 

6 000,00 zł

12
Gdyńskie Stowarzyszenie 
Integracyjne"PROMYK"

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Asystent osoby niepełnospr. intelektualnie w systemie mieszkań 
chronionych - wsparcie w treningu społecznym, tworzenie 
indywidual. programu usamodzielniania 9 os. niepełnospr.(płace)

3 000,00 zł

13
Lokalny Ośrodek Integracyjny 
dla Dzieci z Upośl. 
Umysłowym

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

"Prowadzenie dziennego ośrodka dla osób z upośl. umysłowym 
(rehabilitacja, gr. wsparcie dla rodziców, integracja) - k. płac 
rehabilitantów, wynajęcie basenu, czepki, okulary, imprezy, 
mat.biurowe i dydaktycz.,)

5 000,00 zł

14
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przeciwdziałanie bezdomności" - prowadzenie i utrzymanie banku 
Ŝywności (płace magazynierówe, transport, k.eksploat., obsł. 
księgowa, mat. biurowe) 

5 000,00 zł

15
Polski Związek Emerytów, 
Rencistow i Inwalidów - 
Zarząd Oddz. Okręgowego

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Asystent Seniora" (pomoc w sprawach codziennych, wspólne 
wyjścia do placówek kulturalnych) - szkolenie pierwszych 20 
kandydatów na asystenta (k. szkolenia)

3 000,00 zł

16

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym (Koło)

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 Oparcie społeczne w środowisku rodzinnym dla os. niepełnospr, 
intelektualnie (specjalistyczne usługi opiek. w miejscu zamieszkania,  
asystent środowiskowy, gr. wsparcia dla asystentów) - płace 
koordynatora, asystentów, szkoleniowca, transport

2 000,00 zł

17

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym (Koło)

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Integracja osób z niepełnospr. intelektual. w środowisku lokaln. 
poprzez działania Orkiestry Integracyjnej VITA ACTIVA (płace, 
transport na koncerty, materiały do zajęć, sprzęt muzycz., druk 
folderów promoc.)

3 000,00 zł

18

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym (Koło)

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze
Prowadzenie specjalist. poradnictwa dla rodzin z osobą niepełnospr. 
intelektualnie (prawnik, psycholog, usł. telefoniczne)

2 000,00 zł

W LATACH 2007-2009
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19

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności
Fundacja

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Szkolenie dla kadr pracujących w obszarze problematyki 
bezdomności (cykl szkoleń w zakresie tworz. kompleksowego 
systemu pomocy os, bezdomnym) - k. wyŜyw. i zakwaterowania, 
szkoleniowcy

1 500,00 zł

20

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności
Fundacja

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Portret zbiorowosći ludzi bezdomnych woj. pomorskiego 2007 - 
czwarte badanie socjodemograficzne ( mat. biurowe, druk ankiet, 
sprzęt komput.)

3 000,00 zł

21

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności
Fundacja

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Plakat o placówkach udzielających pomocy os, bezdomnym w 
Trójmieście (pomoc w zakresie schronienia, posiłku, odzieŜy, plakat 
będzie umieszczony w szpitalach, dworcach kolejow., przychodniach, 
komisarjatach policji, itp.) - k. druku

1 500,00 zł

22

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności
Fundacja

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Pomost - o bezdomności bez lęku" - (publikacja zawierająca 
materiały wypracowane przez PFWB dot. problematyki bezdomności 
plus aktual.  informator o placówkach)- k.druku i prac redakcyjnych

2 000,00 zł

23

Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych - 
Fundacja

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Konkurs "Bursztynowego Mieczyka" promocją najlepszych praktyk 
sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej - woj.pomorskie  
(k. osobowe, bank, poczta,oprawaartystyczna, nagrody)

12 900,00 zł

24
Stowarzyszenia Klub Seniora 
"Promyk Prawdziwy"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Zaktywizowany Senior" - zajęcia. dla 30 seniorów (k. realizacji 
zajęć) 

2 000,00 zł

25
Stowarzyszenie 
Gdański Komitet Obywatelski - 
Jadłodajnia "Pomocna Dłoń"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Pomocna Dłoń" - program wsparcia osób w kryzysie (jedzenie, 
odzieŜ, wyposaŜ., informacje - przeciwdziałanie bezdomności) - k. 
zywności, płac personelu, opłat stałych 

4 000,00 zł

26
Stowarzyszenie "Klub 
Przyjaciół StrzyŜy"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla ludzi starszych - 
Klub Seniora "Promyk" (art. Ŝywność., biurowe, czystości, higieny, 
usł. Księgowe, transportowe, bilety do plac. kultur. i rehabilitac. 
SKM, płaca rehabilit., wyposaŜenie 

3 000,00 zł

27
Stowarzyszenie "Nadzieja dla 
Rodziny"

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Indywidualna terapia z rodziną" (rodziny z osobami chorymi 
psychicznie) - powoduje zmniejszenie się ilości hospitalizacji osób 
zaburzonych (płace: terapeuci, koordynacja)

3 000,00 zł

28
Stowarzyszenie "Rodzina 
Kolpinga"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Aktywność Ŝyciowa ludzi starszych poprzez program "jak godnie 
przeŜywać III wiek" - edukacja zdrowotna, terapia ruchem, org. 
czasu wolnego (wyŜywienie, autokar, zaj. terapeut.) 

2 000,00 zł

29
Stowarzyszenie "Rodzina 
Kolpinga"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

"W poszukiwaniu źródła radości" - opieka pozaszkolna dzieci i 
młodzieŜy ze Starego Przedmieścia (z rodzin patolo.) - lokal w 
parafii (k. zaj. rekreac., poczęstunek, kimo, paczki światecz)

2 000,00 zł

30
Stowarzyszenie "Wspólnota 
Serc"

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"V Jubileuszowy Festiwal "Poza Pozy"  (prezentacja dokonań 
twórczych os. niepełnospr. intelektual z uczestnictwm 
profesjonalnych artystów) - k. występów gwiazd festiwalu

4 000,00 zł

31
Stowarzyszenie "Wspólnota 
Serc"

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Rehabilitacja społeczno-ruchowa osób z zaburzeniami psychicz. 
uczestniczących w treningu mieszkaniowym (4 osoby, na bazie 
mieszkań trening. w Gd.-Wrzeszczu i Oruni) - nauka 
samodzielności, rekreacja (zakup rowerów, wyjścia na basen)

1 500,00 zł

32
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna /SAS/

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Prawo po mojej stronie" - biuro poradnictwa prawnego I 
psychospołecznego dla osoób bezdomnych i zagroŜonych 
bezdomnością z woj.pomorskiego (k. wynagrodzeń)

3 000,00 zł

33
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych "Orunia"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

Na bazie ośr. wsparcia dziennego dla dzieci oraz ludzi starszych 
działania programu "Starszy Brat, Starsza Siostra"(20 osób) - k. 
oferty kultur., wyŜywienie, wycieczek

2 000,00 zł

34
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych "Orunia"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

Aktywizacja społeczna os. starszych na bazie Oruńskiego Klubu 
Seniora "Orania"  (k.zaj. rehabilit., wyjść do restauracji, wyŜywienia, 
oferta kulturalna)

3 000,00 zł

35
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych im św. Ojca Pio

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Klub Seniora "Wzajemna pomoc" (dla 50 osób) - honoraria, mater. 
biurowe, dydakt. , transport 

3 000,00 zł

36
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Punkt informac. dla os. z zabrzeniami prychicznymi ich rodzin i 
opiekunów (informacja w pk-cie, telefoniczna i e-mailem) - płace, 
koordynacja i szkolenia 

3 000,00 zł

37
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Prowadzenie Klubów Samopomocy "Zintegrowana sieć wsparcia" 
dla os. z zaburz. psychicznymi i ich rodzin w woj. pomorskim 
(rozwój 8 istniejącyh o tworzenie nowych klubów) - wynagrodzenia, 
posiłki usł. administr.-księgowe 

4 000,00 zł

38
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wspólny Dom" - 2 mieszkania chronione dla os. chorych 
psychicznie (przy wsparciu opiekunów nauka samodzielności i 
zaradności) - k. wynagrodzeń (opiekunowie, księgowość, 
koordynacja), k. najmu mieszkań 

5 000,00 zł

39
Stowarzyszenie Nadbałtyckie 
Plastyków im. M. Mokwy

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Akwarela" - Ponadlokalny Klub Seniora (warsztaty, galeria, 
plenery,wyjścia) - k. płac specjalist, zakup mater., Ŝywności, bilety 
wstępu, komunikac, usł. transportowe 

3 000,00 zł

40
Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjalizacyjne "Prometeusz"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przyszłość budzi nadzieję na lepsze jutro"- działania na rzecz 
wychodzenia z bezdomności (bezdomnych kobiet) przez rozwój 
umiejętności społ.i  zawodowych (płace specjalist, szkolenia zawod., 
mat. biurowe, doposaŜenie) 

5 000,00 zł
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41
Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjalizacyjne "Prometeusz"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Chcę Ŝyć godnie" - rehabilitacja społ. osób z zaburzeniami 
psychicz. (bezdomnych) - psychoedukacja, terapia zajęciowa (płace 
specjalistów, materiały, art.spoŜywcze) 

3 000,00 zł

42
Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjalizacyjne "Prometeusz"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

"Schronienie za jeden uśmiech" - udzielenie wsparcia w postaci 
schronienia w syt. kryzysowych, po przemocy, hospitalizacji 
(Ŝywność, art.. higienicz., odzieŜ, bielizna, leki, płace personelu)

3 000,00 zł

43
Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjalizacyjne "Prometeusz" 
w Gdańsku

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Nasz plan na przyszłość?" - poprawa standardu w Schronisku dla 
Bezdomnych Kobiet z Dziećmi przez utworz. pralnio-suszarni i 
magazynu (remont, dopr. Wody, instalacja CO, doposaŜenie, płace)

2 000,00 zł

44
Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjalizacyjne "Prometeusz" 
w Gdańsku

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 
"Jakość, edukacja, rozwój" - utworz. sali edukacyjnej w Schronisku 
(k. adaptacji i doposaŜenia, CO)

4 000,00 zł

45
Stowarzyszenie Pomocy 
Charytatywnej "Wspólnota"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

Przeciwdziałanie bezdomności, sktutkom ubóstwa i biedy (poprzez 
doŜywianie w ramach jadłodajni, dystrybucję Ŝywności z UE) - k. art. 
spoŜyw., śr. sanitar., energia)

4 000,00 zł

46
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym 

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Interwencja kryzysowa jako działanie zapewiające os. z autyzmem 
specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem" - szkolenie 
rodzin w zakresie postęp w sytuacjach trudnych (agresja, autoagresja) 
- płace terapeutów, superwizja 

2 000,00 zł

47
Stowarzyszenie Samopomocy 
"Kr ąg"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Działania na rzecz zapobieg. i wychodz. z bezdomności na bazie 
ośr. dziennego dla osób w kryzysie" ( posiłek, wydaw. odzieŜy, pr. 
terapeut, i profilaktyczne, pomoc prawna, psychol., mediacje, dział. 
interwncyjne - przemoc) - płace,media, mat. i wyposaŜ. 

4 000,00 zł

48
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Schronisko" - zapewnienie miejsc interwencyjnych dla os. 
bezdomnych. i zagroŜ bezdom. nie objętych pomocą instytuc. - 
Przegalina (energia, woda, opał)

6 000,00 zł

49
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

 Miejsca interwencyjne dla bezdomnych  z terenu woj. pomorskiego 
(bez skierowań z OPS-ów) w Schronisku Gdańsk, ul. Starowiślna 3  
(Ŝywność, art. chem.,czynsz, telefon, energia,  płaca kucharza, 
zamraŜarka)

6 000,00 zł

50
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

System pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych - na bazie 
Noclegowni w Gdańsku, ul. śaglowa (prysznic, pralnia, gorąca 
herbata lub posiłek, ew. krótki nocleg) -  śr. czystości, med., 
wyposaŜenie (krzesła, stoliki,szafa) naprawy, drobne remonty, 
energia

2 350,00 zł

51
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Punkt wydawania odzieŜy dla bezdomnych i ubogich w Sopocie (ul. 
Królowej Jadwigi 6) - koordynator, art. biur., śr. zyst. obsługa 
administ., modernizacja CO, telefon, ekspl. Samoch

1 650,00 zł

52
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2007  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Ponownie w grze" - druŜyna piłki noŜnej jako el. readaptacji społ. 
bezdomnych męŜczyzn realizowany w Noclegowni przy ul. śaglowej 
(udział w turniejach, zakup sprzętu, ubezpieczenie)

3 500,00 zł

53
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2007  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

Rozwiązania zmierzające do aktywizowania bezdom. przez udział w 
pracach Klubu rowerowego "Bajsicool" w Schronisku w Gdańsku, ul. 
Starowiślna - terapia zajęciowa przez serwis rowerowy (k. 
koordynatora, mat., wyposaŜenia, organizacji wycieczki)

5 000,00 zł

54
Towarzystwo Pomocy 
im.św.Brata Alberta, Koło 2007 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Schronisko - zapewnienie miejsc interwencyjnych w istniejących 
placówkach Towarzystwa" - Schronisko Przegalina (energia, śr. 
czystości, higieny, art. Ŝywnościowe 

3 000,00 zł

55
Towarzystwo Pomocy 
im.św.Brata Alberta, Koło 2007 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Schronisko - zapewnienie miejsc interwencyjnych w istniejących 
placówkach Towarzystwa" - Schronisko przy ul. Starowiślnej 3 
(media, energia, , art. Ŝywnościowe) 

3 000,00 zł

56
Towarzystwo Pomocy 
im.św.Brata Alberta, Koło 2007 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Ogrzewalnia dla os. bezdomnych" -wsparcie  w sytuac. kryzys., bez 
skierowań (k. eksploatacji, śr. czystości, przeglądy, mat. I 
wyposaŜenie, dezynsekacja, deratyzac.) 

5 000,00 zł

57
Towarzystwo Pomocy 
im.św.Brata Alberta, Koło 2007 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Gdy jesteś w potrzebie- system pomocy dla os. bezdomnych 
niekorzystających z pomocy instytuc. (prysznic, posiłek, pralnia ew. 
nocleg - Noclegownia, ul. śaglowa)- śr, czystości, leki, mat. 
Medycz., zamraŜarka, czajnik, naprawy, wyposaŜ., energia 

3 000,00 zł

58
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Grupa aktywności twórczej w ramach Ośr. Pofilaktyki 
Środowiskowej "Glanik" w Gdańsku(praca całoroczna) - k. zakupu 
kamery, rzutnika, noteboka, płyty DVD, mater. Dydakt, obsł. 
administr.-księgowa 

4 000,00 zł

59
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Ośr. Profilaktyki Środowiskowej Gdynia - wakacyjne warsztaty 
integrac. "Razem Ŝyć- sobą być" dla dzieci z zaburz. zachowania,  (k. 
wyŜywienia, ubezp., noclegu, PKS, mat. plast., koszulki, mapy, mat. 
Sportowe, jazda konna, zdjęcia, nagrody, księgowa) 

3 000,00 zł

60
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Ośr. Terapeutyczny "Mrowisko" w Sopocie - zapewnienie os. z 
zaburz. psychicz. specjalistycz. Pomocy i integr. ze środowiskiem  
(praca w ogódkach działkowych) - k. materiałów i wyposaŜenia 

3 000,00 zł

61
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 " Kontynuacja  progr. oddziaływań środow. na rzecz dzieci i mł. 
zagroŜonych uŜywaniem substancji pscyho-aktyw. realiz. przez 
Mobilną Poradnię MłodzieŜową "Kontakt-Bus" (Gd.-N.Port) - płace, 
eksploat. pojazdu, mater., k.adm.-księg.) 

2 000,00 zł
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62
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla bezdomnych bez 
skierowań,zgłaszających się i przywoŜonych przez słuŜby do 
Noclegowni przy ul. Mostowej (k. utrzym miejsc interw.) 

6 000,00 zł

63
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań" w 
Gdańsku

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Zapewn. podstawowego wsparcia  os. bezdomnym mającym 
przejściowe trudności z nawiązaniem kontaktu z pracownikiem 
sojcalnym z OPS-u - na bazie Noclegowni (k. Ŝywności, eksploat., 
remonty)

6 000,00 zł

64
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań" w 
Gdańsku

2007  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Diagnoza i współpraca z osobą bezdomną podstawą do zawarcia 
indywid. programu wychodz.z bezdomności" - Noclegownia przy ul. 
Mostowej (Ŝywność, remonty, eksploatacja)

5 000,00 zł

65
Zrzeszenie Organizacji 
Samopomocowych "SUKURS"

2007 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 " W sukurs  pomorskim organizacjom pozarządowym" - 
doskonalenie informacji wzajemnej - serwis internetowy, biuletyn, 
konferencje i publikacje (k. osobowe) 

2 500,00 zł

66
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wakacyjna profilaktyka" - warsztaty i zajęcia z zakresu profilaktyki 
patologi społ. w ramach obozów (wyŜywienie, zakwaterowanie, 
mater., wstępy, transport, honoraria) 

3 000,00 zł

67
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi

2007 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

"Dorastanie bez uŜywek" - program dla dzieci i mł. w  woj., których 
sytuacja wymaga wsparci ze wzgl. na dysfunkcj rodziny- zagospodar. 
Czasu wolnego (popołudnia, weknendy - cały rok) - wyŜywienie 
uczestników szkoleń, zakwaterowanie, mat., wstepy, druk por

3 000,00 zł

68
Związek Stowarzyszeń 
Pomorski Bank śywności w 
Gdańsku

2007  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Pomorski Bank śywności - wsparciem dla najuboŜszych" -
profilaktyka bezdomności  (k. osobowe, materiały i wyposaŜenie, 
usługi telofonicz, poczta, trnasport, ulotki)

3 000,00 zł

69
Bałtyckie Stowarzyszenie
 "Aktywność"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Osiedlowy Pkt. Świetlicowy i Klub MłodzieŜowy "Tratwa" na 
osiedlu Suchanino" dla dzieci i mł z rodzin patolog (zaj. 
edukac.,profilakt., socjoterap,  rekreac.-sportowe - 40 os.) -k.  płac, 
bilety wstępu, wyn. sali gim. 

3 000,00 zł

70

Chrześcijańska SłuŜba 
Charytatywna 
Pomorska Filia Nr 1
(Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego w RP)

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Karuzela z pomysłami"- działanie Świetlicy Środowiskowej 
"SłuŜba Dziecku" (zaj. artyst., kultur., muzycz.-taneczne, sport., 
kulinar.,- dla 20 dzieci z rodzin dysfunkc.) - wyŜywienie, mat. 
dydakt., śr. czyst. komput, usługi, imprezy 

4 000,00 zł

71
Fundacja "PomóŜ Sobie i 
Innym"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "PomóŜ mi rozwijać się w ramach Klubu dla MłodzieŜy" 
-  zaj. wokal.- instument,  taniec, zaj. indywid. i grup. - 14 os. z 
rodzin dysfunkc. (płace spec., śr. czyst., nagrody, Ŝywność) 

3 000,00 zł

72
Fundacja Herbu "JANINA" 
dla Sierot i Dzieci 
Pokrzywdzonych Losowo

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wakacje 2008 - 4 obozy letnie dla 120  dzieci z rodzin 
patolog. w Ocyplu" - (dzieci z Świetlicy Środowisk i z kierowane 
przez MOPS)- k. płac, wyŜyw., mat. I wyposaŜ, media, transp. 

7 000,00 zł

73 Fundacja Marcus 2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Aktywizacja os. starszych na bazie Klubu Samopomocy  "Przystań" 
w Gd.-Zaspie" (zaj. terap., ruchowe,  org. cz. wolnego , imprezy 
integr. - 35 os.) - k. Ŝywności, bilet, mat. do terap. i zaj. rehab. 

3 000,00 zł

74
Gdańska Fudacja 
Dobroczynności

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

  "Zapobiec wykluczeniu" - integracja osób niepełnospr.i 
ntelektualnie,  rozszerzenie oferty  ŚDS Kościerzyna (płace specj., 
mat. do terapii, art. SpoŜywcze, imprezy) 

5 000,00 zł

75
Gdańska Fudacja Innowacji 
Społecznej

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Tworzenie systemu oparcia społ. dla os. starszych "
- Klub Seniora "Orania" (spotkania integr.  dziećmi i mł, integracja, 
zaj. Sportowe - 25 os. starszych)- k. Ŝywności, basen , bilety, wyjazdy  

2 000,00 zł

76
GdańskieStowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Punkt Informac. Konultacyjny (PIK) - specjalist. doradztwo i 
interdyscyp. strategie pomocy dla os. zagroŜ  wyklucz. społ.- 200 os.  
( płace spec., mater. i pomoce, usługi, promocja, Ŝywność) 

5 000,00 zł

77
GdańskieStowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przemoc w rodzinie jako skraj. forma wyklucz. społ. 
Przeciwdziałanie w ramach samopomoc. gr. wsparcia i wyjazdowj 
sesji profilakt- trening." (30 os.)- Klub Kobiety Kobietom Gd. -
Chełm (place spec., wynajm, noclegi, transp., posiłki mat. dydakt., 

2 000,00 zł

78
Klub Przyjaciół Dzieci 
"Neptun" (Stowarzyszenie)

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Tęczowe wakacje" - kolonia w Przywiodzu dla dzieci zrodzin 
dysfunkc.( Gdańsk-  Środmieście, Dolne Miasto) uczestnicz. w zaj. 
Klubu przez cały rok (nocleg i wyŜywienie)  

3 000,00 zł

79
Klub Przyjaciół Dzieci 
"Neptun" (Stowarzyszenie)

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Podopieczni Neptuna" - org. czasu wolnego, profilaktyka uzaleŜ. i 
przestęp, doŜywianie dzieci z rodz. dysfunkc.,  (55 os.) - k. biletów, 
Ŝywności, mat. do pracy twórczej 

3 000,00 zł

80
Lokalny Ośrodek Integracyjny 
dla Dzieci z Upośl. 
Umysłowym

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Prowadzenie zaj. wspierających dla  28 os. z zaburz. psychicznymi 
w Lokalnym Ośr. Integrac. (płace reabilit., czepki, mat. Biurowe, 
basen, imprezy, wycieczki)  

7 000,00 zł

81
Nadwislańskie Stowarzyszenie 
Chorych na Epilepsję i Ich 
Przyjaciół "PIAST"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Po prostu spotkajmy się razem" - zagosp. czasu wolnego, rekreacja, 
rehabilitacja osób chorych w starszym wieku i rodziców  (100 os.) - 
k. wynagrodzeń, mater., eksploatac, poczta, bank, bilety 

5 000,00 zł

82
Polski Czerwony KrzyŜ
Pomorski Zarząd Okręgowy

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Mój rodzic jest w więzieniu" - program psychoedukac. dla uczniów 
klas 6-ych (20 - 26 os.), kt. 1  z rodziców jest  w zakł. karnym (zaj. 
psychol., socjoterapeut, wyjazd integr., spotk. z rodzicami) - 
k.wynagrodz., biwaku, usługi, media, art. biur.,Ŝywn. 

8 000,00 zł
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83
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przeciwdziałanie wyklucz. społ., zapobieganie bezdomności"  - 
prowadzenie Banku śywności (realizacja w całym wojew, skorzysta 
19 000 os) - płace, transport, eksploat. Lokali, wynajęcie chłodni, 
mat. biur, telef..  

10 000,00 zł

84
Polski Związek Głuchych
Oddział Pomorski

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Działania na rzecz osób starszych, niesłyszących oraz ich rodzin w 
zakr. tworz. warunków oparcia społ. w środowisku" (poradnictwo, 
grupy zainteres., zaj. integrac.-w 6 miastach woj. pomor.) -
k.wynagrodzeń, czynsze 

8 000,00 zł

85

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności - 
Fundacja

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 Szkolenie dla kadry systemu pomocy ludziom bezdom. (cykl 
spotkań, warsztaty, ćwiczenia dla 25 os w kaŜdym cyklu) - k. 
szkoleniowców, zakwater., wyŜywienia 

3 000,00 zł

86

Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych - 
Fundacja

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw obyw. w woj. pomorskim w 
sferze pomocy społ w 2008 r"- przeprowadzenie badań III sektora, 
konkursu, gali Nagrody "Burszytonowego Mieczyka" (k. nagród, 
tablic. Oprawy artyst, przejazdy, poczta) 

14 500,00 zł

87
Stowarzyszenie "Klub 
Przyjaciół StrzyŜy"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 System oparcia społ. dla ludzi starszych - Klub Seniora "Promyk" 
(dla 30 osób -  rehabilit, impr. kult., rekreac) - Ŝywność., śr. 
czystości, higieny, usł. księg., transportowe, bilety do plac. kultur. i 
rehabilitac., wyposaŜenie 

4 000,00 zł

88
Stowarzyszenie "Nadzieja dla 
Rodziny"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Stworzymy własne miejsce" - utworz. Hostelu w Sobieszewie  dla 
os. po kryzysie pychicz.,(przygot. do aktyw. Ŝycia i powrotu do 
zawodu - 16 os. i rodziny)- k. płac spec., transport, bilety, mat. biur., 
usł poczt., telekom., bankowe, mat. promoc. 

10 000,00 zł

89
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna /SAS/

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Przeciw społecznemu wykluczeniu" - biuro poradnictwa prawnego I 
psychospołecznego dla ofiar przemocy, osób bezdomnych i 
zagroŜonych bezdomnością z woj.pomorskiego - poradnictwo, bank 
danych, promocja, udostępnienie  informacji (k. wynagrodzeń)

5 000,00 zł

90
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych im św. Ojca Pio

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Klub Seniora "Wzajemna Pomoc" - (ok. 60 os.) 
przeciwdz. osamotnieniu i margin.poprzez gr. samopomoc, 
wolontariat, zajęcia rekreac. (Ŝywność, transport, bilety wstępu) 

4 000,00 zł

91
Stowarzyszenie Klub Seniora 
"Promyk Prawdziwy"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Aktywny Senior - Szczęśliwy Człowiek" - zajęcia. dla 35 seniorów, 
poradnictwo, wyjścia do kin, teatrów (k. transportu, Ŝywność, bilety, 
płace, media, śr. higieny) 

3 000,00 zł

92

Stowarzyszenie MONAR
Pomorskie Centrum Pomocy 
Bliźniemu - MONAR-
MARKOT

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Seniorzy klubomaniacy" - zagosp. czasu wolnego os. 
starszym, z placówki dla os. bezdom w Gdyni (3 kluby zainteres. - 3 
razy w tyg. 20 os.) - k. płac, mater. do zaj., bilety, media, obsługa, 
nagr. 

4 000,00 zł

93
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Prowadzenie Klubów Samopomocy "Zintegrowana sieć wsparcia" 
dla os. z zaburz. psychicznymi i ich rodzin w woj. pomorskim - 350 
os. ( 8 klubów samopomoc, pkt. koordynac. - inform., strona 
internet) - wynagrodzenia, posiłki usł. administr.-księgowe 

5 000,00 zł

94
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wspólny Dom" - 2 mieszkania chronione dla 6 os. chorych 
psychicznie (przy wsparciu opiekunów nauka samodzielności i 
zaradności) - k. wynagrodzeń (opiekunowie, księgowość, 
koordynacja), k. najmu mieszkań 

20 000,00 zł

95
Stowarzyszenie Nadbałtyckie 
Plastyków im. M. Mokwy

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 " Klub III Wieku - forma wsparcia dziennego os. starszych w śr. 
lokalnym" (warsztaty plast, galeria, plenery,wyjścia, poradnictwo - 
45 os.) - k. płac specjalist, zakup mater., Ŝywności, bilety wstępu,  
usł. transportowe 

5 000,00 zł

96
Stowarzyszenie Pomocy 
"FELIX"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "To jest łatwe" - kształc podst. umiejęt. Ŝyciow. u dzieci i mł. z 
zaburz. psychicz. (36 dzieci w wieku 13-18 lat) - zaj. popołudniowe: 
kulinarne, krawieckie, teatralne, edukac, wycieczki (k. mat. do zajęć) 

3 000,00 zł

97
Stowarzyszenie Samopomocy 
"Kr ąg"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przeciwdziałanie wyklucz. społ. ofiar przemocy i os. 
bezdom." - konsult. psychol., prawne, porady telef. pomoc socjalna, 
wsparcie noclegowe - 400 os. miesięcznie (płace spec.,śr. czyst., leki, 
Ŝywn.,media, telekom., transp., remonty) 

6 000,00 zł

98
Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta, Koło 2008 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Ogrzewalnia dla os. bezdomnych" -wsparcie  w sytuac. kryzys., bez 
skierowań - 20 miejsc siedzących  (płace opiek., koordynatora, k. 
eksploatacji, śr. czystości, mat. medycz., opatrunk.) 

4 000,00 zł

99
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2008 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

"Ponownie w grze" - druŜyna piłki noŜnej jako element readapt. społ. 
bezdomnych męŜczyzn - 30 os.  ( udział w turniejach, wynajm sal, 
sprzęt sport.

4 000,00 zł

100
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2008 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Gdy jesteś w potrzebie" - system pomocy dla os. 
bezdom. niekorzyst. z pomocy instytucjon. (łaźnia, pralnia, gorący 
posiłek) w Noclegowni ul. śaglowa Gdańsk - 100 os.(śr. Hig., leki, 
szafki, mat. do napraw, pr. remontowe - wynagr., posiłki, energia) 

5 000,00 zł

101
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2008 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Schronisko - zapewnienie miejsc interwencyjnych w istniejących 
placówkach Towarzystwa" - Schronisko Przegalina - 30 os. (energia, 
art. Ŝywnościowe) 

4 000,00 zł

102
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2008 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Działania na rzecz zapobieg. marginalizacji os. bezdomnych przez 
prowadzenie Klubu Rowerowego "Bajsicool" w Schronisku przy ul. 
Starowiślnej 3 (płace kordynatora, k. organizacji rajdu, remont, 
doposaŜenie, zakup rowerów) 

4 000,00 zł
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103
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przygody ze sztuką" - przygotowanie pracowni i zaj. plastyczne dla 
dzieci i mł z rodzin patol. z Ośr. Profilaktyki Środowisk. "Glanik" 
(24 podopiecz)- k. mat. budowl. , mebli , mateiraly do prac. eksploat. 
bydynku, płace 

5 000,00 zł

104
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Wyjazd wakacyjny w góry dzieciz rodzin patologicz. ze Świetlicy 
Sojcoterap. w Gdyni (ul. Opata Hackiego) - k. wyŜywienia, 
noclegów, biletów, materiały, usł. foto, apteczka, nagrody, księgowa 

3 000,00 zł

105
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Specjalistyczna pomoc dla os. z zaburzeniami psych., uzaleŜ. od śr. 
psychoaktywnych,  dla podop. MłodzieŜowego Ośr. Terapeutycz. w 
Sopocie (terapia przez prowadz. ogródka działk.) - k. mater. i 
wyposaŜenie 

5 000,00 zł

106
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wspólne działanie, własnej drogi szukanie" - wyjazd
 socjpterap. dla dzieci  z Świetlicy Socjoterap. W Gdyni (ul. Opata 
Hackiego) - 12 os. (wyŜywienie, noclegi, bilety , apteczka, nagr., 
księgowa) 

3 000,00 zł

107
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Mini Koło Wędkarskie "Kotwica" przy Noclegowni dla 
Bezd. (ul. Mostowa Gdańsk) - alternatywna forma spędz. wolnego 
czasu dla bezd. z woj. pomor. (k. zakupu sprz. wędkarskiego, 
wynagr. koordynat.) 

2 000,00 zł

108
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Łaźnia z pkt. wymiany odzieŜy dla os. bezdomnych przy Pogotowiu 
Socjal. dla os. nietrzeźwych  w Gdańsku (ul. 3 Maja)- 50 os. 
tygodniowo (k. utworz. łaźni) 

10 000,00 zł

109
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Miejsca interwencyjne dla os. bezdomnych w Noclegowni w 
Gdańsku (ul. Mostowa) z terenu woj. pomor. ( 20 - 30 os. miesięcz.) - 
k. Ŝywności, eksploat., remontu 

4 000,00 zł

110
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Na wakacjach zdrowo" - wypoczynek dla dzieci i mł.
 zagorŜ. patol. społ. (100 osób ) - wyŜywienie, zakwaterowanie, 
honoraria, obsługa, transport, wstępy, mater. 

5 000,00 zł

111
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi

2008 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Nie ryzykuj" - warsztaty dla  róŜn. grup wiekowych dzieci i mł. z 
zakr. zagoŜeń patol. społ.,konkurs plast. dla druŜyn Nieprzetart. 
Szlaku, róŜne formy aktywności sport. - 270 osób (wyŜyw., 
zakwater., nagrody, płace, transport. wstępy, materiały, druk) 

6 000,00 zł

112
Związek Stowarzyszeń 
Pomorski Bank śywności

2008 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Pomorski Bank śywn.- wzmocnieniem org. pozarząd. w 
przeciwdziałaniu  wyklucz. społ. w woj. pomorskim" (bank danych 
potrzeb. odbiorców, promocja ,zbiórki Ŝywnn, pozysk. śywn UE) - 
2000 klientów (k. osobowe, usł. poczt., tel., doposaŜ., mat biur.) 

10 000,00 zł

113
Bałtyckie Stowarzyszenie
 "Aktywność"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Ze sztuką przez Ŝycie" - zaj. kultur. -artyst dla dzieci i mł z rodzin 
patol. - Osiedlowy Pkt. Świetlicowy i Klub MłodzieŜowy "Tratwa" na 
osiedlu Suchanino (30 uczest.) -k.  płac, mat. do zaj. 

3 000,00 zł

114
Bałtyckie Stowarzyszenie
 "Aktywność"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Teatr i taniec w obiektywie" - warszt. teatr. tanecz., fotograficz dla 
dzieci i mł. z rodzin patolog - Pkt Świetlicowy i Klub Mł. "Tratwa" 
(55 uczest) - k. pł. specjal., mat. biur. i rekwizyty 

3 000,00 zł

115 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Dajmy sobię szansę" - pr. wyrówn. szans edukac. dzieci i mł z 
rodzin dysfunkc. (10 os., podopiecz. Świetlicy "Pod Kasztanem" Gd.-
Orunia) - zaj. korekcyj.-kompensac. i reedukacyjne z wykorzyst. pr. 
mulitmedialnych, spotk. dla rodziców (k. płac) 

5 000,00 zł

116 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Radosne Krasnale" - plac. wsp. dziennego dla dzieci z rodzin 
patolog (10 dzieci  w wieku 3-5 lat , mieszk. Wrzeszcza) - opieka, 
wsp. terapeut., rozwijanie zaint, wczesna profilakt. (pł. wychowawcy, 
mat. dydakt., wstępy, dojazdy) 

5 000,00 zł

117
Fundacja "PomóŜ Sobie i 
Innym"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przeciwdz. margin. społ. ofiar przemocy w rodzinie. Samopomoc. 
gr.wsp. w ramach Klubu Pracy Nad Sobą" (Gd-Stogi - 16 os)- pr. 
profilakt.-edukac.- terap. w Klubie i sesje wyjazd., nauka haftu 
(płace, media,noclegi, transp., posiłki mat. dydakt., biur.) 

5 000,00 zł

118 Fundacja "Rodzina Nadziei" 2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Org. wypocz. letniego oraz nauka jazdy konnej jako altern formy  
spędz. czasu wolnego podop. placówki wsparcia dzienn (Świetlica 
Socjoterap. Gd-śabianka)- k. obsługi, przejazdy., k. jazdy konnej, 
kolonii let., pł. wychowawcy 

5 000,00 zł

119 Fundacja Hospicyjna 2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Akademia walki z rakiem- wsparcie pedagog.-psycholog osób 
chorych onkologicznie" (psychoedukacja, terapia dla chorych, 
wykłady dla mieszkńców Trójmiasta) - płace specjalist, art. Ŝywnoś., 
mat. biur 

3 000,00 zł

120 Fundacja Marcus 2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Aktywizacja os. starszych na bazie Klubu Samopomocy  "Przystań" 
w Gd.-Zaspie" (zaj. terap., ruchowe,  org. cz. wolnego , imprezy 
integr. - 25 os.) - k. Ŝywności, bilety, mat. do terap. i zaj. rehab. 

3 000,00 zł

121 Fundacja Marcus 2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Rozszerzenie oferty zaj. rehabil. i działań integr ŚDS w Gdańsku 
(BaŜyńskiego 1)
- 25  osób z zaburz. psychicz. (Ŝywn., mat. do zaj. I terepi,) 

3 000,00 zł

122
Fundacja Oparcia Społecznego 
Aleksandy "FOSA"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Grupa wsparcia dla os. z zaburz. psychicz. "Wesprzyj mnie" - w 
ramach dział. Pkt Wsparcia Środowiskowego  "Przy Chopinie" - 8 
os., 25 spotkań (k.płac psychol. ,Ŝywność) 

3 000,00 zł
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123
Fundacja Pomorskie Forum na 
Rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności w Gdańsku

2009  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Doskonalenie stand. aktywizacji os. bezdomnych" (wzrost 
partycypacji os.bezd. w procesie  wych. z bezdom) - informator o 
plac, plakaty, badanie zbiorowości ludzi bezd., działania i szkolenie 
członków Pomorskiej Rady Osób Bezdom. (złoŜonej z os. bezdom)- 
k. wyd. inform, plak., przepr. badania, spotkań i szkol. PROB, 
gazetka,sprz. komp., administr., utrzym. biura

12 000,00 zł

124
Gdańska Fudacja 
Dobroczynności

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Twórczym i aktywnym być" - org. zajęć terapeut. dla os. 
niepełnospr. intelekt. w ŚDS Kościerzyna - terapia sztuką, haft, zaj. 
kulinar., stotalrskie, 7 form imprez integracyjnych. (mat. do zajęć, k. 
form integrac.) 

3 000,00 zł

125
Gdańska Fudacja Innowacji 
Społecznej

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Tworzenie systemu oparcia społ. dla os. starszych "
- Klub Seniora "Orania" (spotkania integr. z dziećmi i mł, integracja, 
zaj. sport., kult. rekreac. - 25 os. starszych)- k. Ŝywności, ćw. 
rehabilit, wyjazdy  

3 000,00 zł

126
Gdańskie Stowarzyszenie 
Epileptyków

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Złora rączka" - utworzenie pracowni stolarskiej (nabycie umiejęt. 
stolarskich i renowac. mebli - podniesienie aktywn. i samooceny os. 
chorych) - k. płac instrukt., mater., narzędzi, media 

5 000,00 zł

127
Gdańskie Stowarzyszenie 
Niesienia Pomocy Dzieciom i 
MłodzieŜy "Promyk Nadziei"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Z muzyką przez świat" - uzupełnienie całorocz.oferty placówek 
wsp. dziennego  dla dzieci i mł. z rodzin patol(Katolic. Ognisko 
Wych. i MłodzieŜowy Klub Środow.) - zaj. muz., wycieczki,  wyj. na 
koncerty - dla 33 os (k. wycieczek, płace, sprzęt, Ŝywn.) 

6 000,00 zł

128
GdańskieStowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przeciwdział marginaliz. społ.os. doświadcz. przemocy dom. 
Samopom. gr wsp. w ramach Klubu Kobiety Kobietom" (Gd-Chełm- 
16os)- pr. profilakt.-edukac.-terap. w Klubie i sesje wyjazd. (pł spec., 
czynsz, tel.,noclegi, transp., posiłki mat. dydakt., biur.) 

5 000,00 zł

129
Klub Przyjaciół Dzieci 
"Neptun" (Stowarzyszenie)

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Podopieczni Neptuna" - org. czasu wolnego, profilaktyka uzaleŜ. i 
przestęp, doŜywianie dzieci z rodz. patol., wyrównyw dysfunkcji (55 
os.) - k. biletów, Ŝywności, mat. do pracy twórczej 

3 000,00 zł

130
Klub Przyjaciół Dzieci 
"Neptun" (Stowarzyszenie)

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Tęczowe wakacje" - kolonia w Przywiodzu dla 35 dzieci zrodzin 
dysfunkc.( Gdańsk-  Środmieście, Dolne Miasto) uczestnicz. w zaj. 
Klubu przez cały rok (nocleg i wyŜywienie)  

3 000,00 zł

131
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przeciwdziałanie wyklucz. społ., zapobieganie bezdomności"  - 
prowadzenie Banku śywności (realizacja w całym wojew, skorzysta 
ok.20 000 os) - płace, transport, eksploat. 

15 000,00 zł

132
Polski Związek Emerytów, 
Rencistow i Inwalidów - 
Zarząd Oddz. Okręgowego

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Zakończenie organizacji i otwarcie świetlicy środow. dla emeryt., 
rencistów i inwalidów o zasięgu woj. i miejskim w Gdańsku, ul. 
Sobótki 8" (płace: kierownik, specjaliści, sprzątanie, media, mat. 
biur. i do terapii) 

9 000,00 zł

133
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów-Zarząd 
Oddz. Okręgowego

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"WyróŜnianie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w 
działalnościPZERiI"-wydawanie "Magazynu 
Seniora"(dwumiesięcznik)- k.wynagrodzenisa redaktora, 
druku,kolportaŜ, materiały biurowe

4 000,00 zł

134
Polski Związek Głuchych 
Oddział Pomorski

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Działania na rzecz os.starszych, niesłyszących oraz ich rodzin w 
zakr. Tworz. Warunków oparcia społ. w srod."(poradnictwo, 
bad.prof. Grupy zainteres.zaj integr.- w 6 miastach)- k. 
wynagrodzeń, czynsze

6 000,00 zł

135

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności - 
Fundacja

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 Szkolenie dla kadry systemu pomocy ludziom bezdom. (cykl 
spotkań, warsztaty, ćwiczenia dla 25 os w kaŜdym cyklu) - k. 
szkoleniowców, zakwater., wyŜywienia 

2 000,00 zł

136

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności - 
Fundacja

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Portret zbiorowosći ludzi bezdomnych woj. pomorskiego 2009 - piąte 
badanie socjodemograficzne ( mat. biurowe- druk ankiet i 
materiałów)

2 000,00 zł

137

Pomorskie Forum na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności - 
Fundacja

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

Pomorska Rada Osób Bezdomnych (PROB) - jako nowatorskie 
rozwiązanie w pomocy społ. (udział os. bezdomnych jako 
równorzędnego partnera w budowaniu systemu pomocy dla 
bezdomnych, forma samopomocy os. bezdomnych) - k. dojazdów, 
art. spoŜ., mat. biur. i druk 

3 000,00 zł

138

Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych - 
Fundacja

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2009 r"- 
przeprowadzenie  konkursu i organizacja gali Nagrody 
"Burszytonowego Mieczyka"- 15 edycja (k. nagród, tablic.i 
mieczyków, oprawy artyst, przejazdy, poczta, poczęstunek, obsługa 
tech.) 

16 000,00 zł

139 Stowarzyszenia "Lepsze Jutro"2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Org. czasu wolnego oraz wsp. psychoter. dla dzieci i mł. z rodzin 
dotkn. chor. alkohol. przy Kl Abstynenta (psychoteriapia, zaj. sport., 
plast., teatr - 50 os.)- wynajm, płace., sprz. sport, tel., interenet, mat. 
biur, doposaŜ, nagrody, autokar, Ŝywn. 

5 000,00 zł

140
Stowarzyszenia Klub Seniora 
"Promyk Prawdziwy"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Współczesny Senior" - zajęcia. dla 46 seniorów, poradnictwo, 
wyjścia do kin, teatrów, wycieczki (autokar, noclegi, Ŝywność, 
wstępy, media, śr. czyst., zakup pieca, płace) 

4 000,00 zł

141
Stowarzyszenie "Klub 
Przyjaciół StrzyŜy"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Poszerzenie działal. placówki ws. dziennego dla ludzi starszych  - 
Klub Seniora "Promyk" - imprezy integr., kult, zaj. tematycz. 
(Ŝywność.,m. biur., czyst., higieny, usł. księg, transp, bilety, płaca 
rehabilit., media, czynsz, doposaŜ) 

5 000,00 zł
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142
Stowarzyszenie "Nadzieja dla 
Rodziny"

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Terapia  rodzinna" (rodziny z os. chorymi psychicznie i w kryzysie 
psych. - system. terapia rodzinna) - przeciwdział. bezradności, lepsza 
komunikacja w rodzinie, mniejsze ryzyko hospitaliz. (płace 
specjalistów, koordynacja, usł. księg.,bankowe, telekom.,

5 000,00 zł

143
Stowarzyszenie "Rodzina 
Kolpinga"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

"W trosce o godne przeŜyw. III wieku poprzez róŜnorodne formy 
wsparcia dziennego" - zaj. terap.-rehabilitac., integr.-rekreac., ćw. 
pamięci, trurystyka (k. specjalist, wycieczki, wyŜyw.)

4 000,00 zł

144
Stowarzyszenie "Wspólnota 
Serc"

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych dzieci i 
młodzieŜy z niepełnospr. ruchową i intelektual. " (30 os. w wieku 3-
16 lat, członkowie Stowarz.)- terapia, edukacja, trening umiejętn. 
społ., rehabilitacja (wynagr. specjalist., wycieczka, 

4 000,00 zł

145
Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna /SAS/

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Przeciw społecznemu wykluczeniu" - biuro poradnictwa prawnego I 
psychospołecznego dla ofiar przemocy, osób bezdomnych i 
zagroŜonych bezdomnością z woj.pomorskiego - poradnictwo, bank 
danych, promocja, udostępnienie  informacji (k. wynagrodzeń)

5 000,00 zł

146
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych im św. Ojca Pio

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Klub Seniora "Wzajemna Pomoc" - (ok. 50 os.) 
przeciwdz. osamotnieniu i margin.poprzez prowadz. gr. samopomoc, 
wolontariat, zajęcia rekreac. (Ŝywność, transport, bilety wstępu, śr. 
czyst.) 

5 000,00 zł

147

Stowarzyszenie MONAR
Pomorskie Centrum Pomocy 
Bliźniemu - MONAR-
MARKOT

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Aktywni seniorzy - więcej Ŝycia w Ŝyciu" - zagosp. czasu wolnego 
os. starszym, z pl dla os. bezdom w Gdańsku (udział w pr. remont., 
zaj. ogrod. , edukac -50 os oraz szkol. kadry - 15 os.) - k. płac, mat.i 
sprzęt ogrodn. i do remontu , mat. szkol. 

5 000,00 zł

148
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Prowadzenie Klubów Samopomocy "Zintegrowana sieć wsparcia" 
dla os. z zaburz. psychicznymi i ich rodzin w woj. pomorskim -  ( 8 
klubów samopomoc, pkt. koordynac. - inform., strona internet) - 
wynagr.specjal., Ŝywność, wyposaŜ, sprzęt AGD 

8 000,00 zł

149
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wspólny Dom" -  mieszkanie chronione (3 pokojowe) dla 6 os. 
chorych psychicznie (przy wsparciu opiekunów nauka 
samodzielności i zaradności) - k. wynagrodzeń (opiekunowie, 
księgowość, koordynacja), k. najmu mieszkania 

6 000,00 zł

150
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Krzyzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń" w Gdańsku

2009  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Wspólny Dom" - Mieszkanie chronione dla 3 osób po kryzysach 
psychicz. zagroŜonych bezdomnością  (przygotowanie do 
samodzielnego Ŝycia) - k. najmu mieszkania, usł. księg., bank., 
poczt., telekomunikac., mat. biur.

10 600,00 zł

151
Stowarzyszenie Nadbałtyckie 
Plastyków im. M. Mokwy

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 " Klub III Wieku "Akwarela"- forma wsparcia dziennego os. 
starszych w śr. lokalnym" (warsztaty plast, galeria, plenery,wyjścia, 
łączenie pokoleń, poradn - ok.40 os.) - k. płac specjalist, zakup 
mater., Ŝywności, bilety wstępu,  usł. transportowe 

5 000,00 zł

152
Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjaliza-cyjne "Prometeusz" 
w Gdańsku

2009  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Nasz powrót do społeczności - bez pominięcia - z prawem do 
godnego Ŝycia" - podwyŜ. kompetencji społ. 8 kobiet bezdom z 
zaburz. psych. (diagnoza, indywid. pr. rehab. psychospoł., asystent, 
trening dnia codzien) - płace asyst., specjalist.,odzieŜ, usł. fryzjer., 
kosmet, bilety

7 000,00 zł

153

Stowarzyszenie Polaków 
Poszkodowanych przez III 
Rzeszę - Zarząd Województwa 
Pomorskiego

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

Wsparcie os. starszych i kombatantów- spotkania integr. w siedzibie 
Zarządu, poradnictwo (k. spotkań integr, Ŝywn,k. utrzym biura)

10 000,00 zł

154
Stowarzyszenie Pomocy 
"FELIX"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

" W zdrowym ciele zdrowy duch" - pr. zajęć psychoruch. i 
sportowych dla 40 dzieci i mł  z zaburz psychicz. I emoc. (zakup 
sprz. sportow., mat. pomocnicze)

5 000,00 zł

155
Stowarzyszenie Pomocy 
"FELIX"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Wytwórnia videoklipów "Felix" - wykorzyst. potencjału twórcz. os. 
chorych psychicz. w projektach multimedial. we współpr. z artystami 
- 12 uczestn. (sprzęt do fimowania, mat. plastycz.) 

4 000,00 zł

156
Stowarzyszenie Pomocy 
Charytatywnej "Wspólnota"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "System. wspieranie rodzin ubogich, zagroŜ. patologią, 
bezdomnościa, mieszk. woj. pomorskiego (ponad 3600 os. obj. 
pomocą ) - k. zakupu Ŝywn., śr. higien., transport, energia. odzieŜ i 
obuwie dla dzieci 

6 000,00 zł

157
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Punkt wydaw. odzieŜy dla bezdomnych i ubogich w Sopocie -ul. 
Królowej Jadwigi 6  (koordynator, art. biur., śr. czyst., regały, mat. 
do napraw, ekspl. Samochodu)

2 000,00 zł

158
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

 Miejsca interwencyjne dla bezdomnych  bez skierowań z OPS w 
Schronisku Gdańsk, ul. Starowiślna 3  (k. eksploatacji, Ŝywność, 
zakup i montaŜ lamp oświetleniowych)

5 000,00 zł

159
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Ogrzewalnia dla os. bezdomnych znajdujacych się w sytuacji 
kryzysowej (niskostand. schronienie  w godz. nocnych dla os. bez i ze 
skierowaniami z MOPS) płace, karty telef., art. chem. i med., 
alkotest, art. do napraw

4 000,00 zł

160
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Schronisko -zapew. miejsc interwencyj. dla bezdomnych bez 
skierowań z OPS" Schronisko Przegalina (energia, art.spoŜyw., śr. 
higieny, obsł. księgowa)

4 000,00 zł

161
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Gdy jesteś w potrzebie" - system pomocy interwenc. dla os. 
bezdomnych - na bazie  Noclegowni w Gd., ul. śaglowa (prysznic, 
pralnia, gorący napój lub posiłek, ew. krótki nocleg) - śr. czyst., 
medycz, mat. do napraw, media, prace remont., komput.

6 000,00 zł
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162
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Pomoc doraźna dla os. bezdomnych przebywajacym w miejscach 
niemieszkalnych  w Gdańsku - na bazie Ogrzewalni (streetworking - 
docieranie do os. bezdom., inform.o moŜliwościach pomocy) - k.płac 
streetworkerów, bilety ZKM, telef., odzieŜ  płace,gaz, media, 
energia,opał, śr. higieny, paliwo, pralnia,poczta, doposaŜ kuchni)

7 000,00 zł

163
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Dom Wspólnotowy - startem w nowe Ŝycie" - mieszkania 
treningowe w Gdyni (ul. Lotników 86) dla 9 usamodziel. się 
bezdomnych (5 pokoi ze wspólną kuchnią  i łazienką) - nabyw. 
umiejęt. Ŝycia społ. zawod. (koordynator, utrzym. bud., paliwo, art. 
biur., chem.,telef., mat. do napraw)

6 000,00 zł

164
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - Koło Gdańsk

2009  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

Zakup kompletu urz. do termotransferu jako poszerz.mozliwości 
kształcących i wytwórczych warsztatu poligraficz. działającego w 
ramach CIS Gdańsk (nowa technika poligraf.) - k. zakupu kompletu 
urządzeń

6 000,00 zł

165
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Gdy jesteś w potrzebie" - system pomocy dla os. bezdom. 
niekorzyst. z pomocy instytuc - moŜliw. umycia, wymiana odzieŜy, 
gorący posiłek na bazie Noclegowni w Gdańsku (k. napraw, pr. 
Remontowe, energia wywóz nieczyst.) 

4 000,00 zł

166
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Zapewnienie miejsc interwencyjnych w istniejących placówkach 
Towarzystwa" - Schronisko Przegalina - 39 os. (energia, art. 
Ŝywność., art. czyst. higieny, wymiana okien) 

3 000,00 zł

167
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Mój ogród" - aktywizacja społ.-zawodowa bezdomnych w 
Schronisku w Przegalinie" - k. mater. narzędzi, paliwo, smar do 
kosiarki, telekom., energia 

2 000,00 zł

168
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Zapewnienie miejsc interwencyjnych w istniejących placówkach 
Towarzystwa" - Schronisko przy ul. Starowiślnej 3 - 200 interewencji 
(zakup pralki, art. hydraul. modernizacja łazienki i inst. elektr., 
energia, zakup alkotestu) 

4 000,00 zł

169
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Ośrodki 
wsparcia

 "Ogrzewalnia dla os. bezdomnych" -wsparcie  w sytuac. kryzys., bez 
skierowań - 20 miejsc siedzących  (płace sepcjalistów) 

3 000,00 zł

170
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Usługi 
opiekuńcze

 Praca z bezdomnymi pozost. w miejscach niemieszk. medodą 
streetworkingu na terenie m. Gdańska (wyszukiw. miejsc, 
nawiązanie kontaktu, informacja o moŜliw. pomocy) - k. wynagr. 2 
streetworkerów 

5 000,00 zł

171
Towarzystwo Pomocy im.św. 
Brata Alberta, Koło 2009 Wojewoda

Usługi 
opiekuńcze

"Ponownie w grze" - druŜyna piłki noŜnej jako element readapt. społ. 
bezdomnych męŜczyzn - 30 os.  ( udział w turniejach, wynajm sal, 
sprzęt sport.

1 600,00 zł

172
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Przez zabaw do sukcesu" - zaj. Rozwijaj.  dla dzieci z rodzin patol. 
z Ośr. Profilaktyki Środowisk. "Glanik" (przygot. sali do gier i 
zabaw, przeprowadz. zaj. ruchowo -rytm., socjoterapia -20 os)- 
k.ekspoloat., mat. budowl. , mat. do zaj., rozlicz. pr. 

4 000,00 zł

173
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Zdobywcy" - na lądzie i na wodzie"-  pr. warztatów dla dzieci i mł. 
z rodzin dyfunkc z woj., pomor. z pr. socjoterapeut (2 wyjazdy 
wakacyjne)- k. noclegu, wynajm sprzętu wodn., ubezpiecz., wyŜyw., 
płace, opł. portowe 

4 000,00 zł

174
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

"Wsparcie akcji letnich: "Nasze Trójmiasto", ,,"Poszukiwacze 
przygód - okrywamy siebie" - półkolonie dla dzieci  i mł z woj.. 
pomor. z rodz. dysfunkc.  pr. socjoterepeut. (k. noclegu, bilety 
komunikac, wstępu, wypoŜycz. sprzętu wodnego, konie, ubezp., wyŜ

4 000,00 zł

175
Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej "Mrowisko"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Specjalistyczna pomoc dla os. z zaburzeniami psych., uzaleŜ. od śr. 
psychoaktywnych,  dla podop. MłodzieŜowego Ośr. Terapeutycz. w 
Sopocie (terapia przez prowadz. ogródka działk.) - k. mater. i 
wyposaŜenie 

4 000,00 zł

176
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 "Noclegownia Niskoprogowa" - zabezp. miejsc. noclegowych dla 
bezd. pod wpływem alkoholu (40- 58 os) - dostosowanie części 
istntniejącej placówki (niŜszy standard- mniejszy metraŜ na os., 
piętrowe łóŜka, monitoring)- k.adaptacji i remontu, zakup szafek 

6 000,00 zł

177
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Zabezp. potrzeb os. bezdom. mających trudności w nawiąz. kontaktu 
z prac. socjal. w ramach interwencyjnych przyjęć w Noclegowni (k. 
Ŝywn, eksploat., remontu) 

3 000,00 zł

178
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań"

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Całodobowe ambulatorium dla os. bezdomnych - podst. opieka 
medycz. w budynku Pogotowia Socjal. dla Os. Nietrzeźwych ( płace 
lekarza, doposaŜ. ambulat.) 

3 000,00 zł

179
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań" w 
Gdańsku

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Prowadzenie przy Pogotowiu Soc. dla nietrzeźwych łaźni z punktem 
wymiany odzieŜy dla os. bezdomnych z terenu Gdańska (energia el., 
gaz, woda, płace)

6 000,00 zł

180
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań" w 
Gdańsku

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

Całodobowe Abulatorium dla osób bezdom. przy Pogotowiu Soc. 
dla nietrzeźwych  (k. całodobowego dyŜuru lekarza, zaopatrzenie 
ambulatorium)

4 000,00 zł

181
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań" w 
Gdańsku

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Niski próg" - miejsca interwencyjne dla os. bezdomnych pod 
wpływem alkoholu - noclegownia niskoprogowa w wydziel. części 
Nocleg. przy ul. Mostowej w Gdańsku (dostosowanie placówki) - k. 
remontu, Ŝywności, eksploatac., zakupu szafek, alkomatu, 

7 000,00 zł

 

 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                185 

182
Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących "Przystań" w 
Gdańsku

2009  Wojewoda 
Moduł 

wspierający

"Co powie ryba" - sekcja wędkarska "Kotwica" jako alternatywna 
forma spędz. czasu wolnego przez os. bezdomne (profesjnaliz. 
systemu pomocy bezdomnym, uczenie odpowiedzialności) - płaca 
koordynt., odzieŜ i sprzęt wędk., k. uzyskania karty wędk. i zezwoleń

5 000,00 zł

183
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

"Odkrywanie nieznanego"-1/biwaki dla podopiecznych ośr. i domu 
dziecka 2/warsztaty dla dzieci z rodzin patol.-"wakacyjna słoneczna 
szkoła"(zaj. Eduk.sport.artyst.)-200 os.( wyŜywienie,zakwaterowanie, 
materiały, honoraria, transport, nagrody)

1 000,00 zł

184
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi

2009 Wojewoda
Usługi 

opiekuńcze

 "Umiem Ŝyć zdrowo" - całorocz. warsztaty profilakt. i aktywiz. dla 
dzieci i mł. z rodzin patol. (róŜne formy aktyw. sport.artyst, 
wycieczki, profilaktyka uzaleŜ.) - 220 osób (wyŜyw., zakwater., 
nagrody, płace, transport. wstępy, materiały, druk) 

5 000,00 zł

185
Związek Stowarzyszeń 
Pomorski Bank śywności

2009 Wojewoda
Ośrodki 
wsparcia

 Pomorski Bank śywn.- wzmocnieniem org. pozarząd. w 
przeciwdziałaniu  wyklucz. społ. w woj. pomorskim" (bank danych 
potrzeb., promocja ,zbiórki Ŝywnn, pozysk. Ŝywn UE) - 2000 
klientów (k. osob, usł. poczt., tel., doposaŜ., mat biur. sprz. komput) 

15 000,00 zł

186
Związek Stowarzyszeń 
Pomorski Bank śywności w 
Gdańsku

2009  Wojewoda 
 Moduł 

osłonowy 

"Pomorski Bank śywności - wsparciem dla najuboŜszych" -profilakt. 
bezdomności (k. osobowe,wyposaŜenie (przyczepki, regały, sprzęt 
komput), usługi (poczta tel.), mat. biurowe., paliwo,ulotki)

3 000,00 zł

RAZEM 865 600,00 zł  
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ZAŁĄCZNIK 4: Zestawienie zbiorcze projektów organizacji pozarządowych z terenu Gdańska 
składanych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2009. 

LP Nazwa Organizacji Rok Sponsor
Obszar 

wsparcia
Tytuł Projektu

T/N 
dotacja

1 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2007
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Kompas - wybierz swój keirunek rozwoju N

2
Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. 
Brata Alberta

2007
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Europejczyk 45+. Projekt podnoszenia kwalifikacji 
osób pracujących po 45 roku Ŝycia z terenu miasta 
Gdańska

N

3
Komisja Międzywydziałowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

2007
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Druga młodość na rynku pracy- nowe kwalifikacje 
dla pracowników po 45 roku Ŝycia

N

4
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku + 
Partner Zakład Doskonalenia Zawodowego

2007
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Bądź aktywny! Trening pracy T

5
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2007
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Bądź aktywna na rynku pracy N

6
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2007
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Nowe kwalifikacje na nowe czasy dla 
pracowników 45+

N

7 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 2007
POKL 
Regionalne 

8.1.1

Wzrost rozwoju kapitału ludzkiego firm poprzez 
szkolenia oraz system informacji technicznej w 
ramach działalności statutowej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich O/Gdańsk

N

8 Stowarzyszenie Morena 2007
POKL 
Regionalne 

9.5 Lepsza przyszłość N

9 Stowarzyszenie Morena 2007
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Wolontariat drogą do zatrudnienia N

10 Fundacja Centrum św. Jacka 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Dominikański Ośrodek Pomocy Psychologicznej i 
Duchowej

N

11
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych 
Gdańsk

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Mediator - nowe wyzwanie zawodowe N

12
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych 
Gdańsk

2008
POKL 
Regionalne 

9.4 Mediacja - nowa perspektywa zawodowa N

13
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w 
Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1

Psychoanalityczne podstawy Psychotraumatologii 
w pracy z pacjentem po urazie psychicznym, 
nagłym wypadku lub katastrofie dla specjalistów 
skupionych wokół PCP

N

14
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w 
Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Doskonalenie zawodowe - Certyfikowani 
specjaliści Pomorskiego Centrum 
Psychotraumatologii

T

15
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Pomorskie 
Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Trzymajmy się razem - Forum T

16
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Pomorskie 
Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego 
PpnRZiSS

T

17
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Pomorskie 
Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Trzymajmy się razem- obsługa sopockiego 
PPnRZiSS

T

18 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2008
POKL 
Centralne

5.4 Gdańska sieć partenrstw lokalnych T

19 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych T

20 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2008
POKL 
Centralne

2.1
ZN@CZEK PP - Zintegrowany Nowoczesny Cykl 
Zawodowej Edukacji Kadr Poczty Polskiej

T

21 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Wzrost produktywności poprzez podniesienie 
kompetencji kadr

T

22 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2
50 na PLUS - wysokie kwalifikacje i aktywność 
zawodowa niezaleŜnie od wieku

N

23 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów Gdańsk 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Fundament - program rozwoju pracowników firmy 
budowlanej ALLCON S.A.

N

24 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów Gdańsk 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
KiM Kobieta i MęŜczyzna liderami pomorskich 
MŚP

N

25
Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów w 
Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Wzrost kompetencji i motywacji pracowników 
kierunkiem rozwoju fimy Stabilator Sp. z o.o.

T

26 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Pomorski Team Leader - Zarządzanie zespołami 
pracowniczymi przez brygadzistów i kierowników 
niŜszego szczebla

N

27 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 2008
POKL 
Regionalne 

9.1.1 Słoneczne Okienka Przedszkolne N
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28

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków + 
Partnerzy Szkoła Podstawowa nr 11, Gimnazjum nr 11,  
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6, ul. 
Lenartowicza; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gdańsku, VII Komisariat Policji, Komenda Miejska 
Policji, StraŜ Miejska w Gdańsku, 

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
PIK – interdyscyplinarna pomoc doradcza dla osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym i ich 
otoczenia w dzielnicy Gdańsk Stogi

T

29 Gdańskie Wodne Pogotowie Ratunkowe 2008
POKL 
Regionalne 

9.1.2 Od pływania do ratowania N

30 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2
Barometr innowacyjności Województwa 
Pomorskiego

N

31 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2

Pomorskie powiaty 2020 - analiza trendów 
rozwojowych i projekcje zmian gospodarczych w 
wybrancyh powiatach w celu opracowania 
lokalnych strategii przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą

N

32
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska 
Akademia Bankowa

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.2
W kierunku modelu współpracy podmiotów 
ekonomii społecznej i sektora finansowego

T

33
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska 
Akademia Bankowa

2008
POKL 
Regionalne 

9.3
Formalne Kształcenie dorosłych a potrzeby 
lokalnego rynku pracy - model dialogu

T

34
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska 
Akademia Bankowa GDAŃSK

2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Pomorskie obserwatorium rynku pracy T

35
Komisja Międzywydziałowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
WINDA - podnoszenie kwalifikacji osób 
pracujących

N

36
Komisja Międzywydziałowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2
EuroManager - przekwalifikowanie kadry 
menedŜerskiej województwa pomorskiego

T

37
Komisja Międzywydziałowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2
WINDA - przekwalifikowanie mieszkańców 
województwa pomorskiego

N

38
Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej Gdańsk

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2
EuroManager - przekwalifikowanie kadry 
menadŜerskiej województwa pomorskiego

N

39
NSZZ Solidarność Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-
Maćkowy

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1.
Nowe kwalifikacje-nowe szanse dla pracujących 
osób z powiatu gdańskiego i miasta Gdańsk

T

40 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1

Akademia "e-Prawni" - szkolenia z podpisu 
elektronicznego i nowego wymiaru pracy z 
dokumentem - wzrost komunikacji społecznej 
pomiędzy obywatelami a sądami i urzędami 
poprzez prawnika

N

41 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1

Biznes bez stresu i sztuka własnej efektywności i 
produktywności (Getting Things Done) - szkolenia 
z organizacji czasu pracy oraz zarządzania 
codziennymi zadaniami i działaniami

N

42 Polski Związek Nieiwdomych Okręg Pomorski 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Widzimy mniej - moŜemy więcej N

43 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1
Twój PIN do Sukcesu - program doradczo-
szkoleniowy dla młodzieŜy

N

44 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2008
POKL 
Regionalne 

8.1
Postaw na siebie i swoją przyszłość – program 
aktywizujący 45+

T

45 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Zainwestuj w Siebie! - program szkoleniowy dla 
Pomorzan

N

46 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2008
POKL 
Regionalne 

9.4
Cogito Ergo Estudeo - projekt szkoleniowy dla 
nauczycieli Pomorza

N

47 Polskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Upośledzeniem 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Warsztaty -praca-sukces N

48
Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności 

2008
POKL 
Centralne

5.4
PULS - strategia rozwoju partnerstwa społecznego 
w obszarze bezdomności

T

49 Region Gdański NSZZ "Solidarność" 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.3
Pomorskie Partnerstwo na rzecz Poprawy 
Adaptacyjności Firm i Pracowników

T

50
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych

2008
POKL 
Centralne

5.4 Dobre Rady N

51
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku + Partner 
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.2 ABC ekonomii społecznej T

52
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku + Partner 
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.2
Gdański Dom NGOs wsparciem dla Ekonomii 
Społecznej

T

53 Regionalne Centrum Wolontariatu 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Wolontariacka Akademia Równych Szans N

54 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Ex-ante T

55 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 2008
POKL 
Regionalne 

9.1.2 Przyjazna szkoła N

56
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1
Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 
poprzez rozwój kompetencji informatycznych

T
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57
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
terenowy w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Stawiamy na doświadczenie N

58
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

6.2
Moja firma to moja przyszłośc - szansa dla 
nowych mikroprzedsiębirorstw

N

59
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

6.2
Moja własna firma - tu jest moej miejsce pracy i 
szansa na sukces

N

60
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.1
AUTOSTART - szkolenie pracowników 
warsztatów samochodowych

N

61
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

9.3 Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe N

62 Stowarzyszenie "ZrównowaŜony Rozwój" 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2 Zacznij nowe Ŝycie zawodowe po pięćdziesiątce N

63 Stowarzyszenie "ZrównowaŜony Rozwój" 2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2 Zaplanuj profesjonalnie rozwój własnej firmy N

64
Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary 
Grabowskiej w Gdańsku 

2008
POKL 
Centralne

5.4
TEMIDA - Terenowa Edukacja "O Mobbingu i 
Dyskryminacji ad litteram"

N

65
Stowarzyszenie Edukacji bez Granic im. Wiceadmirała 
Józefa Unruga

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej 
MłodzieŜy

N

66
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta 
Przyszłość

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Wspólnie ZwycięŜymy N

67
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej 
"Bursztynowe Oko"

2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Szkoła aktywności lokalnej N

68 Stowarzyszenie Morena 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Centrum Integracji Społecznej w Osówku T

69 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
śyć razem - Centrum Aktywizjacji Zawodowej i 
Społecznej osób z autyzmem

T

70
Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego

2008
POKL 
Regionalne 

9.1.1 Punkt Przedszkolny Małolat N

71 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Moje nowe zawodowe ja N

72 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Glazurnik - zawód przyszłości T

73 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Kurs na sukces - "Małe przedszkole" Twoją szansą N

74 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Asystent Osoby Starszej T

75 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

6.1.1
Bariery mobilności pracowników w województwie 
pomorskim

N

76 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

6.3
Produkt lokalny szansą na aktywizację zawodową 
mieszkańców sołectwa Nowa Kościenica.

T

77 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Analiza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
przebywających w placówkach dla samotnych 
matek w województwie pomorskim

N

78 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Potencjał i deifyct społeczno zawodowy 
mieszkańców wsi popegerowskich w 
województwie pomorskim

N

79 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Glazurnik - zawód przyszłości N

80
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
Oddział w Gdańsku

2008
POKL 
Regionalne 

8.1.2
UwraŜliwienie MŚP województwa pomorskiego na 
ustawiczną edukacje zawodową poprzez wdroŜenie 
sytemu analizy potrzeb kompetencji w firmach

N

81
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło 
Gdańska

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku T

82
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło 
Gdańska

2008
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Streetworking - pierwszy krok w integracji 
społecznej osób bezdomnych z terenu Gdańska i 
Spootu

N

83
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 
Gdańska w Gdańsku

2008
POKL 
Centralne

5.4 Razem Łatwiej N

84 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 2008
POKL 
Regionalne 

9.1.2 Gimnazjalna E-edukacj@ Regionalna N

85
Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner sp z o. o. z 
Gdyni+Partner Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
"Solidarność" Stoczni Gdańskiej

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.2 Eurokwalifikacje - szansa na przyspieszenie T

86
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. 
Kolbego w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Rozwój kwalifikacji i kompetencji przedsiębiorców 
poraz pracodawców mikro i małych firm z gmin 
słabych strukturalnie

N

87 Fundacja Fabryka Talentów 2009
POKL 
Regionalne 

9.1.2
Informatyka i robotyka kluczem do rozwoju 
młodego człowieka

N

88
Fundacja Gospodarcza Bezrobotnym "Sławpol" Wolna 
Przedsiębiorczość Gdańsk - Bydgoszcz

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Przyszłość stoi otworem - podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych

N

89
Fundacja Gospodarcza Bezrobotnym "Sławpol" Wolna 
Przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Przyszłość w Twoich rękach - podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 

N
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90 Fundacja Oparcia Społecznego Aleksadnry FOSA 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Centrum Specjalistycznego Wsparcia 
Środowiskowego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

N

91 Fundacja Pomorska 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Przez sport do aktywizacji i integracji społecznej N

92 Fundacja Rozwoju Rodziny "rodzicdziecko.pl" 2009
POKL 
Regionalne 

7.3
Klub Aktywnego Rodzica - lokalna sieć 
wzajemnego wsparcia

N

93

Fundacja SYNAPSIS - Warszawa, Dolnośląskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu - Wrocław, KTA 
Oddział w Szczecinie, Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-
Edukacyjny dla Osób z Autyzmem, Stowarzyszenie na 
Rzecz Autyzmu „Uczymy się Ŝyć razem” - Opole , 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem 
„ProFUTURO” - Poznań , Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym „Dalej Razem” - Zielona Góra , 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - 
Gdańsk  

2009
POKL 
Centralne

1.3.6 Wsparcie osób z autyzmem - projekt systemowy T

94 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych - II edycja T

95 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Inkubator Dobrych Szans - kompleksowy program 
wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych

T

96 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1

Przedsiębiorstwo społeczne szansą na wzrost 
kompetencji zawodowych i społecznych 
wychowanków placówek opiekuńczo - 
wychowawczych.

N

97 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Wsparcie na starcie - wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych wychowanków 
Domów dla Dzieci GFIS

T

98 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Centralne

2.1
Wiedza i efektywna praca zespołowa kierunkiem 
rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
teleinformatycznych.

T

99 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Centralne

2.1
Wiedza, innowacyjność, jakość trampoliną do 
sukcesu firmy

T

100 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Centralne

2.1
Wzmocnienie kapitału ludzkiego Mostostal 
Chojnice S.A. w warunkach dynamicznego 
wzrostu

T

101 Gdańska Fundacja kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Centralne

2.1.1 Doceniony talent - International Paper Polska T

102 Gdańska Fundacja kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Centralne

2.1.1
Droga do osiągnięcia nowego standardu usług 
PKP Intercity - PodróŜuj tak jak lubisz

T

103 Gdańska Fundacja kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Centralne

2.1.1
Swedwood Akademia Rozwój umiejętności 
zawodowych i osobistych pracowników

T

104 Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
KiM Kobieta i MęŜczyzna liderami pomorskich 
przedsiębiorstw

N

105 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2009
POKL 
Regionalne 

6.2 Biznes na Start 7 T

106 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2009
POKL 
Regionalne 

6.2
Mentoring Kobiet w Biznesie 2- program na rzecz 
rozwoju równych szans

T

107 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Wysokie kwalifikacje szansą na sukces - rozwój 
kadr lokalnej gospodarki powiatu czluchowskiego 
i chojnickiego

N

108 Gdański Region NSZZ Solidarność 2009
POKL 
Regionalne 

8.1.2 Nowe kwalifikacje, nowa praca N

109 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów i Praktyków 2009
POKL 
Regionalne 

9.1.1 Słoneczne Okienka Przedszkolne (SOP) T

110
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
(GSPP)

2009
POKL 
Regionalne 

9.1 Gdańskie Okienka Przedszkolne (GOP) T

111 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową  GDAŃSK 2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Silny i otwarty pomorski rynek pracy N

112
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska 
Akademia Bankowa

2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1
Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz 
wzrostu zastosowania Elastycznych Form 
Zatrudnienia

N

113
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i 
wychowania NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Czas na zmiany N

114
NIEZALEśNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK 
ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ"

2009
POKL 
Centralne

2.1
NiezaleŜna ekspertyza ekonomiczna standardem 
dialogu społecznego w obliczu zmiany 
gospodarczej?

T

115
NIEZALEśNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK 
ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ"

2009
POKL 
Centralne

5.4
Konstruktywny dialog - program rozwoju 
kompetencji liderów NSZZ "Solidarność"

T

116
NIEZALEśNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK 
ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ"

2009
POKL 
Centralne

5.5
Walcz o ochronę. Handel po ludzku.Dialog 
społeczny na przykladzie firm ochrony ora zsieci 
hiper i super marketow

T
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117 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Akademia "ePrawnik" - nowoczesny radca prawny 
w społeczeństwie infromacyjnym

N

118
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Nowa wiedza naszym sukcesem N

119
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" 
Stoczni Gdańskiej

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.2
Europracownik - nowy zawód, nowe umiejętności 
szansą na sukces

T

120 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 2009
POKL 
Centralne

2.1.1 Dobry pracownik ambasadorem wartości JYSK T

121 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 2009
POKL 
Centralne

2.1.1
Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników - 
kluczem do utrzymania konkurencyjności 
Holdingu PESA.

T

122 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 2009
POKL 
Centralne

2.1.1 DPD - Droga Projektowej Dojrzałości T

123 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 2009
POKL 
Centralne

2.1.1
Jednością silni - program wsparcia Grupy Torfarm 
w dąŜeniu do umocnienia pozycji na rynku hurtu 
farmaceutycznego.

T

124 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego 2009
POKL 
Centralne

2.1.1 Kadry+ T

125
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Ośrodek Aktywizacji społeczno-zawodowej N

126 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Dojrzałość atutem T

127 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Sukces kobiet-sukcesem Gdańska T

128 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie T

129 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Zainwestuj w siebie N

130 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk 2009
POKL 
Regionalne 

9.4 Lepsza kadra - lepsza szkoła N

131 Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 2009
POKL 
Regionalne 

9.4
Nauczyciel jako edukator i promotor zdrowia - 
Podnoszenie standardów programów wychowania 
zdrowotnego w środowisku szkolnym

N

132 Pomorski Wojewódzki Związek BrydŜa Sportowego 2009
POKL 
Regionalne 

9.1.2
BrydŜ kluczem do sukcesu - program rozwoju 
umiejętności kluczowych poprzez naukę brydŜa 
sportowego

T

133
Region Gdański NSZZ "Solidarność" + Partnerzy 
Combidata Poland Sp. z o.o.2) Pomorska Izba 
Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.2
Pomorska sieć wsparcia pracowników sektora 
stoczniowego

T

134
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych

2009
POKL 
Centralne

5.4

Nic o mnie, beze mnie - program monitoringu 
prawa lokalnego w zakresie wykorzystania 
rozwiązań prawnych w zakresie partycypacji 
społecznej obywateli połączony z kampanią 
społeczną

T

135 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 2009
POKL 
Regionalne 

7.3 Obywatelska biskupia N

136 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 2009
POKL 
Regionalne 

7.3 Oddolne Brzeźno N

137 Stowarzyszenie "Łódź Ratunkowa" 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Klub Wsparcia NIWA N

138
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Centralne

2.1
Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych

T

139
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1
e- sprawni: kompetencje IT dla osób 
niepełnosprawnych

N

140
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Kursy dla opiekunów i opiekunek osób starszych N

141
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Biznes na obcasach N

142
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Nowoczesny pracownik biurowy - program 
szkoleń dla przedsiębiorstw

N

143
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Pomorska kuźnia talentów - doskonalenie i 
certyfikacja kompetencji pracowników

N

144
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Profesjonalizm w księgowości szansą na rozwój 
Twojej firmy

T

145
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział 
Terenowy w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1
Wzrost kompetencji informatycznych szansą na 
rozwój firm mikro i małych

N

146
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek 
Duszpasterstwa Młodych Modem

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Świetlica Środowiskowa MODeM - "Sport, 
Edukacja, Kreatywność"

T

147
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek 
Duszpasterstwa Młodych MODeM

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Warsztaty twórcze - Moja świadoma obecność w 
Internecie

N
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148
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek 
Duszpasterstwa Młodych MODeM

2009
POKL 
Regionalne 

9.2

Warsztaty filmowo - multimedialne rozwijające 
nowe kompetencje i podnoszące kwalifikacje 
zawodowe uczniów cz. II „Realizacja 
Telewizyjna”

N

149
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek 
Duszpasterstwa Młodych Modem + Partner Zespół 
Szkół Łączności,

2009
POKL 
Regionalne 

9.2
Warsztaty filmowe-multimedialne rozwijające 
nowe kompetencje i podnoszące kwalifikacje 
zawodowe uczniów

T

150
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej 
"Bursztynowe Oko"

2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Szkoła aktywności lokalnej N

151
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej 
"Bursztynowe Oko"

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Szkoła aktywności lokalnej T

152 Stowarzyszenie Morena 2009
POKL 
Centralne

5.4
Rozwój sieci organizacji zajmujących się 
informacją młodzieŜową na Pomorzu

T

153 Stowarzyszenie Morena 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 CIS w Osówku - Rozwój T

154 Stowarzyszenie Morena 2009
POKL 
Regionalne 

7.3 Aktywna integracja - motywacja i inspiracja N

155 Stowarzyszenie Morena 2009
POKL 
Regionalne 

7.3 Świata poznawanie poprzez integrowanie N

156 Stowarzyszenie Morena 2009
POKL 
Regionalne 

9.1.2 W przyszłość z głową N

157 Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" 2009
POKL 
Regionalne 

9.1.2 Kuźnia talentów - tańczmy, grajmy, śpiewajmy N

158 Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1 Akademia Warsztatu N

159 Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 2009
POKL 
Regionalne 

9.1.2
Port Sztuki - równe szanse  w pozaszkolnej 
edukacji artystycznej

N

160 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 2009
POKL 
Regionalne 

7.3
Powiat Kartuski przyjaznym środowiskiem dla 
osób z autyzmem

N

161 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 2009
POKL 
Regionalne 

7.3
Sprawniej Ŝyć razem - wsparcie środowiska osób z 
autyzmem w Powiecie Starogardzkim 

N

162 Stowarzyszenie Project Management Polska 2009
POKL 
Centralne

2.1
Wsparcie firm w kształceniu certyfikowanych 
menedŜerów projektów

T

163
Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego

2009
POKL 
Regionalne 

9.1.1 Punkt Przedszkolny Małolat N

164
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. + Pomorska Fundacji 
Rozwoju Chirurgii (Partner)

2009
POKL 
Regionalne 

8.1.2
Profesjonalne Szkolenia Zawodowe Podnoszące 
Kwalifikacje Lekarzy i Pielęgniarek

T

165 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Asystent Osoby Starszej T

166 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2009
POKL 
Regionalne 

7.3 Kaszubska spiŜarnia smaków N

167 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2009
POKL 
Regionalne 

7.3 Kniewo - wioska w kaszubskim klimacie N

168 Towarszystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 2009
POKL 
Regionalne 

8.1.1 Promocja i reklama MŚP N

169 Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2009
POKL 
Centralne

2.1.1
Profesjonalizm pracowników Wash Master 
gwarantem usług najwyŜszej jakości.

T

170
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
Oddział w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
MłodzieŜ uczy dorosłych - międzypokoleniowe 
szkolenia komputerowe - G&G

N

171
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
Oddział w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

9.2
Nowoczesne umiejętnośći przepustką do kariery 
zawodowej

N

172
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło 
Gdańska

2009
POKL 
Regionalne 

6.1.1 Pozytywny Pracodawca N

173
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło 
Gdańsk

2009
POKL 
Regionalne 

7.2.1
Streetworking - pierwszy krok w integracji 
społecznej i zawodowej osób bezdomnych

T

174
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny 
w Bydgoszczy Filia w Gdańsku

2009
POKL 
Regionalne 

9.4
Wykwalifikowany nauczyciel przyszłością dla 
oświaty

N

175 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny 2009
POKL 
Centralne

5.4

Watchdog na Kaszubach - Społeczny nadzór nad 
realizowaniem i finansowaniem przez 
administrację publiczną praw językowych 
Kaszubów

T

176 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny 2009
POKL 
Regionalne 

9.4
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne 
Pedagogiczno - Metodyczne Nauczania Języka 
Kaszubskiego

N

177

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.+ 
Partnerzy 1) Gdańska Fundacja Przedsiebiorczości, 2) 
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, u 3) Region Gdański NSZZ 
Solidarność

POKL 
Regionalne 

6.2
Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób 
zatrudnionych w przemyśle stoczniowym

T
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ZAŁĄCZNIK 5 Kwestionariusz ankiety elektronicznej 
 
Badanie „Projekty społeczne realizowane w Mieście Gdańsk” 
 

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz 
mieszkańców Gdańska do udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety w wersji 
elektronicznej.  

Badanie ma na celu pozyskanie informacji o projektach realizowanych przez gdańskie 
organizacje pozarządowe oraz o ich kondycji i praktykowanych formach współpracy.  

Wyniki badania mają posłuŜyć dalszemu doskonaleniu i rozwijaniu przez Gminę Miejską 
Gdańsk modelu współpracy i współfinansowania działań gdańskich organizacji 
pozarządowych z uwzględnieniem idei partnerstwa. 

Ankieta przygotowana została na potrzeby badania prowadzonego w ramach projektu 
„Skuteczne Partnerstwo Lokalne" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2, którego realizatorem jest Gmina Miejska Gdańsk. 

Raport z badania zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Gdańska i będzie 
dostępny wszystkim zainteresowanym. 

Ankieta jest imienna – wypełnienie szczegółowej metryczki organizacji na końcu ankiety, 
pozwoli na aktualizację bazy gdańskich organizacji, prowadzonej przez WSS UM Gdańska.  

Wypełnienie elektronicznej ankiety jest bardzo proste (nie wymaga biegłości w obsłudze 
komputera) i nie powinno zająć więcej niŜ 15 minut pracy.  

Aby przystąpić do wypełnienia ankiety, wystarczy kliknąć na następujący link: 

http://prepost.pl/gdanskieprojekty/ 

 
Dziękujemy za współpracę. 
Zespół badawczy 
 
 

1. Forma prawna Organizacji: 
 

1. Fundacja 
2. Stowarzyszenie  
3. Stowarzyszenie zwykłe (zgłaszane w starostwie) 
4. Jednostka terenowa (np. oddział, koło) mająca osobowość prawną 
5. Jednostka terenowa (np. oddział, koło) nie mająca osobowości prawnej 
6. Związek stowarzyszeń (organizacji) 
7. Organizacja powstała na mocy umowy Państwo – Kościół 
8. Inna, jaka? 

 

2. Organizacja prowadzi działania na rzecz mieszkańców Gdańska z terenu (Proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź):  

1. całego Gdańska 
2. najbliższego sąsiedztwa/ osiedla/ dzielnic Gdańska – proszę wymienić: ………………  
3. inaczej wyodrębnionego obszaru 
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3. Liczba członków/osób regularnie działających na rzecz Organizacji w 2009 roku:……….. 

4. Liczba aktywnie współpracujących z Organizacją w 2009 roku zewnętrznych 

wolontariuszy:………………………… 

5. Liczba osób pobierających wynagrodzenie za pracę w Organizacji w 2009 roku (bez względu na 

formę umowy):…………………… 

 
Czy Organizacja: Tak Nie 

6. posiada spisaną misję? 1 2 

7. posiada spisaną strategię rozwoju lub inne dokumenty planistyczne nakreślające 

kierunki działań organizacji na najbliższe lata? 
1 2 

8. posiada status organizacji pożytku publicznego? 1 2 

9. prowadzi odpłatną działalność statutową? 1 2 

10. prowadzi działalność gospodarczą? 1 2 

 

11. Jakim budżetem dysponowała Organizacja w 2009 roku?  

1. Od 0 do 100 PLN  
2. od 101 do 500 PLN  
3. od 501 do 1000 PLN  
4. od 1001 do 5000 PLN  
5. od 5001 do 10 000 PLN  
6. od 10 001 do 50 000 PLN  
7. od 50 001 do 100 000 PLN  
8. od 100 001 do 500 000 PLN  
9. od 500 001 do 1mln PLN  
10. powyżej 1 mln PLN 

 

12. Jakie były najważniejsze (stanowiące duży udział w budżecie) zewnętrzne źródła finansowania 

Organizacji w latach 2007 – 2009?Proszę wymienić nie więcej niż 3 źródła. 

1. Wpływy 1% podatku OPP (dotyczy Organizacji Pożytku Publicznego) 
2. Darowizny od osób prywatnych 
3. Darowizny od firm i instytucji  
4. Dotacje ze środków samorządowych Gminy/Miasta Gdańska 
5. Dotacje z innych środków samorządowych (Urząd Gminy, Miasta, Starostwo Powiatowe, 

Urząd Marszałkowski) 
6. Środki krajowe (PO FIO, Ministerstwa, Agencje rządowe, Wojewoda i inne) 
7. Fundusze Unii Europejskiej 
8. Środki pomocowe rządów innych państw np. Fundusze Norweskie 
9. Wsparcie od innych krajowych organizacji pozarządowych 
10. Wsparcie od zagranicznych organizacji pozarządowych  
11. Inne, jakie? 

 

13. Jakie były najważniejsze dziedziny aktywności Organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska w 

latach 2007 – 200? Proszę wymienić nie więcej niż 3 dziedziny. 

Zabezpieczenie społeczne  
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  
2. zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali 

uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom 
wojennym i wojskowym oraz kombatantom;  

3. działalność charytatywna;  
4. ochrona i promocja zdrowia;  
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  
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Integracja i aktywizacja społeczna  
1. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;  
2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  
5. promocja i organizacja wolontariatu;  
6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków 
wyznaniowych w Polsce oraz jednostek samorządu terytorialnego; 

Prawa i wolności człowieka i obywatela  
7. działalność na rzecz mniejszości narodowych;  
8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn;  
9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji;  
10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

Nauka, kultura, edukacja i wychowanie  
11. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  
13. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;  
14. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;  
15. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  
16. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa  
17. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;  
18. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;  
19. ratownictwo i ochrona ludności;  
20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

zagranicą;  
21. Inne – jakie: 

 

14. Skąd członkowie Organizacji czerpią pomysły na działania projektowe? Proszę zaznaczyć 3 

najistotniejsze odpowiedzi: 

1. obserwacja tego, co się dzieje wokół,  
2. własne doświadczenie członków i liderów organizacji,  
3. dyskusje między członkami organizacji,  
4. konsultacje społeczne, wysłuchiwanie uwag i opinii mieszkańców,  
5. opinie potencjalnych beneficjentów (odbiorców projektu),  
6. prowadzenie własnych badań i analiz, 
7. inspirowanie się działaniami prowadzonymi przez inne krajowe organizacje i podmioty,  
8. współpraca z podmiotami zagranicznymi/ inspirowanie się tym, co robią zagraniczne 

organizacje, 
9. dopasowanie pomysłu projektowego do wymogów konkursów grantowych,  

 
15. Czy Organizacja w latach 2007 – 2009 prowadziła badania, diagnozę problemów i potrzeb 

adresatów swoich działań projektowych? 

1. Nie 
2. Tak – proszę opisać w jaki sposób?........................................................................... 
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16. W rozwiązywanie, jakich istotnych problemów społecznych dotyczących mieszkańców Gdańska, 

powinny w pierwszej kolejności włączać się organizacje pozarządowe? Proszę o wpisanie nie więcej 

niż 5 problemów. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
17. Proszę zaznaczyć głównych adresatów/ odbiorców działań projektowych Organizacji na terenie 

Gdańska w latach 2007 – 2009. Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi. 

1. Członkowie/ wolontariusze organizacji 
2. Dzieci, młodzież 
3. Rodzina 
4. Osoby starsze 
5. Osoby niepełnosprawne, chore 
6. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź wykluczone 
7. Przedstawiciele określonej grupy zawodowej/ branży zawodowej 
8. Lokalna społeczność 
9. Mieszkańcy regionu 
10. Turyści 
11. Kobiety 
12. Organizacje pozarządowe, instytucje, firmy 
13. Nie skupiamy się na żadnej konkretnej grupie docelowej 
14. Działamy na rzecz innych kategorii odbiorców, jakich? 

 

18. Szacunkowa liczba odbiorców, którzy skorzystali z działań projektowych/ pomocy/ usług 

Organizacji w 2009 roku.  

1. Liczba osób ogółem…………………………………… 
2. Liczba mieszkańców Gdańska ……………………….. 
3. Liczba podmiotów/instytucji …………………………. 

 

19. Najważniejsze formy działalności Organizacji na rzecz mieszkańców Gdańska w latach 2007 – 

2009. W jaki sposób Organizacja pomagała mieszkańcom Gdańska? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 

odpowiedzi. 

 

1. Bezpośrednie dostarczanie usług członkom, podopiecznym lub klientom organizacji 
2. Finansowe lub rzeczowe wspieranie osób indywidualnych 
3. Reprezentowanie i rzecznictwo interesów członków, podopiecznych /klientów organizacji 
4. Organizowanie debat, seminariów i konferencji, na tematy ważne dla organizacji  
5. Badania naukowe, zbieranie i przetwarzanie danych  
6. Działalność wydawnicza 
7. Mobilizowanie i edukowanie szeroko rozumianej opinii publicznej dla poparcia działań 

organizacji, prowadzenie kampanii społecznych itp.  
8. Działania lobbingowe, wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, np. prace na rzecz 

zmiany prawa  
9. Uczestniczenie w debatach/ dialogu z administracją publiczną różnych szczebli np. 

uczestniczenie lub organizowanie konsultacji społecznych, kampanii, protestów, petycji itp. 
10. Współpraca z innymi organizacjami / instytucjami w Polsce (wspólne akcje, spotkania, 

wymiana doświadczeń itp.)  
11. Finansowe wspieranie projektów prowadzonych przez inne organizacje lub instytucje w 

Polsce  
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1. Wspieranie innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich poprzez dostarczenie 
im informacji, poradnictwa, konsultacji, szkoleń i innych form wsparcia. 

2. Współpraca międzynarodowa z instytucjami i organizacjami o podobnych celach 
3.  Inne, jakie? 
 
 

20. Liczba wszystkich wniosków złożonych przez Organizację w 2009 roku w konkursach na 

dofinansowanie projektów:…………………… 

 

21. Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w 2009 roku:………………….. 

 

22. Liczba wniosków złożonych w 2009 roku w konkursach na dofinansowanie projektów z budżetu 

Miasta Gdańska:…………………………. 

 

23. Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w 2009 roku z budżetu Miasta 

Gdańska:……………….. 

 

24. Łączna liczba wniosków złożonych w latach 2007 – 2009 przez Organizację w konkursach na 

dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:……………………. 

 
25. Łączna liczba projektów, które uzyskały w latach 2007 – 2009 dofinansowanie z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej:……………………… 

 
26. Liczba projektów realizowanych przez Organizację w 2009 roku, których czas trwania przekraczał 

6 miesięcy:…………………….. 

 
27. Czy Organizacja w latach 2007 – 2009 podejmowała działania projektowe integrujące 

mieszkańców danego osiedla/ dzielnic Gdańska? 

1. Nie 
2. Tak – proszę wymienić przykładowe działanie................................................... 
 

 

28. Czy Organizacja w latach 2007 – 2009 podejmowała działania w ramach Tak Nie 

28.1 partnerstw lokalnych (partnerskie działania projektowe na danym obszarze 

terytorialnym) 

1 2 

28.2. partnerstw tematycznych (partnerskie działania projektowe skoncentrowane na 
konkretnej tematyce) 

1 2 

28.3 partnerstw międzysektorowych (wspólne działania projektowe organizacji 
pozarządowych, instytucji publicznych/ biznesu) 

1 2 

 

29. Łączna liczba formalnych partnerskich projektów realizowanych w latach 2007 – 2009 przez 

Organizację: 

1. W roli lidera projektu…………………….. 
2. W roli partnera projektu…………………. 
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Jak często Państwa Organizacja w latach 2007 – 2009 

podejmowała kontakty/ wspólne działania z poniżej 

wymienionymi podmiotami, środowiskami? 

Często Sporadycznie 
Nigdy we 

wskazanym 
okresie 

30 Krajowe organizacje pozarządowe 1 2 3 

31 Zagraniczne organizacje pozarządowe 1 2 3 

32 Instytucje użyteczności publicznej np. szkoły, muzea, 
placówki kulturalne 

1 2 3 

33 Kościół i związki wyznaniowe 1 2 3 

34 Partie i organizacje polityczne 1 2 3 

35 Media lokalne i/lub regionalne 1 2 3 

36 Środowisko akademickie, naukowe 1 2 3 

37 Środowisko biznesu, firmy prywatne 1 2 3 

38 Samorząd lokalny i jego agendy 1 2 3 

39 Samorząd regionalny i jego agendy 1 2 3 

40 Instytucje państwowe, rządowe i jego agendy 
wojewódzkie 

1 2 3 

Czy Organizacja w latach 2007 – 2009 uczestniczyła/ korzystała 

z poniżej wymienionych form współpracy z otoczeniem? Często Sporadycznie 

Nigdy we 

wskazanym 
okresie 

41. Tworzenie lub konsultowanie Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami? 
1 2 3 

42. Tworzenie lub konsultowanie innych dokumentów 
strategicznych o charakterze lokalnym i regionalnym np. 
strategii rozwoju? 

1 2 3 

43. Praca w komisjach/ zespołach o charakterze doradczym 

powołanych przez władze samorządowe? 
1 2 3 

44. Kontakty z Referatem ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w UM Gdańsk? 

1 2 3 

45. Kontakty z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego? 1 2 3 

46. Kontakty z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych? 1 2 3 

47. Korzystanie z usług Regionalnego Ośrodka Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Gdańsku? 
1 2 3 

48. Korzystanie z zasobów lub usług Gdańskiego Domu 
Organizacji Pozarządowych/ Gdańskiego Inkubatora 
Organizacji Pozarządowych? 

1 2 3 

49. Korzystanie z pozafinansowego wsparcia udzielonego przez 

Miasto Gdańsk? 
1 2 3 

50. Korzystanie z pomocy Miasta Gdańska w nawiązywaniu 
współpracy regionalnej, ponadregionalnej i 

międzynarodowej z innymi partnerami? 

1 2 3 

51. Korzystanie ze szkoleń/ pomocy merytorycznej udzielanej 
przez Miasto Gdańsk? 

1 2 3 

52. Korzystanie ze wsparcia Miasta Gdańska w promowaniu i 
pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku Organizacji? 

1 2 3 
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Poniżej znajdują się różnorodne obszary aktywności organizacji, 

które chcielibyśmy, aby Pan(i) ocenił(a). Do oceny prosimy 

wykorzystać skalę ocen szkolnych od 1 (niedostatecznie) do 6 

(celująco). Jak ocenia Pan(i) własną Organizację pod względem: 

N
ie

d
o

st
at

e
cz

n
i

e
 

M
ie

rn
ie

 

D
o

st
at

e
cz

n
ie

 

D
o

b
rz

e 

B
ar

dz
o

 d
o

b
rz

e 

C
e

lu
ją

co
 

41. Wizerunku Organizacji (prestiżu, uznania ze strony innych 

organizacji, instytucji i mieszkańców)? 

1 2 3 4 5 6 

42. Umiejętności badania potrzeb w dziedzinie, którą Organizacja 
się zajmuje (badania popytu na działania/usługi Organizacji)? 

1 2 3 4 5 6 

43. Umiejętności oceny rezultatów i efektów długofalowych działań 
Organizacji? 

1 2 3 4 5 6 

44. Zaangażowania i motywacji osób związanych z Organizacją – (Na 

ile praca w organizacji traktowana jest jako misja, pasja 
życiowa?)? 

1 2 3 4 5 6 

45. Umiejętności merytorycznych pracowników i wolontariuszy 

Organizacji? 

1 2 3 4 5 6 

46. Umiejętności prowadzenia wspólnych działań z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami? 

1 2 3 4 5 6 

47. Jakości usług świadczonych przez Organizację? 1 2 3 4 5 6 

48. Wpływu Organizacji na rozwiązywanie ważnych problemów 
społecznych mieszkańców Gdańska? 

1 2 3 4 5 6 

49. Umiejętności badania poziomu zadowolenia adresatów działań 

Organizacji? 

1 2 3 4 5 6 

50. Umiejętności pozyskiwania funduszy na działalność projektową 
Organizacji? 

1 2 3 4 5 6 

       
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

METRYCZKA OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ 
M63. Płeć K/M 

M64. Wiek  

M65. Lata pracy w ankietowanej 

Organizacji 

 

 

METRYCZKA ORGANIZACJI 
M66. Nazwa organizacji  

M67. Miejscowość  

M68. Kod pocztowy  

M69. Ulica  

M70.  Nr domu  

M71. Nr lokalu  

M72. Telefon  

M73. E-mail  

M74. Strona WWW  
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ZAŁ ĄCZNIK 6: Wykaz projektów do analizy studium przypadku. 

L.P. Nazwa Organizacji Tytuł Projektu 
Kwota 

przyznana 
Opis zadania adresaci Rezultaty Partnerzy 

Miejsce 
wykony
wania 

1 

Fundacja Regionalne 
Centrum Informacji i 

Wspomagania 
Organizacji 

Pozarządowych, 

Gdański 
Inkubator NGO 

20 000 

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, zwiększenie 

zaangaŜowania 
mieszkańców w Ŝycie 

miasta, rozwój organizacji 
pozarządowych. 

Przedstawiciele 40 nowych 
organizacji pozarządowych 
oraz działających na rzecz 

mieszkańców Gdańska 

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w 
zakresie zarządzania organizacją, 

bd bd 

2 
Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej 

Szkolenie Koła 
Caritas-forma i 

akcja 
5 800 

Szkolenie i rozwój 
wolontariatu wśród 

młodzieŜy i dzieci Miasta 
Gdańska. 

Wolontariusze - ratownicy 
wodni, wolontariusze 

wychowawcy kolonii, 30 osób. 
Wolontariusze - 600 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych, podnoszenie 

kwalifikacji do niesienia pomocy. 

Fundacja 
Ratownictwa 

Wodnego, 
szkoły, Parafialne 
Zespoły Caritas, 

firmy 
szkoleniowe, 
Fundacja Pro 

Caritate 
Gedanensis 

Gdański
e szkoły 

3 
Franciszkański Ruch 

Ekologiczny 

Dom Sąsiedzki 
w dzielnicy 
Nowy Port 

25 000 

Powołanie do Ŝycia domu 
sąsiedzkiego, zintegrowanie, 

stworzenie klubów 
aktywności. 

Mieszkańcy dzielnicy 

Dom sąsiedzki z klubem ojców, 
klubem emeryta, klubem 

historycznym, klubem kobiet, grupa 
sybiraków, grupy wsparcia 
medycznego i socjalnego. 

Szkoły i 
placówki z 

Nowego Portu 

Nowy 
Port 

4 Fundacja Hospicyjna 

Chcę, mogę, 
potrafię - kurs 

drugiego stopnia 
dla wolontariatu 

medycznego 

3 800 

Kształcenie wolontariuszy 
medycznych do pomocy 

osobom starszym i chorym 
w zakresie pomocy 

hospicyjnej. 

50 wolontariuszy 

Pogłębienie wiedzy, pogłębienie 
motywacji wolontariuszy do 

pomagania, zwiększenie promocji 
wolontariatu w środowisku, 

przygotowanie wolontariuszy do 
pomocy w hospicjum domowym i 

stacjonarnym. 

bd bd 

5 
Fundacja NBB -Nie 

Bądź Bezradna 
Dom Kobiet 5 000 

Powołanie domu kobiet 
dotkniętych przemocą. 

Kobiety dotknięte przemocą. 
(brak liczby - 150 kompletów 
materiałów promocyjnych) 

Ograniczenie wykluczenia i 
osamotnienia. 

Nieformalni - 
Radni miasta 

Gdańska 

ul. 
RóŜycki

ego 
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6 

Fundacja Regionalne 
Centrum Informacji i 

Wspomagania 
Organizacji 

Pozarządowych 

Nauczyciel-
animator Szkoły 
Obywatelskiej 

8 000 

Powstanie szkolnych 
centrów edukacji 

obywatelskiej, zwiększenie 
orientacji uczniów w 

działaniach obywatelskich. 

ok. 20 nauczycieli, brak 
informacji o liczbie uczniów 

objętych projektem. 

Przeszkolenie 15-20 nauczycieli, 
powołanie 10 centrów edukacji 

obywatelskiej, wzrost 
zainteresowania wolontariatem w 

szkołach średnich. 

Nieformalna 
współpraca z 

innymi 
organizacjami 

zajmującymi się 
wolontariatem 

oraz szkoleniami 
młodzieŜy oraz 
współpraca z 

mediami. 

 

7 

Fundacja Regionalne 
Centrum Informacji i 

Wspomagania 
Organizacji 

Pozarządowych, 

Gdańska Szkoła 
Liderów 

Organizacji 
Pozarządowych 

25 000 

Profesjonalizacja działań i 
wzmocnienie merytoryczne 

80 przedstawicieli 
organizacji. 

80 przedstawicieli gdańskich 
organizacji 

Zwiększenie wiedzy i umiejętności o 
funkcjonowaniu organizacji 

bd bd 

8 
Gdańska Fundacja 

Innowacji Społecznej 

Dom Sąsiedzki 
centrum 

edukacji i 
aktywizacji 
lokalnej na 

Oruni 

25 000 

OŜywienie aktywności 
społecznej, stworzenie 

miejsca do spotkań, 
uruchomienie domu 

sąsiedzkiego. 

Wszyscy mieszkańcy dzielnicy 
Orunia, bezpośredni 

uczestnicy 130-170 osób. 

Stworzenie społecznościowego 
centrum dla spotkań mieszkańców 

Orunii, uruchomienie strony 
internetowej, zwiększenie ilości 

inicjatyw oddolnych i 
samoorganizacji wolnego czasu 

mieszkańców dzielncy. 

Szkoła 
podstawowa, 
CKU, MOPS, 
stowarzyszenia 

Orunia 
Dolna 

9 
Komitet Inicjatyw 

Lokalnych "Wrzeszcz" 
Wrzeszczańskie 
wędrówki 2009 

22 000 

Aktywizacja mieszkańców 
Wrzeszcza na rzecz 

współkształtowania ładu 
przestrzennego i udziału w 

podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwoju miasta 

i polityki społecznej, 
integracja społeczności 

lokalnej, odkrywanie historii 
i uroków Wrzeszcza. 

Mieszkańcy dzielnicy 

Aktywizacja mieszkańców, 
poszerzenie wiedzy o dzielnicy, 10 

wędrówek dla mieszkańców 
Wrzeszcza 

Szkoła, 
Politechnika 
Gdańska, 2 

stowarzyszenia, 
firma biznesowa, 

MOPS, 
Biblioteka 

Publiczna, Koło 
Naukowe 
Studentów 
wydziału 

Architektury 

Wrzesz
cz 
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10 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Antymobbingowe 
OSA, 

Zawsze jest czas 
na godne Ŝycie 

7 000 

Zapewnienie obsługi 
psychologicznej i prawnej 
ofiarom dyskryminacji i 

łamania praw człowieka w 
tym mobbingu. 

Mieszkańcy woj.. 
Pomorskiego dotknięci 

przemocą w pracy obojga płci, 
których nie stać na pomoc 
prawno-psychologiczną ze 

względu na złą sytuację 
materialną. (brak informacji o 

liczebności) 

Podniesienie świadomości w zakresie 
wolności i praw, wzrost poczucia 

bezpieczeństwa w pracy. 
bd bd 

11 
Stowarzyszenie "Klub 

Przyjaciół StrzyŜy" 

Jubileuszowy 
Festyn rodzinny 
Osiedla StrzyŜa 

3 000 
Integracja społeczności 

lokalnej, festyn rodzinny 
Festyn rodzinny ok. 1000 osób 

mieszkańców dzielnicy 

Integracja, aktywizacja społeczności, 
zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, budowanie 
przynaleŜności, odkrywanie talentów 

artystycznych i sportowych 

Rada i Zarząd 
osiedla StrzyŜa, 

firma Okaz, 
policja, straŜ 

miejska, 
fundacja, 

wolontariusze z 
IX LO 

osiedle 
StrzyŜa 

12 
Stowarzyszenie 

Inicjatyw Lokalnych 
im. Św. O. Pio, 

Czysto, zdrowo, 
kolorowo- 

forum 
aktywności 
społecznej 

12 000 

Wzmacnianie partnerstwa 
lokalnego z 2008 roku, 

integracja mieszkańców, 
zwiększenie motywacji na 

rzecz aktywności i 
upiększania osiedla. 

6000 mieszkańców osiedla 
Ujeścisko 

Spotkania mieszkańców (grill, 
pogadanki), piknik, konkursy, 

podniesienie estetyki i czystości 
osiedla, dostarczenie mieszkańcom 

wiedzy proekologicznej 

Szkoła, MOPS, 
10 podmiotów 
udziałowców 
partnerstwa 
lokalnego 

Gdańsk 
Południ

e, 
osiedle 
Ujeścis

ko 

13 
Stowarzyszenie 
Kultura Miejska, 

Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej 
Wrzeszcza 

18 000 

Budowa poczucia lokalnej 
toŜsamości i wspomaganie 
aktywności społecznej we 

Wrzeszczu. 

Mieszkańcy dzielnicy, w tym 
dzieci i młodzieŜ 

zainteresowana działalnością 
wolontariacką i obywatelską, 
seniorzy, rodziny zagroŜone 
wykluczeniem społecznym. 

Bezpośrednio 12 osób w 
wieku 17-19 lat. 

Dwa warsztaty filmowe, 10 filmów 
wykonanych przez uczestników, 

umieszczenie linków do filmów na 
portalach, 

Członkowie 
Partnerstwa dla 

Wrzeszcza: 
Stowarzyszenia 
MOPS, szkoły 
podstawowe, 

gimnazja, licea, 
stowarzyszenia. 

Wrzesz
cz 

14 
Stowarzyszenie 

Morena, 

Wspomaganie 
informacyjne - 

Centrum 
Informacji 

MłodzieŜowej 
Europe 

Direct'2009 

13 000 

Zwiększenie dostępu do 
informacji mieszkańców 
Gdańska przez centrum 
informacji młodzieŜy, 

Eurodesk, Europe Direct. 

MłodzieŜ, organizacje 
pozarządowe 

Dostęp mieszkańców miasta do 
zasobów informacyjnych, 

zaktualizowanie bazy danych, pomoc 
informacyjna dla młodzieŜy i 

rodziców. Spotkania europejskie dla 
młodzieŜy. 

Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 

Edukacji oraz 
Ministerstwo 

Edukacji 
Narodowej, 

współpraca z 

bd 
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organizacjami 
gdańskimi. 

15 
Stowarzyszenie 

Morena, 

Warsztaty 
"Finansowanie 

projektów 
młodzieŜowych 
ze środków UE 
2009- edycja 4 

12 000 

Podniesienie wiedzy i 
umiejętności w zakresie 

tworzenia projektów, 
zwiększenie wiedzy nt 
programu MłodzieŜ w 

Działaniu, Integracja osób 
pracujących z młodzieŜą. 

180 osób, młodzi ludzie oraz 
osoby pracujące z młodzieŜą z 

Gdańska, osoby pracujące 
społecznie, wolontariusze w 

organizacjach 

Zdobycie wiedzy o projektach, 
źródłach finansowania. 

Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 

Edukacji oraz 
Ministerstwo 

Edukacji 
Narodowej, 

współpraca z 
organizacjami 

gdańskimi. 

ul. 
Jaśkow

a 
Dolina 

16 

Stowarzyszenie 
Nadbałtyckie 
Plastyków im. 

M.Mokwy, 

Za Murami-
punkt lokalnych 

inicjatyw 
społeczno -
kulturalnych 

15 000 

Budzenie aktywności 
obywatelskiej oraz inicjatyw 

kulturalno- społecznych. 
Wspieranie lokalnej koalicji, 
włączenie w pracę gdańskiej 

sieci partnerstw 
dzielnicowych, rewitalizacja 

społeczno-kulturowa 
obszaru. 

Wszyscy mieszkańcy Starego 
Przedmieścia i Starówki 

Powołanie punktu informacyjno 
konsultacyjnego, zawiązanie lokalnej 

grupy działania - forum inicjatyw 
lokalnych, docelowo uruchomienie 

przedmiejskiego domu spotkań 

MOPS, Urząd 
Miasta WSS, 2 

fundacje 

Stare 
Przedmi

eście 

17 

Związek Byłych 
Więźniów 

Politycznych Zarząd 
Główny Gdańsk 

Konferencja 
mająca na celu 
wskazanie na 
patriotyzm, 
ofiarność 

uczestników II 
Konspiracji z 

okazji 20 -lecia 
Związku Byłych 

Więźniów 
Politycznych 

4 000 Upowszechnianie historii. 
MłodzieŜ, kombatancki, 50 

osób uczestników konferencji 

Uhonorowanie byłych więźniów 
politycznych, opracowanie 

monografii, 

Instytut Pamięci 
Narodowej 

Gdańsk 
Oliwa 
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18 

Związek Harcerstwa 
Polskiego, Hufiec 

Gdańsk-Portowa im. 
Obr. Westerplatte 

Spotkajmy się 
na festynie 

2 690 

Integracja i aktywizacja 
lokalnych społeczności w 

dzielnicach, w tym 
budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Harcerze, 80 osób w wieku 6-
25 lat 

Integracja mieszkańców dzielnic, 
aktywne spędzanie czasu na świeŜym 

powietrzu. 

Rodzice, UM w 
Gdańsku, 

dyrektorzy szkół, 
sponsorzy 

Stogi, 
Nowy 
Port, 

Brzeźno
, 

Siedlce, 
Sobiesz

ewo 

19 
Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, 
Okręg Pomorski 

Rozwój 2009 
(trzecia edycja ) 

6 500 

Zwiększenie wiedzy kadry 
szczepu o pracy 

wychowawczej, źródłach 
finansowania działalności 

harcerskiej, uatrakcyjnienie 
oferty zajęć 

wychowawczych, 
zwiększenie umiejętności w 
zakresie standaryzacji pracy, 

zarządzania i realizacji 
projektów. 

MłodzieŜ naleŜąca do szczepu 
ZHR Morena, ok. 200 osób - 

harcerzy 

Rozwój środowiska harcerskiego, 
wzmocnienie potencjału i moŜliwości 

rozwoju organizacyjnego. 

Szkoły publiczne 
i niepubliczne, 
Stowarzyszenie 

Morena, 
Kuratorium 
Oświaty, 

Eurodesk Polska, 
współpraca z 
administracją 

publiczną 

Morena 

20 Fundacja "Dr Cown" 

Pomagamy z 
uśmiechem - 
wolontariat 

Fundacji "Dr 
Clown" 

odrzucona 
merytoryc

znie 

Zwiększenie liczby 
wolontariuszy działających 

w Fundacji. 

Uczniowie gdańskich szkół 
średnich oraz studenci 
trójmiejskich uczelni. 

Stworzenie 20sto osobowej grupy 
wolontariuszy Dr Clownów i 10cio 

osobowej grupy wolontariuszy Klubu 
Trampolina 

Fundacja 
Pomorskie 

Hospicjum dla 
Dzieci 

Dolny 
Wrzesz
cz, ulice 
sąsiaduj
ące z ul. 
Miszew
skiego 

21 
Komenda Hufca ZHP 
Gdańsk Wrzeszcz - 

Oliwa 
Azymut morze 

odrzucona 
merytoryc

znie 

Szkolenie wolontariuszy w 
zakresie pracy ze 

specjalnością wodną. 

20 Ŝeglarzy jachtowych, 20 
ratowników WOPR, 10 

sterników motorowodnych, 15 
instruktorów Ŝeglarstwa, 

uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i 

studenci. 

Zwiększenie liczby zadań związanych 
z edukacja morską. 

WOPR Sopot, 
Polski Związek 
śeglarski okręg 

Gdańsk 
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22 
Stowarzyszenie Opieki 

Społecznej Bank 
Otwartych Serc 

PodróŜe z 
Domami na 
Skraju za 43 

uśmiechy 

15 000 
Zorganizowanie wycieczek 
krajoznawczych oraz obozu 

letniego 

43 dzieci - podopieczni z 
rodzin potrzebujących w 

wieku od 6-18 lat 

6 wycieczek krajoznawczych, 1 obóz 
letni 

UM Gdańsk, 
MOPS Gdańsk, 
Szkoła podstw i 

gimnazjum Nowy 
Port, Caritas, 

Duszpasterstwo 
Akademickie, 

Danone, Polska 
Telefonia 

Cyfrowa, Liceum 
Ogólnokształcące 

Nowy 
Port, 

tereny 
przysto
czniowe 

w 
Gdańsk

u 

23 

Lokalny Ośrodek 
Integracyjny dla osób 

z upośledzeniem 
umysłowym 

Wycieczka 
turystyczno 

krajoznawczo 
integracyjna 

4 000 
Integracja osób 

niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem 

Członkowie stowarzyszenia 
12-49 lat 

Wycieczka autokarowa dla 50 osób, 
wycieczka grzybobranie 50 osób. 

Pobudzenie rozwoju 
psychomotorycznego osób 

niepełnosprawnych, pobudzenie 
aktywności osób niepełnosprawnych 

MOPS, Urząd 
Wojewódzki, 

Chełm 

24 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno 

Krajoznawcze oddział 
studencki 

34 nocne 
marsze na 
orientację 
DarŜlub 

2 000 
Upowszechnianie turystki 
kwalifikowanej nocnych 
marszów na orientację 

Ok. 550 uczestników, głównie 
ludzi młodych, głownie 
męŜczyźni, młodzieŜ 
akademicka i licealna 

Zachęcanie do regularnego 
uprawiania turystyki kwalifikowanej, 

poprawa kondycji fizycznej 
mieszkańców. 

Koło studenckie, 
nadleśnictwo, 

dyrekcja szkoły, 
sklepy 

turystyczne 

 

25 
Gdańska Fundacja 

Innowacji Społecznej 

Edu-Animacja - 
zajęcia twórcze 

na Orunii 
8 000 

Działania teatralne o 
charakterze profilaktycznym 

i edukacyjnym, warsztaty 
twórcze Trzepak, warsztaty 

dla rodziców. 

Grupy 15 osobowe, brak 
konkretnych danych 

Stała grupa edukacyjno teatralna, 
grupa komputerowa, zajęcia 

alternatywne dla dzieci i młodzieŜy, 
redukcja popytu na środki 

psychoaktywne, uczestnictwo w 
Ŝyciu kulturalnym 

Towarzystwo 
Salezjańskie 

Orunia 

26 
ZHP Hufiec Wrzszcz 

Oliwa 

Sto skrzynek na 
100 lecie 

harcerstwa 
2 000 

Popularyzacja 
geocauchingu, szkolenie z 
zasad geocauchingu, nauka 

obsługi systemów GMS 

500 osób nauczy się 
posługiwać systemem GPS, 30 

osób opiekunów skrzynek, 
instruktorzy z druŜyn 
harcerskich i harcerze 

Powstanie 100 harcerskich skrzynek 
geocache, popularyzacja idei 

wykształcenie 30 osób 
bd bd 
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27 
Funacja Ex Nihilo 

Nihili 
Turystyka 
aktywna 

5 500 

Profilaktyka programy czasu 
wolnego, popularyzacja 

turystyki aktywnej, imprezy 
turystyczne i rekreacyjne, 

edukacja ekologiczna 

Mieszkańcy Gdańska bez 
względu na wiek i płeć, 

młodzieŜ zagroŜona patologią 

Zajęcia na salach sportowych, basenie 
siłowni, obozy kolonie, półkolonie, 

zajęcia terenowe 

Klub sportowy, 
klub 

płetwonurków 
Neptun, TKKF 

Rozstaje 

Zaspa, 
Przymo

rze, 
śabiank

a, 
Morena, 
Dolny 
Wrzesz

cz 

28 

Bractwo Przygody 
Almanak 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

Jesienny tułacz 
2009 

4 000 

Rajd turystyczny, marsze na 
orientacje, promocja 

turystycznych i 
krajobrazowych walorów 

Gdańska, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

250 osób, szczególnie dzieci i 
młodzieŜy 

Upowszechnianie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego, 

podniesienie sprawności fizycznej 

Urząd 
Marszałkowski 

woj.. 
Pomorskiego, 
UM Gdańsk, 
Nadleśnictwo 

Gdańsk, Zarząd 
Trójmiejskiego 

Parku 
Krajobrazowego, 
osoby fizyczne i 

prawne, 
instytucje, 
organizacje 

pozarządowe 

Gdańsk 

29 
Związek Harcerstwa 

Rzeczpospolitej, 
Okręg Pomorski 

Wypoczynek 
dzieci i 

młodzieŜy - 
Szczep Morena 
2009 (edycja 

28) 

13 000 

Zapewnienie aktywnego 
bezpiecznego wypoczynku 

oraz zajęć z zakresu 
turystyki dla dzieci i 

młodzieŜy, działalność 
wychowawcza metodą 
harcerską, wycieczki, 
biwaki, rajdy, zloty 

krajoznawcze 

1200 uczestników dzieci i 
młodzieŜy, harcerze, dzieci i 
młodzieŜ ze szczepu Morena 

Wypoczynek letni dla 220 
uczestników, rozwijanie 

zainteresowań, profilaktyka 
zdrowotna, przeciwdziałanie 

patologiom 

Szkoły publiczne, 
niepubliczne, 
nadleśnictwo, 
domy dziecka, 

ZHP, inne 
stowarzyszenia, 

kuratorium 
oświaty, 

ministerstwo 
obrony 

narodowej, 
administracja 

publiczna 

Morena 
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30 
Związek Harcerstwa 
Polskiego - Hufiec 

Gdańsk Śródmieście 

Rajd śladami 
przeszłości 
Gdańska 

6 000 
Poznanie kultury zabytków 
historii Gdańska, udział w 
paradzie niepodległości 

600 zuchów, harcerzy 
zrzeszonych w ZHP 

Nabycie wiedzy o dziejach miasta i 
historii Polski, rajd organizowany po 

raz 22 

Szkoły 
podstawowe, 

komenda policji, 
muzea 

Orunia, 
Dolne 

Miasto, 
Chełm, 
Śródmi
eście, 

Kiełpin
ek, 

Jasień, 
Suchani

no 

31 
Stowarzyszenie 

Oliwskie Słoneczko 

Słoneczna 
Akademia 

Internetowa 
SOS - Internet 
łączy pokolenia 

5 300 
UmoŜliwienie dostępu do 
nowinek technologicznych 

osobom starszym 

Osoby starsze, brak informacji 
o liczebności i sposobie 

rekrutacji 

Nabycie umiejętności obsługi 
komputera i Internetu przez osoby 

starsze 

UM Gdańska, 
UPC Sp. Z o o. 

Gdańsk 

32 

Katolickie 
Stowarzyszenie 

MłodzieŜy 
Archidiecezji 

Gdańskiej 

Kurs języka 
angielskiego dla 

dzieci i 
młodzieŜy z 

rodzin 
dysfunkcyjnych 

z terenu 
Wrzeszcza i 

Nowego Portu 

15 000 
Nauka języka angielskiego 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 

patologicznych 

150 osób, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, podano 
niespójne dane odnośnie liczby 
osób, wskazano tylko 40 osób 

które zostaną przeszkolone 

Wyrównanie poziomu szkolnego, 
podniesienie umiejętności 

posługiwania się językiem obcym, 
nadrobienie zaległości w nauce 

bd 

Wrzesz
cz, 

Nowy 
Port 

33 Fundacja Marcus 

Senior serfuje w 
Internecie. 

Zajęcia 
komputerowo 
informatyczne 

dla osób 
starszych 

3 000 

Przełamywanie barier 
związanych z 

zastosowaniem 
nowoczesnych technik 

komputerowych w Ŝyciu 
codziennym przez seniorów, 
szkolenia z zakresu obsługi 

komputera 

20 osób starszych 

Nabycie umiejętności obsługi 
komputera, obsługa edytora teksu, 

poczty elektronicznej, stron 
internetowych, dostęp do kawiarenki 

internetowej 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa, 

Zaspa, 
Przymo

rze, 
Wrzesz

cz 
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34 
Chrześcijańska słuŜba 
charytatywna filia nr 1 

Ptasie radio, 
cykl zajęć 

logopedycznych 
wspomagający 

prawidłowy 
rozwój dzieci 

2 500 

Kształtowanie umiejętności 
komunikacyjnych, 

korygowanie zaburzeń 
mowy, nabywanie swobody 
w wyraŜaniu emocji, zajęcia 

logopedyczne w formie 
zabaw 

16 dzieci z zaburzeniami 
zachowania, mające trudności 

szkolne z rodzin 
wielodzietnych i 

niewydolnych wychowawczo 
w wieku 4-12 lat, 

Usprawnienie wymowy dzieci 
kuratorzy sądowi, 

MOPS, 

Siedlce, 
Suchani

no, 
Śródmi
eście 

35 
ZHP Hufiec Wrzeszcz 

Oliwa 
Maszopstwo i 

Flis 
6 000 

Morska turystyka 
przybrzeŜna, rejsy deltą 

Wisły, edukacyjne spotkania 
młodych, rozwijanie 

umiejętności Ŝeglarskich, 
nauka pływania, 

zwiększanie wiedzy o morzu 
i regionie, doskonalenie 

umiejętności szkutniczych 

Bezpośredni- 100 osób, 
pośredni 560, młode pokolenie 
gdańszczan, instruktorzy ZHP 
(Uczestnicy będą rekrutowani 

poprzez macierzyńskie 
druŜyny harcerskie, które 

wytypują na kurs właściwe 
osoby.) 

Zwiększenie ilości druŜyn wodnych, 
edukacja morska, zajęcia z kultury 

marynistycznej, ćwiczeń Ŝeglarskich, 
zdobycie sprawności pływackich, 

zajęcia Ŝeglarskie na wodzie 

WOPR Sopot, 
Polski Związek 
śeglarski okręg 

Gdański 

bd 

36 

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia 

Rozsianego, oddział 
wojewódzki, koło w 

Gdańsku 

Jak Ŝyć ze 
stwardnieniem 
rozsianym dla 
osób starszych 

2 000 

Poszerzenie wiedzy na temat 
choroby, przeprowadzenie 

spotkań dla osób starszych i 
ich rodzin, opracowanie 

ulotki, 

Osoby chore na SM z 
Gdańska, brak informacji o 

liczebności 

Zdobycie wiedzy na temat choroby, 
ułatwienie dostępu do informacji o 
instytucjach udzielających pomocy 

UM Gdańska, 
oddział 

wojewódzki 
organizacji 

bd 

37 
ZHP Hufiec Gdańsk 

Przymorze 
Przygoda z 

kulturą 
1 500 

Warsztaty plastyczne, 
teatralne, muzyczne, 

taneczne, wizyty w teatrze, 
festiwal gdańskiej piosenki, 

wystawy prac młodych 
artystów hufca, nauka 
śpiewu, gry na 
instrumentach 

Członkowie druŜyn 
harcerskich hufca, uczniowie 

szkół uczestniczący w 
zajęciach domu kultury 
przymorze ok. 400 osób 

Powstaną zespoły artystyczne, 
taneczne, teatralne dla młodzieŜy, 

nabycie wiedzy o dorobku 
artystycznym i kulturalnym Gdańska 

Szkoła podst., 
dom kultury 
przymorze, 

gdańscy aktorzy 

Przymo
rze 



ANALIZA JAKOŚCIOWA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W M IEŚCIE GDAŃSK 
 

        208 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    

38 
Stowarzyszanie Opieki 

Społecznej Bank 
Otwartych Serc 

Dom na skraju, 
edukuje, 

wychowuje i 
rozwija pasje 

12 000 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieŜy, edukacja 
taneczna, plastyczna, 
reŜysersko aktorsko 

teatralna, nauka języka 
obcego, zajęcia 

komputerowo elektroniczne, 
warsztaty z profilaktyki 
zdrowotnej, zajęcia z 

majsterkowania 

Dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych z 

trudnościami w nauce i 
problemami wychowawczymi, 

43 osoby 

Przeprowadzenie 870 godzin zajęć 
edukacyjno profilaktycznych, 

wystawienie sztuki, przeprowadzenie 
diagnoz logopedycznych, 

Organizacje 
pozarządowe, 
MOPS, szkoły 

językowe, banki, 
Polska Telefonia 
Cyfrowa, szkoła 

podstawowa, 
duszpasterstwo 
akademickie, 
ASP Gdańsk, 

Ojcowie 
Dominikanie i 

Parafia 

Nowy 
Port 

39 

Stowarzyszenie 
Matemblewski 

Ośrodek 
Duszpasterstwa 

Młodych MODEM 

Zajęcia 
edukacyjne w 

Klubie 
MODEM 

8 000 

Warsztaty fotograficzno 
plastyczne, konsultacje 

psychologiczne, warsztaty 
dziennikarskie, bębniarskie, 

teatralne, ratownictwo 
medyczne 

100 osób, uczniowie szkół 
ponadgmnajalnych i 

gimnazjalnych o niŜszym 
statusie materialnym 

Wyrównywanie szans edukacyjnych, 
kształcenie ustawiczne 

Miasto Gdańsk, 
Urząd 

Marszałkowski 
woj. Pom., 
Centrum 
Edukacji 

Nauczycieli, ZHP 
ZHR, media, 

zespoły 
muzyczne 

Matemb
lewo 

40 

Stowarzyszenie 
Nadbałtyckie 
Plastyków im. 

Mariana Mokwy 

"Tęczą 
malowane" - 
organizacja 

zajęć 
rozwijających 

zainteresowania 
i uzdolnienia 
plastyczne 

4 000 
Warsztaty twórcze, wyjścia 

do teatru, kina, opery 
36 osób, dzieci i młodzieŜ o 
uzdolnieniach plastycznych 

Rozwój zainteresowań i uzdolnień 
plastycznych, kreatywny sposób 

spędzania czasu wolnego, integracja 
międzypokoleniowa, przełamywanie 

stereotypów 

Szkoła 
podstawowa, UM 

Gdańska, 
placówka 

opiekuńczo-
wychowawcza 

dom im. 
Korczaka, 
fundacja 

Śródmi
eście 

41 
Stwowarzyszenie 
"Nasze siedlce" 

Kurs 
komputerowy 
dla seniorów 

1 400 

Kurs komputerowy i obsługi 
telefonów komórkowych i 
urządzeń biurowych dla 

osób starszych 

20 osób starszych, wiek 
powyŜej 50 lat, niski status 

materialny 

Zwalczanie stereotypów w 
postrzeganiu ról ludzi w podeszłym 

wieku, podniesienie poziomu 
samooceny. 

Zespół szkół 
technicznych i 

ogólnokształcący
ch 

Siedlce 

42 
PCK, zarząd 
okręgowy 

Program 
edukacyjny dla 

dorosłych - 
udzielanie 
pierwszej 
pomocy 

4 000 

Zwiększenie kwalifikacji 
kadry pedagogicznej w 

zakresie bezpieczeństwa i 
udzielania pierwszej 

pomocy. 2dniowe szkolenia, 

96 nauczycieli 

Przygotowanie nauczycieli do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w 
zakresie 1szej pomocy, podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w szkołach, 

poszerzenie wiedzy i umiejętności 

bd bd 
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43 

Lokalny ośrodek 
integracyjny dla osób 

z upośledzeniem 
umysłowym 

Prowadzenie 
dziennego 
ośrodka dla 

osób z 
upośledzeniem 
umysłowym 

6 000 

Nauka masaŜu dla osób z 
głębokim upośledzeniem 
umysłowym, prowadzenie 

zajęć terapeutycznych, 
nauka gimnastyki 

rehabilitacyjnej, zabawy, 
imprezy okolicznościowe 

28 podopiecznych w wieku 
12-49 lat z upośledzeniem 
umysłowym i ruchowym 

Pobudzenie rozwoju 
psychomotorycznego osób z 

głębokim upośledzeniem, 
propagowanie tolerancji w 

środowisku. 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

Chełm 
Chełm 

44 
PCK, zarząd 
okręgowy 

Dzieci w 
zdrowym stylu 

Ŝycia 
3 800 

Kształtowanie właściwych 
nawyków higienicznych 

oraz umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa i udzielania 

1szej pomocy 

420 dzieci, przedszkolaków 
oraz uczniów klas młodszych 

szkół podstawowych 

Kształtowanie postaw cechujących 
zachowania bezpieczne podczas 

nauki, zabawy i odpoczynku. 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

komunikacyjnego. 

Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta 

Gdańska, 
placówki 

oświatowe 

bd 

45 
Liga Ochrony 

Przyrody, zarząd 
okręgu 

Zielone lekcje - 
ocena 

róŜnorodności i 
stanu 

przyrodniczego 
parków i 

skwerów w 
Gdańsku 

4 000 

Ocena przez młodzieŜ stanu 
przyrodniczego parków i 

terenów zielonych, konkurs 
fotograficzny, sejmik 

młodych przyrodników, 
opracowanie folderów 

Uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, 70 
uczestników sejmiku, brak 
informacji o liczebności 
uczniów w pozostałych 

zadaniach 

Efekt wychowawczy, bezpieczne i 
twórcze zorganizowanie wolnego 
czasu, podniesienie świadomości 

ekologicznej i obywatelskiej, 
pogłębienie wiedzy o Gdańsku i jego 
walorach przyrodniczych, praktyczne 
wykorzystanie wiedzy i umiejętności 

nabytych w szkole 

Szkolne koła Ligi 
Ochrony 
Przyrody 

bd 

46 
Stowarzyszenie 
Wspólnota Serc 

Prowadzenie 
zajęć terapii 

pedagogicznej, 
psychologicznej 

oraz 
logopedycznej 

dla dzieci i 
młodzieŜy o 
specjalnych 
potrzebach 

edukacyjnych. 

5 000 

Podnoszenie ogólnej 
sprawności 

psychomotorycznej dzieci o 
specjalnych potrzebach 
psychomotorycznych, 

zajęcia terapii 
psychologicznej, 

pedagogicznej oraz 
logopedycznej. 

35 osób niepełnosprawnych - 
dzieci, młodzieŜ i dorośli 
(zespół downa, rozszczep 

kręgosłupa, 
niepełnosprawność sprzęŜona) 

Zapewnienie profesjonalnej terapii 
osobom niepełnosprawnych według 

dopasowanych programów 
edukacyjno rozwojowych 

Zespół 
kształcenia 

podstawowego i 
gimnazjalnego 

Orunia 
Górna i 
Dolna, 
Chełm, 
Ujeścis

ko, 
Stogi 
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47 
Stowarzyszenie 

dzieciaki ze złotej 

Zajęcia 
teatralno-
plastyczne 

"baśniowy świat 
na scenie" 

1 500 

Zwiększenie wiedzy 
dotyczącej teatru i baśni, 

rozwijanie zdolności 
artystycznych, zajęcia 

teatralne, 

10 dzieci, 7-12 lat, dzieci ze 
szkoły podstawowej nr 7 i 

domu dziecka 

Wystawienie jasełek, zabawy 
ruchowe, ćwiczenia głosu 

Szkoła 
podstawowa, 

ksiądz proboszcz 
parafii, fundacja 
dobroczynności 
Atlas, Energa 
operator SA, 
biuro podróŜy 

bd 

48 

Polskie Towarzystwo 
Laryngektomowanych, 

Pomorski oddział 
rejonowy w Gdańsku 

Szkółka mowy 
przełykowej 
zastępczej po 
operacji krtani 

1 500 
Wniosek 
uzyskał 

36 
punktów 
w karcie 
oceny 

merytoryc
znej 

pomimo 
to uzyskał 
dofinanso

wanie 

Nauka mowy przełykowej, 
rehabilitacja po operacji, 

20 osób po operacji 40% uczestników nauczy się mówić MOPS, PFRON  

 

 


