
 1 

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
  W ROKU 2013 – SPRAWOZDANIE 

 

 
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXX/630/12 z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2013, zmienionej Uchwałą XXXVI/783/13 z dnia 28 marca 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wydział Rozwoju Społecznego 

 Urząd Miejski w Gdańsku 
 

Kwiecień 2014 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Spis treści 
 
 

 

WSTĘP ....................................................................................................................... 3 

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY W ROKU 2013 ................................................. 5 

 

PARTYCYPACJNE PROCESY PROJEKTOWANIA ………………………….……..6 

POSZERZANIE OBSZARÓW WSPÓŁPRACY ……………………………………..12 

WOLONTARIUSZE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ................................. ..16 

INTEGRACJA  SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ …………………………………….….19 

REALIZACJA POLITYKI KULTURALNEJ MIASTA. .................................. ...28 

BUDOWA SYSTEMU WSPARCIA MIESZKAŃCÓW……………………..………33 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI ………………………………………………….……..42 

 

 

  



 3 

Wstęp 
 

 

Miasto Gdańsk współpracuje z organizacjami sektora pozarządowego na podstawie 

Programu Współpracy - corocznie przyjmowanego przez Radę Miasta Gdańska, a 

konsultowanego z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, dokumentu.  

W roku 2013 obowiązywał „Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2013” przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XXX/630/12 z dnia 27 

września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2013, zmienionej Uchwałą XXXVI/783/13 z dnia 28 marca 2013 r. W 

roku 2013 obowiązywał także „Wieloletni Program współpracy Miasta Gdańska z 

organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015” (Uchwała nr LIII/1535/10 z dnia 28 

października 2010 r., zmieniona dnia 24 listopada 2011 r. Uchwałą nr XX/377/11). 

W Preambule Programu Wieloletniego czytamy, iż „został (on) stworzony przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorząd w sposób partycypacyjny, z 

uwzględnieniem doświadczeń wynikających z dotychczasowej współpracy i przeprowadzonej 

w roku 2010 analizy jakościowej projektów społecznych realizowanych w Gdańsku. Wyznacza 

on kierunki i nadaje ramy tej współpracy na lata 2011-2015 oraz tworzy warunki dla 

realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. 

Zależności między wyżej wymienionymi dwoma programami – programem wieloletnim i 

rocznym określono w programie wieloletnim. Roczny program współpracy precyzuje 

szczegółowo cele i zakres współpracy, oraz określa wysokość środków przeznaczanych na ich 

realizacje na dany rok budżetowy. Program wieloletni określa priorytetowe zadania 

publiczne uwzględniając długofalową wizję współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. 

Program Wieloletni objęty zostanie oddzielną analizą ewaluacyjną uwzględniającą 

sprawozdania z realizacji założeń rocznych Programów, która będzie przygotowana przez 

podmiot zewnętrzny po zakończeniu okresu obowiązywania programu. 

Na rok 2013 w Programie rocznym ustalono następujące formy współpracy między Miastem 

a organizacjami pozarządowymi: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań  finansowanych ze środków publicznych w 

tym, ze środków PFRON, na zasadach określonych w ustawie oraz w trybach 

określonych w odrębnych przepisach prawa, 

2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, 

3) umów partnerskich i o  wykonanie inicjatywy lokalnej, 

4) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 
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5) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,  

w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, 

6) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i 

międzynarodowej, 

7) udostępniania sal, pomieszczeń i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań 

statutowych organizacji, 

8) udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych, 

9) popularyzacji działalności organizacji  w mediach i na stronach internetowych 

Miasta www.gdansk.pl, 

10)  społecznych konsultacji projektów aktów normatywnych  i dokumentów  

o charakterze programowym i strategicznym na zasadach określonych  

w Programie Wieloletnim, 

11)  działalności Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych rad 

społecznych o charakterze doradczo - opiniotwórczym, 

12)  prowadzenie inkubatora organizacji pozarządowych według wspólnie 

wypracowanego  standardu, 

13) udzielania dotacji na realizację projektów finansowanych z innych źródeł, 

14) udzielania pożyczek, gwarancji i zabezpieczeń. 

 

Poniższe sprawozdanie odnosi się, podobnie jak w minionym roku, do poszczególnych form 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

mieszkańców Gdańska. Obejmuje więc współpracę wszystkich wydziałów i referatów Urzędu 

Miejskiego, jednostek podległych samorządowi lokalnemu, organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na terenie Miasta Gdańska oraz innych organizacji pozarządowych nie 

zarejestrowanych na terenie Gdańska, a działających na rzecz jego mieszkańców.  

W roku 2013 na terenie Miasta Gdańska zarejestrowanych było 1247 stowarzyszeń,  

249 fundacji, 220 stowarzyszeń kultury fizycznej, 43 związki sportowe i 54 uczniowskie 

kluby sportowe. 

Sprawozdanie podzielono na rozdziały odnoszące się do wyznaczonych w Programie pięciu 

celów szczegółowych, z których każdy obejmuje zarówno elementy współpracy finansowej 

jak i pozafinansowej. Zakończeniem sprawozdania jest podsumowanie oraz wynikające z 

opracowania wnioski.  

http://www.gdansk.pl/
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Priorytety współpracy w roku 2013 
 
 

Podstawowe cele postawione w Programie Współpracy na rok 2013 określono z 

uwzględnieniem aktualnych potrzeb sektora pozarządowego, społeczności lokalnych 

Gdańska oraz założeń dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej.  

 

W roku 2013 celem głównym Programu Współpracy był rozwój aktywności organizacji w 

Mieście, który miał być realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

1) zwiększenie zaangażowania organizacji w procesy projektowania lokalnego rozwoju, 

podejmowania decyzji i organizacji działań, 

2) rozwój zakresów współpracy z organizacjami pozarządowymi o nowe obszary, w tym 

m.in. sportu masowego i turystyki aktywnej, 

3) zwiększenie  liczby wolontariuszy w przestrzeni publicznej, 

4) wzrost ilości partnerstw lokalnych i projektów partnerskich, 

5) zwiększenie udziału organizacji w realizacji polityki kulturalnej Miasta. 

 

Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe były realizowane z uwzględnieniem zasad 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności.  
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Partycypacyjne procesy projektowania  
 
 
 

Angażowanie mieszkańców jest budowaniem odpowiedzialności społecznej. Jest to 

odpowiedzialność za swoje miasto i otoczenie, dające jednocześnie narzędzia do 

częściowego zarządzania miastem, decydowania o jego charakterze. Jest to element 

budowania relacji i współpracy między administracją publiczną a organizacjami społecznymi, 

a więc mieszkańcami. 

Jednym z celów szczegółowych, Programu Współpracy na rok 2013, było zwiększenie 

zaangażowania organizacji w procesy projektowania lokalnego rozwoju, podejmowania 

decyzji i organizacji działań. W ten obszar współpracy z roku na rok włączony jest coraz 

szerszy zakres działań i zadań współpracy zarówno finansowej i pozafinansowej.  

W roku 2013 Miasto Gdańsk przystąpiło do budowania Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. 

Organizacje pozarządowe były jedną z grup fokusowych, które uczestniczyły w procesie 

wypracowywania założeń i priorytetów strategii. Odbyły się 4 spotkania warsztatowe; dwa z 

Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych i dwa otwarte dla wszystkich organizacji. 

Rezultatem tych spotkań było stworzenie rekomendacji do strategii, wskazanie kierunków 

rozwoju sektora oraz współpracy jst z organizacjami.   

Budowanie odpowiedzialności za własne otoczenie wspierane było poprzez konkursy na 

przedsięwzięcia związane z utworzeniem małych placów zabaw oraz tworzenia i 

utrzymania terenów zielonych.  W konkursie na utworzenie małych placów zabaw wpłynęły 

22 oferty z czego do dofinansowania wybrano 10  i podpisano umowy na kwotę łączną 

500.000 zł (po 50.000,- zł każda umowa). Place zabaw zbudowano w dzielnicach: 

Sobieszewo, 2 - Osowa, Kokoszki, Przymorze, Śródmieście, 2 - Wrzeszcz, Młyniska, 

Niedźwiednik. 

 

Plac zabaw przy ul. Kołłątaja we Wrzeszczu, wybudowany w IV kwartale 2013r 
przez Stowarzyszenie KaeNes 
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W Programie Współpracy zaplanowano także zlecenie budowania ogólnodostępnych boisk 

sportowych, jednak w roku 2013 nie ogłoszono konkursu, a środki zostały przeniesione na 

rok następny.  

W ramach zaangażowania w procesy projektowania lokalnego rozwoju, zlecano również 

zadania z zakresu  poprawy jakości terenów zielonych w miejscu zamieszkania i w miejscu 

pracy, zachęcając potencjalnych realizatorów do tworzenia nowych miejsc wypoczynku dla 

społeczności lokalnych w postaci małych zieleńców wypoczynkowych i skwerów. Realizacje 4 

projektów dotyczących poprawy i tworzenia terenów zielonych dofinansowano kwotą 

60.000 zł. Realizowane projekty obejmowały nasadzenia drzew i krzewów, wysiew trawy, 

odtworzenia zieleni, uporządkowanie parków miejskich i terenów zdegradowanych, 

wykonanie zieleńców, a także wykonanie projektów terenu zielonego, czy budowanie 

leśnych ścieżek edukacyjno – rekreacyjnych.   

 

Podleśna Polana we Wrzeszczu górnym – nasadzenie krzewów i rabat zieleni kwiatowych. 
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic. 

 

W realizacji tego typu zadań bardzo istotnym elementem jest ścisła, koncepcyjna współpraca 

urzędu z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością, zasady której są 

rokrocznie modyfikowane na podstawie bieżących doświadczeń. 

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie organizacji pozarządowych w procesy 

projektowania lokalnego zarówno poprzez wkład własny wynoszący 10.128 zł, co stanowi 

17% zaangażowanych środków budżetowych, jak również poprzez integrowanie 

i aktywizowanie lokalnej społeczności wokół realizowanych projektów.  

Zrealizowane projekty przyczyniły się wydatnie do poprawy wizerunku przestrzeni publicznej 

w Mieście oraz do wzrostu społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.  

W ramach priorytetu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego zrealizowano również projekty obejmujące aktywizację mieszkańców w 

zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach, polegającą na dofinansowaniu organizacji 

imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno sportowym na terenach parków z  
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poszanowaniem istniejącej przyrody – 5 projektów na kwotę 78.607 zł oraz zwiększenie 

bioróżnorodności Gdańska, np. poprzez pomoc weterynaryjną i rehabilitacyjną dzikich 

ptaków i drobnych ssaków pochodzących z Miasta Gdańska – 1 projekt na kwotę  30.000 zł. 

Na realizację zadań publicznych w tym obszarze najwyższe dotacje otrzymały następujące 

organizacje:  Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic  38 000; Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom     

30 000 oraz po 25 000 zł Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922  i Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy 

Sobieszewskiej. 

W ramach wspomnianego zadania dofinansowane były również projekty z zakresu edukacji 

ekologicznej dla dorosłych. Na 13 projektów przeznaczono kwotę 154.033 zł. Dodatkowo 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi wdrożono projekt czynnej ochrony płazów na 

terenie miasta Gdańska. „Akcja daj żyć żabie” oraz projekt pt. „Dystrybucja budek 

lęgowych” dla ptaków (150 szt.) oraz „Dystrybucja karmy dla ptaków” w ilości 5000 kg dla 

mieszkańców Gdańska. Oba projekty sfinansowano kwotą 20.000 zł.  

W partycypatywnym procesie podejmowania decyzji i organizacji działań z dużym 

powodzeniem od 11 lat uczestniczy Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, z którą stałą 

współpracę prowadzi Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. GROP jest reprezentantem lokalnych organizacji pozarządowych 

wybieranym w wolnych wyborach spośród organizacji zarejestrowanych na terenie Miasta 

Gdańska. Wybory odbywają się na walnym spotkaniu organizowanym co 2 lata. Obecnie jego 

skład tworzy 15 osób. GROP jako lokalny mandatariusz interesu społecznego jest stałym 

partnerem dla Miasta Gdańska w procesach konsultacyjnych aktów prawa lokalnego 

mających wpływ na sferę pożytku publicznego oraz wchodzi w skład stałego zespołu 

przygotowującego roczne i wieloletnie Programy Współpracy Miasta z Organizacjami 

Pozarządowymi. 

W roku 2013 kontynuowano pracę wspólnego forum sektora publicznego i społecznego o 

charakterze inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie pożytku publicznego - 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada V kadencji  powołana została 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 393/13 z dnia 27marca 2013 r. i składa się z 18 

członków – przedstawicieli Rady Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdańska oraz gdańskich 

organizacji pozarządowych.  W roku 2013 Rada spotkała się 7 razy. W ich trakcie poruszano 

tematy m.in. z zakresu: 

 opiniowania projektów zarządzeń w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych 
warunków otwartych konkursów ofert na realizacją zadań publicznych określonych w 
programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, 

 Zaopiniowania projektu uchwały RMG w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 
Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w 
Gdańsku, 
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 Omówienia zasad wyłączeń przedstawicieli organizacji pozarządowych z prac komisji 
konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, 

 analizy sprawozdania z realizacji  i ewaluacja Programu współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku, 

 zaopiniowania projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na 2014 rok , 

 procedury składania wniosków o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
im. Lecha Bądkowskiego” oraz Darczyńcy Roku, 

 Organizacji spotkania z przedstawicielami Wydziału Spraw Obywatelskich UMG w 
obszarze nadzoru nad stowarzyszeniami, pomocy stowarzyszeniom oraz opiniowania 
statutów. 

W roku 2013 w Gdańsku funkcjonowały także inne rady społeczne, zaangażowane w 
projektowanie lokalnego rozwoju społecznego, posiadające w składzie przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Były to: 

- Gdańska Rada Oświatowa, 

- Rada Kultury Gdańskiej, 

- Gdańska Rada Seniorów, 

- Gdańska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

- Gdańska Rada Sportu, 

- Powiatowa Rada Zatrudnienia. 

Na podobnych zasadach i formie działały także: 

- Zespół Monitorująco – Wdrożeniowy ds. Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Gdańska, w ramach którego prowadzono prace nad projektem nowego 
zarządzenia PMG regulującego skład i sposób działania zespołu, 

-Komisje grantowe we wszystkich wydziałach i jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska, 
które to zajmowały się ocenianiem ofert w otwartych konkursach,  

- Forum Profilaktyki Uzależnień „Razem dla Gdańska”, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gdańsku,                 

- zespół tworzący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych, 

-Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańsk na lata 2013-2017, 

- Powiatowa Rada Zatrudnienia 

- Zespół ds. mieszkalnictwa, 
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- Zespół ds. realizacji Programu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku, 

- Interdyscyplinarny Zespół Konsultacyjny przy MOPR, 

- Zespół roboczy w ramach partnerstwa Biskupiej Górki, 

- Zespół roboczy, opracowujący strategię Instytutu Kultury Miejskiej, 

Od 2013 roku zapoczątkowano spotkania przedstawicieli wydziału merytorycznego urzędu  z 

organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami z obszaru profilaktyki uzależnień  i  zdrowia, 

dotyczące konsultacji społecznych projektów: Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.  

Miasto Gdańsk wspiera finansowo także działania Rad dzielnic i osiedli. W 2013 r. zostało 

obsłużonych 106 inicjatyw Jednostek Pomocniczych na łączną kwotę 239.287, 31 zł.  W 

ramach współpracy sfinansowane zostały inicjatywy Rad Dzielnic i Osiedli w następujących 

obszarach: festynów osiedlowych, działań na rzecz seniorów, zajęć i turniejów sportowych, 

przedsięwzięć kulturalnych (np. koncerty, spotkania literackie) wyjazdów integracyjnych, 

działań informacyjno - edukacyjnych, ochrony zdrowia. Zadania te bardzo często realizowane 

były wspólnie przez Rady i lokalne – dzielnicowe organizacje pozarządowe.  

W ramach konkursów dla organizacji pozarządowych powoływane są komisje konkursowe, 

które od roku 2013 składały się z ośmiu osób – po czterech przedstawicieli Prezydenta 

Miasta Gdańska i czterech przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych wskazanych 

przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych. Celem komisji jest zaopiniowanie i 

rekomendowanie wniosków organizacji pozarządowych do dofinansowania ze środków 

budżetu Miasta Gdańska.  

Jako formę zaangażowania w partycypatywną organizację  działań można uznać również 

organizację i współorganizację z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, konferencji, 

sympozjów, spotkań, warsztatów skierowanych do całego środowiska sektora społecznego, 

jak przykładowo organizację plenarnego spotkania gdańskich organizacji pozarządowych 

połączone z konsultacjami Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2030 czy szkolenie z zakresu 

przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy. 

W roku 2013 Miasto Gdańsk kontynuowało realizację 3 letniego projektu My Generation at 

Work w ramach programu URBACT II (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

poświęconego zagadnieniu zatrudniania młodego mieszkańca miasta i przejścia z systemu 

edukacji na rynek pracy. Projekt prowadzony jest w konsorcjum kilku wydziałów Miasta 

Gdańska, jednostek i instytucji miejskich z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W 

wypracowanych wspólnie założeniach ma podjąć następujące tematy: współpraca biznes – 

szkoła, doradztwo zawodowe, kreatywna pedagogika (praca z nauczycielami nad 

innowacyjnymi programami nauczania), wolontariat w aktywizacji osób bezrobotnych, 
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kreatywne spotkania biznesowe dla młodzieży szkolnej. W projekcie uczestniczy 12 miast UE, 

a liderem projektu jest Rotterdam. W ramach projektu przedstawiciele Miasta i gdańskich 

organizacji uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach projektowych, wymianach 

doświadczeń oraz przygotowaniu lokalnych planów działań. Przeprowadzono także liczne 

spotkania w Gdańsku w ramach utworzonej w projekcie Lokalnej Grupy Wsparcia. Na 

spotkaniach były poruszane kwestie związane z  sytuacją młodzieży na rynku pracy, 

doradztwem zawodowym oraz niezbędnych do wprowadzenia zmian w systemie edukacji, by 

wspierał on rozwój  postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych u młodzieży. Owocem 

spotkań było stworzenie projektu  Lokalnego Planu Działania na rzecz podniesienia poziomu 

zatrudnialności młodzieży i podniesienia jej szans na rynku pracy.   
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Poszerzanie obszarów współpracy 
 
 
Wspólnie wypracowany z przedstawicielami III sektora Program współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok wskazał potrzebę rozwoju zakresów współpracy 

z partnerami społecznymi o nowe obszary,  w tym między innymi sport masowy oraz 

ratownictwo i ochrona ludności.  Temat był niejednokrotnie omawiany na forum zespołów 

roboczych z udziałem przedstawicieli branżowych organizacji pozarządowych oraz Komisji 

Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia RMG. 

Nowym obszarem współpracy w ramach którego finansowano realizacje zadań publicznych 

było wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony  

ludności. Zadanie obejmowało między innymi zabezpieczenie medyczne przestrzeni 

publicznej terenu Miasta, w postaci patroli ratowniczych pieszych i rowerowych, punktów 

pomocy medycznej lub zespołów wyjazdowych podczas odbywania się imprez masowych lub 

innych imprez. (nie będących imprezami masowymi w myśl ustawy z dnia 20 marca 2009 o 

bezpieczeństwie imprez masowych). W ramach realizacji zadania podpisano 1 umowę ze 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE", które zapewniło stałą dyspozycyjność w 

okresie objętym umową i zapewniło  zabezpieczenie medyczne imprez zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Miasta. Zadanie zlecono w formie powierzenia, przekazując z budżetu Miasta 

kwotę na jego realizację 25.000 zł. 

 

Zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej terenu Miasta realizowane przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE" 

Również Referat Estetyzacji WUAiOZ rozpoczął w roku 2013 współpracę finansową z 

organizacjami pozarządowymi, zlecając 1 zadanie na kwotę 290.000 zł celem realizacji 

projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, zlokalizowanych na obszarze śródmieścia 

Gdańska: dotyczących zdegradowanych przestrzeni publicznych, wpływających na trwałą 

poprawę jakości tych przestrzeni oraz zwiększających aktywność społeczną w danej 

przestrzeni. Beneficjentami zrealizowanego zadania są wspólnoty mieszkaniowe z ulicy 
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Ogarnej i Ławniczej w Gdańsku, mieszkańcy całej ulicy Ogarnej i Ławniczej, a także całego 

Głównego Miasta i reszty miasta Gdańska.  

Wielkość wkładu własnego organizacji wyniosła: finansowego 25.520,40zł oraz 

pozafinansowego 6.679,60zł (łącznie 11 % zaangażowanych środków Miasta). 

Kolejnym obszarem, o który udało się w 2013 roku powiększyć zakres współpracy partnerami 

społecznymi jest sport powszechny. W 2013 roku w ramach zadania wspieranie rozwoju 

społeczności lokalnej - wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w 

dzielnicach dofinansowano cztery projekty na kwotę 30.000 zł, której wysokość była 

zagwarantowana już w szczegółowych warunkach konkursu i nie mogła być pomniejszona.  

Realizowane projekty obejmowały zajęcia z jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy 

Orunia Dolna, organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna 

w roku 2013, biegowe grand prix dzielnic Gdańska (sport dla wszystkich realizowany w 7 

dzielnicach) oraz gimnastykę dla dorosłych. Na uwagę zasługuje fakt, iż zaangażowane w 

realizację zadań z zakresu sportu masowego organizacje wzmocniły działania angażując swój 

wkład własny w wysokości 15.779,20 zł, co stanowi ponad 52 % zaangażowanych środków 

budżetowych. Wkład finansowy organizacji wyniósł ponad 18 %. 

Środki budżetowe, przeznaczone na realizację zadań z zakresu sportu powszechnego, 

zwiększono dodatkowo o 30.600 zł dzięki czemu udało się zrealizować dwa dodatkowe 

projekty: 

 I i II edycję ligi piłki nożnej "Futbolowy Gdańsk". Podczas pierwszej edycji odbyło się 

66 meczy piłki nożnej w których zdobyto 399 bramek. W rozgrywkach wzięło udział 

12 drużyn z różnych dzielnic Gdańska, 116 zawodników do 16 roku życia. Mecze 

rozgrywane były na  boiskach piłkarskich przy szkołach: Szkoła Podstawowa nr 16, 

Zespół Kształcenia Podstawowego  i Gimnazjalnego nr 5, Gimnazjum nr 25, Szkoła 

Podstawowa nr 62. Dla Pierwszych  trzech zwycięskich drużyn przekazane zostały 

puchary i medale oraz atrakcyjne nagrody. W drugiej Edycji wzięło udział 16 drużyn. 

Celem działania jest nauka zdrowej rywalizacji  i pozytywnych wzorców kibicowania. 

 Turniej "Ferie z piłką" organizowany w dniach 20 – 22 Luty 2013 w Zespole Szkół 

Inżynierii Środowiska w Gdańsku był okazją do wyrażenia pasji do piłki nożnej i 

pozytywnych emocji. Do piłkarskiej rywalizacji zostały zaproszone drużyny z Gdańska i 

okolic. Turniej zgromadził 260 uczestników w trzech kategoriach wiekowych,  

28 zespołów w tym jedną drużynę kobiecą oraz drużyny mieszane damsko - męskie. 

Najliczniejszą grupę stanowiły zespoły w najstarszej kategorii wiekowej (15 – 18 lat).  

W roku 2013 rozwijano i udoskonalano projekt pt. Kibice Razem, którego celem jest 

promocja pozytywnych sposobów kibicowania oraz praca z aktywnymi środowiskami kibiców 

piłki nożnej. Zadanie zlecono w formie konkursu, podpisano jedną umowę na kwotę 

180.000,- zł. 
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Projekt „Kibice Razem” – współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych 

wzorców kibicowania, 2013 rok 

 
Projekt Kibice Razem z sukcesem od kilku lat realizuje szereg działań mających na celu  

uwolnienie potencjału kibiców w celu działania na rzecz lokalnej społeczności . Ośrodek 

projektu mieszczący się przy ul. Fiszera 10 w Gdańsku jest miejscem regularnych spotkań 

kibiców. Mają oni tam możliwość wspólnego ustalania działań charytatywnych i 

prospołecznych, a także zasięgania porad z dziedziny prawa, spraw urzędowych i wniosków. 

Dzięki ośrodkowi "kibice razem " w Gdańsku udało się zorganizować szereg konferencji z 

udziałem przedstawicieli kibiców , władz lokalnych, państwowych  jak i gości zagranicznych. 

Były to spotkania dotyczące między innymi kwestii bezpieczeństwa i legalności środków 

pirotechnicznych, dyskusji na temat obowiązującego prawa oraz międzynarodowej 

współpracy kibiców. Kibice razem propaguje aktywny sposób spędzania wolnego czasu 

wśród dzieci i młodzieży poprzez wspólne wyjścia na mecze dla szkół i ośrodków 

wychowawczych oraz kreatywność dzięki licznym konkursom plastycznym. Warto nadal 

wykorzystać  ten potencjał i doświadczenie nabyte przez szereg lat zarówno dla dobra 

kibiców , jak i lokalnej społeczności. 

W 2013 roku projekt „Kibice Razem”  wzbogacono o akcję pt. „Kolorujemy Domy Dziecka”. 

Akcja polega na przeprowadzeniu, w czynie społecznym, generalnego remontu mieszkania 

chronionego dla byłych wychowanków z Gdańskich Domów Dziecka przy ul. Brzegi 55. W 

prace zaangażowani byli  kibice ze Stowarzyszenia Kibiców Lwy Północy, piłkarze Lechii 

Gdańsk, przedstawiciele Fundacji Obudź Nadzieję oraz sami wychowankowie domów.  

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska koordynował spotkania organizacyjne z 
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wykonawcami projektu oraz rozmowy ze sponsorami i fundatorami, którzy przekazali środki 

finansowe na ten szczytny cel.   

Na podstawie Ustawy o Sporcie w roku 2013 przyznano także dotacje na realizację 220 

umów na ogólną kwotę 3.185.158 zł. Były to zadania realizowane przez stowarzyszenia 

kultury fizycznej – uczniowskie kluby sportowe w zakresie organizacji i prowadzenia 

zawodów sportowych (mistrzostwa od poziomu lokalnego do międzynarodowego), imprez 

sportowo – rekreacyjnych czy szkoleń i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Finansowano 

także zakup sprzętu sportowego niezbędnego przy realizacji zadań.  

 

 

Akcja pt. „Kolorujemy Domy Dziecka prowadzona w ramach projektu  
„Kibice Razem” 
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Wolontariusze w przestrzeni publicznej 

 
Zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych w rozwój wolontariatu, niezmiennie 

jest szansą na rozwój oraz podniesienie kompetencji instytucjonalnych tych organizacji  i 

kompetencji osobistych ich liderów oraz działających w nich wolontariuszy. Poprzez 

stymulację Gdańszczan, tych pracujących, jak i tych pozostających bez pracy, uczniów i 

seniorów do  działania na rzecz społeczności lokalnych, oddziałujemy na  rozwój społeczny i 

inwestujemy w rozwój naszego Miasta. 

Jednym z najważniejszych w roku momentów pokazującym rangę i skalę gdańskiego 

wolontariatu oraz stanowiącym prawdziwe jego święto jest organizowana rok rocznie Gala 

Wolontariatu. W 2013 roku w Gdańsku kolejną edycję Gali Wolontariatu, zorganizowało 

wspólnie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w dniu 29 

listopada w budynku Filharmonii Bałtyckiej w ramach dorocznego Obywatelskiego Spotkania 

Gdańszczan 2013.  

Nagrody i wyróżnienia z rąk Prezydenta Pawła Adamowicz odebrali wyłonieni w ramach 

konkursu „Aktywni w Mieście” najlepsi wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, 

przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacje 

pozarządowe przyjazne wolontariuszom, oraz instytucje publiczne współpracujące z 

wolontariuszami i wspierające ruch wolontariacki w Gdańsku. 

Podczas spotkania wręczono również wyróżnienia w pięciu  obszarach wolontariatu 

realizowanych z sukcesem na terenie Gdańska. Nagrodzone obszary to Gdańscy 

Wolontariusze Ratownictwa Medycznego, Gdańscy wolontariusze działający na rzecz osób 

indywidualnych, gdańscy wolontariusze harcerscy, gdańscy wolontariusze zagraniczni, 

wolontariusze programu „Wolontariat Miasta Gdańsk”. Przyznano również jedną nagrodę 

specjalną za wolontariat na rzecz bezdomnych zwierząt.  Otrzymali ją wolontariusze 

działający w Schronisku Promyk.  

 

Wręczenie nagród w konkursie "Aktywni w Mieście" za działania  
na rzecz wolontariatu 2013. 
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W roku 2013 zaplanowano wsparcie finansowe rozwoju wolontariatu w wysokości 

140.000zł w formie dotacji. Dofinansowano w tej wysokości realizację 13 projektów. 

Dotyczyły one głównie szkoleń dla wolontariuszy działających na potrzeby własne organizacji 

takich jak Fundacja Życie i Pasja, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Instytut Wspomagania 

Rozwoju Dziecka, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA, Stowarzyszenie 

Morena, Fundacja Dr Clown czy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym. Szkolenia miały na celu lepsze przygotowanie wolontariuszy do ich działań, 

często bardzo specjalistycznych oraz zawierały elementy integracyjne. Kolejny już rok 

w ramach tego samego konkursu wsparto prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu 

jako miejsca kompleksowo zajmującego się promocją, planowaniem rozwoju wolontariatu, 

pośrednictwem pracy wolontarystycznej oraz  szkoleniami wolontariuszy, a także realizacją 

innych projektów w tej sferze.. W roku 2013 na to zadanie przekazano 70.000 Regionalnemu 

Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

Dodatkowo przekazano kwotę 64.000 zł w ramach powierzenia, na realizację 

komplementarnego zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Projekt polegał 

na realizacji wolontariatu w przestrzeni publicznej Gdańska – Wolontariatu Miejskiego w 

Gdańsku. W ramach zadania zrealizowane były działania związane z obsługą 

wolontarystyczną publicznych wydarzeń o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

turystycznym, promocyjnym itp.   

Organizacje, które otrzymały najwyższe dotacje w tym obszarze to:  Regionalne Centrum 

Wolontariatu  -  134 000 zł (realizacja 2 projektów); Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte -   8 000 zł oraz Fundacja Dr Clown -  

8 000 zł.  

Jeżeli przyjrzymy się liczbom obrazującym wolontariat akcyjny czyli wszystkim 

wolontariuszom działającym w przyjętym obowiązującym „soczyście groszkowym stroju”, 

który jest dziedzictwem wolontariatu Euro 2012 to w roku 2013 pomagali oni  przy 71 

wydarzeniach co zaowocowało łącznie 2891 osobami zaangażowanymi, które wspólnie na 

działania poświęciły 22.322 roboczo/godziny.  

Wsparcie finansowe oferowane przez Gminę Miasto Gdańsk dedykowane rozwojowi 

wolontariatu zostało wzmocnione przez organizacje pozarządowe realizujące zadania 

publiczne w tym obszarze, poprzez zaangażowanie wkładu własnego zarówno finansowego 

jak i pozafinansowego w wysokości 59.308 zł. Wkład finansowy organizacji stanowił 15 % 

zaangażowanych środków budżetowych. 

Należy podkreślić, iż na przestrzeni ostatnich lat w Gdańsku wolontariat znacznie się 

rozwinął, stając się sposobem na włączenie mieszkańców w nurt codziennego, aktywnego 

współtworzenia rzeczywistości. Wolontariat kształtuje człowieka, jego osobowość, otwiera 

serce na potrzeby tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Na kanwie tych 

pozytywnych zmian, urzędnicy miejscy oraz przedstawiciele organizacji, które szkolą i 
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angażują wolontariuszy podjęli prace nad stworzeniem Gdańskiego Modelu Wolontariatu, 

zawierającego cztery komponenty: prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu, projekt 

Wolontariatu Miasta Gdańska w przestrzeni publicznej, szkolenia i integracja wolontariuszy 

oraz promocję wolontariatu. Projekt w założeniach będzie realizowany przez konsorcjum 

organizacji pozarządowych . Cel główny jaki jest funkcjonowanie w obszarze miasta Gdańska 

silnego , kompleksowego, ustandaryzowanego systemu zarządzania ruchem wolontariackim 

w ujęciu sektorowym, ma być osiągnięty poprzez: 

 Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi wolontaryjnej na potrzeby organizacji 

społecznych i publicznych oraz bezpośrednio mieszkańców miasta 

 Zapewnienie przyjaznego środowiska działania wolontariuszy 

 Wprowadzanie standardów gdańskiego wolontariatu miejskiego we wszystkich 

działaniach wolontariackich  

 Promocję wolontariatu jako aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz 

pozytywnej i modnej postawy społecznej 

 

Nowym działaniem zasługującym na uwagę była rozpoczęta w 2013 roku współpraca 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ze Stowarzyszenie Regionalne – Centrum 

Wolontariatu w Gdańsku. Podpisano umowę, na mocy której, organizacja opracowała  i 

wdrożyła program wolontariatu. Kwota umowy wyniosła  30.000 zł obejmując zarówno 

opracowanie, jak i realizację programu. Po stronie organizacji zaangażowanych było około 90 

osób (koordynator oraz wolontariusze). Należy się spodziewać, że w przyszłości liczba 

wolontariuszy będzie wzrastać. Schronisko nie było w stanie realizować programu 

wolontariatu za pomocą dostępnych mu sił i środków dlatego też RCW jako podmiot 

posiadający bardzo duże doświadczenie i dysponujący szerokim wachlarzem 

wyspecjalizowanych ludzi włączył się w sposób profesjonalny w realizację programu. 

  



 19 

Integracja  społeczności lokalnej  

 

Kolejny cel szczegółowy programu, odnosi się do partnerstw lokalnych i partnerskiej 

działalności organizacji i realizowany był miedzy innymi w 7 podobszarach zadaniowych 

wspieranych przez Miasto w ramach priorytetowego obszaru obejmującego wspieranie 

rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej. Zadania te obejmowały:  

 integrację wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie  
tzw. Domów Sąsiedzkich,  

 obchody Gdańskich Dni Sąsiadów,  

 wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym w dzielnicach, w szczególności 
partnerstw współpracujących w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych, 

 organizację lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym, 

 wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w szczególności poprzez Gdański Fundusz 
Młodzieżowy, 

 wspieranie prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku, 

 działania wspomagające rozwój demokracji, w  tym rozwój dialogu obywatelskiego.  

 

W wyżej wymienionym zakresie na konkurs złożono 64 projekty, z których do 

dofinansowania wybrano 45. Łączna wartość udzielonych dotacji wyniosła 443.000zł. 

Największe środki, w wysokości 258.000 zł, przeznaczono na prowadzanie tzw. domów 

sąsiedzkich, które miały pełnić integracyjną rolę w społecznościach lokalnych. Wsparcie 

finansowe domów sąsiedzkich skierowano do dzielnic: Stogi, Nowy Port, Oliwia, Orunia oraz 

Śródmieście. Lokalne środowiska prowadzące wspomniane ośrodki, wsparły działania 

własnym finansowym i pozafinansowym wkładem w wysokości 41.273,13 zł, co stanowi 16 % 

wartości zaangażowanych środków budżetowych. 

Wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu domów sąsiedzkich ma już kilkuletnią 

historię. W Gdańsku przyjęto do realizacji wypracowany wspólnie przez organizacje i 

samorząd „Model Domu Sąsiedzkiego” jako lokalnego centrum aktywności i edukacji. 

Organizacje pozarządowe prowadzące domy zdążyły wypracować już swój unikatowy 

charakter ośrodków, odzwierciedlający niepowtarzalny charakter dzielnicy, w której 

powstały.  Wspólne zaangażowanie środków Miasta i III sektora wydatniej wpływa na 

budowę potencjału społecznego lokalnych społeczności poprzez wzmacnianie relacji 

międzyludzkich, budowanie lokalnej tożsamości czy współdziałanie w świadczeniu usług 

odpowiadających na rozpoznane potrzeby.  

Na terenie Gdańska funkcjonuje 6 domów sąsiedzkich, z których pięć otrzymuje 

dofinansowanie. 
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Dom Sąsiedzki w dzielnicy Nowy Port prowadzony przez Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 

 

Kwotą 78.556 zł dofinansowano 10 integracyjnych festynów i imprez – spotkań lokalnych 
przeprowadzonych w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów, w których uczestniczyło łącznie 
4.012 mieszkańców Gdańska.  

Kontynuowano dofinansowanie lokalnych portali społecznościowych: portal osiedlowy: 

biskupiagorka.pl, portal dzielnicowy stogi.info.pl, mojaorunia.pl - portal Oruniaków oraz 

Wrzeszczanie-Sąsiedzi - wrzeszcz.info.pl. Kontynuowano wsparcie funkcjonowania, 

Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Morena. 

Głównym celem funduszu  jest umożliwienie młodym ludziom (13 - 24 lat) z Gdańska 

realizacji ich pomysłów na inicjatywy: wspólne twórcze spędzanie czasu i rozwijanie się ale 

też grupowe działanie na rzecz innych osób.  Dofinansowane są działania bez względu na to 

jakiego obszaru dotyczą. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż organizacja zarządzająca 

funduszem wsparła zadanie wkładem własnym (finansowym i pozafinansowym) w wysokości 

przewyższającej wsparcie Miasta, tj. 38.300 zł. 

W ramach podzadania organizacja  lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i 

kulturalnym  dofinansowano 14 projektów na łączną kwotę 46.650 zł.  Realizując działania w 

zakresie m.in. festynów, pikników, spotkań, obchodów dnia ulicy czy biegów na orientację, 

organizacje pozarządowe wsparły lokalne działania integracyjne własnym wkładem 

finansowym w wysokości 20.621 zł, (44 %), natomiast zaangażowany wkład pozafinansowy 

wyrażony w pieniądzu wyniósł aż 46.878 zł, czyli 100 % wartości zaangażowanych środków 

budżetowych. Łącznie wkład własny organizacji pozarządowych w działania integracyjne w 

dzielnicach wyniósł 144 % środków Miasta dedykowanych na to zadanie. Działaniami objęto 

6.000 mieszkańców Gdańska. 
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Nagłówki czterech internetowych portali społecznościowych dzielnic Gdańska, 
 od góry: mojaorunia.pl , stogi.info.pl , wrzeszcz.info.pl, biskupiagorka.pl. 

 
 
Kolejny zakres odnoszący się do omawianego celu szczegółowego Programu Współpracy na 

rok 2013 to działania wspomagające rozwój demokracji, w tym dialogu obywatelskiego. 

W ramach konkursu w tym zakresie złożono 9 ofert, z których dofinansowano 5 na łączną 

kwotę 38.444 zł. Dofinansowane zadania objęły edukację w zakresie dialogu obywatelskiego 

na rzecz partycypacji społecznej oraz debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego. 

Najwyższe dofinansowanie w tym obszarze otrzymały organizacje prowadzące Domy 

Sąsiedzkie (Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze 57 000 zł, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki    

56 500zł, Stowarzyszenie "Stara Oliwa"   56 500 zł, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej   56 500zł) 

Tradycyjnie jak co roku Miasto Gdańsk organizowało i współorganizowało także  uroczystości 

rocznicowe i patriotyczne. W 2013 roku na 10 imprez rocznicowych składały się: 73. rocznica 

Zbrodni Katyńskiej - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 68. rocznica 

zakończenia II wojny światowej, 70. rocznica mordów UPA na kresach Południowo-

Wschodnich II RP, 69. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Koncert z okazji Dnia 

Weterana,  74. Rocznica agresji ZSRR na Polskę – Obchody Dnia Sybiraka, 74. Rocznica 
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utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, 74. Rocznica rozstrzelania 

przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Dzień Wszystkich Świętych – Modlitwa 

międzywyznaniowa oraz 146. Rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenia te 

realizowane były przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (Światowym 

Związkiem Żołnierzy AK, Związkiem Sybiraków O/Gdańsk, Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska 

w Gdańsku, Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa 

Pomorskiego) oraz radami dzielnic i osiedli.  

Prezydent Miasta Gdańska w ramach projektu Mój dom, moja dzielnica, moje miasto 

kontynuował w roku 2013 cykl spotkań z mieszkańcami. Spotkał się z mieszkańcami  

7 dzielnic i osiedli Gdańska: Rudniki, Osowa, Przymorze Wielkie, Kokoszki, Nowy Port, 

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Zaspa-Młyniec. Celem spotkań była możliwość 

bezpośredniego kontaktu i przybliżenia z jednej strony wizji  rozwoju dzielnicy – osiedla,  

a z drugiej przekazania najbardziej zajmujących problemów tej części Miasta bezpośrednio 

przez mieszkańców i reprezentujące je organizacje. W trakcie tych spotkań Prezydent wręcz 

liderom najaktywniejszych w danej dzielnicy organizacji pozarządowych podziękowania  

i dyplomy honorowe. 

Zorganizowano również  spotkania obywatelskie oraz  inicjowano spotkania władz miasta 

z liderami społeczności lokalnych: z maturzystami w ramach realizacji projektu „Gdańsk 2030 

– spotkania PMG z licealistami”, warsztaty dla mieszkańców Miasta w kwestii "Strategii 

Rozwoju Gdańska 2030",  z przedstawicielami Rad Dzielnic i Rad Osiedli oraz informacyjno-

konsultacyjne w sprawie pilotażowego projektu budżetu obywatelskiego 2014 w Gdańsku. 

 

Święto ulicy Dickmana  organizowane w ramach obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów przez Fundację 

Wspólnota Gdańska 

Już po raz ósmy odbyło się Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan. Sala Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance zgromadziła  kombatantów, aktywnych gdańskich 

seniorów, samorządowców, przedstawicieli instytucji, parlamentarzystów, radnych miasta, 
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osiedli, dzielnic, przedstawicieli związków wyznaniowych, świata kultury, mediów, edukacji, 

organizacji pozarządowych, służb mundurowych oraz biznesu. 

Jako element promocyjny w roku 2013 Prezydent przyznał także 332 patronaty Prezydenta 

Miasta Gdańska dla działań zarówno lokalnych organizacji pozarządowych jak i organizacji 

krajowych i międzynarodowych realizujących działania na poziomie Miasta. Były to 

wydarzenia typu: festyny, sympozja, konferencje, targi oraz wydarzenia kulturalne, 

sportowe, edukacyjne oraz komitety honorowe. 

W ramach pracy w komisji ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Metropolii 

Polskich – Komisji ds. rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego,  prowadzono działania 

i lobbing na rzecz rad jednostek pomocniczych jak również prezentowano wraz 

z przedstawicielami gdańskiego środowiska pozarządowego lokalne projekty 

upowszechniające ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz ideę samorządności wśród 

mieszkańców Miasta. 

Także w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny, funkcjonuje komisja ds. 

społecznych zajmująca się zagadnieniami lokalnych społeczności, jak m.in. opracowywaniem 

przy udziale organizacji pozarządowych optymalnych rozwiązań dla rewitalizacji 

zaniedbanych obszarów Gdańska, rozwoju wsparcia organizacji i rozwoju wolontariatu.. 

Jednym z dorocznych zadań Referatu jest organizacja Gali Nagrody Prezydenta Miasta 

Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej w Gdańsku oraz 

Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku. Nagrody te są formą promocji oraz docenienia 

społecznych działań organizacji pozarządowych i mieszkańców w Mieście. Laureatów za 2013 

rok wybierano po raz pierwszy w trzech kategoriach: Gdańska Organizacja Pozarządowa 

Roku,  Gdański Darczyńca Roku oraz Gdański Społecznik Roku. 

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za 2013  rok  

zostało Stowarzyszenie Morena,  za  wdrażanie  innowacyjnych modeli wsparcia młodzieży i 

organizacji młodzieżowych oraz stworzenie największej w Europie regionalnej sieci 

informacji młodzieżowej. 

Laureatami  2 wyróżnień  Nagrody  zostały: Fundacja Wspólnota Gdańska, za wspieranie 

rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie 

współpracy z partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczności lokalnych w różnych 

miastach europejskich oraz  Fundacja Inicjatyw Społeczno Kulturalnych FORUM, 

za prowadzenie zróżnicowanych  działań w zakresie rozwoju szeroko pojmowanej 

aktywności osób w wieku senioralnym. Panią Justynę Zdunek wybrano laureatem Nagrody w 

kategorii Darczyńca Roku 2013, za prowadzenie rozległej działalności charytatywnej 

wspierającej dzieci i młodzież pozbawioną opieki rodzicielskiej, natomiast Pana Grzegorza 

Kozłowskiego wybrano laureatem Nagrody w kategorii Społecznika Roku 2013, za 
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zaangażowanie obywatelskie poprzez pełnienie wielu ról społecznych oraz pełną życzliwość i 

gotowość do bezinteresownej pomocy niesionej wszystkim potrzebującym. 

 

 
 

Laureaci za 2013 rok i wyróżnieni nagrodą im. Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach,  
podczas uroczystej gali wręczenia nagród 

 
 

Miasto Gdańsk przygotowało także doroczną kampanię promocyjną „1%” zachęcającą do 

wpłacania procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w rocznym sprawozdaniu z 

osiągniętych dochodów w roku poprzednim na rzecz organizacji pożytku publicznego 

działających na rzecz mieszkańców Gdańska. W 2013 roku 198.300 Gdańszczan (71 % 

uprawnionych) oddało 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizacje pożytku 

publicznego. Stanowiło to kwotę 8.918.125 zł (85% kwoty możliwej do uzyskania). W 

porównaniu z 2012 rokiem nastąpił wzrost ilości aktywnych uprawnionych o 9,5 % oraz 

wzrost przekazanej kwoty o 2 %. 

Jednym z narzędzi przekazywania informacji i promocji działań sektora pozarządowego w 

roku 2013 była strona internetowa www.gdansk.pl (w tym zakładka Organizacje 

pozarządowe oraz ) oraz baza organizacji pozarządowych.  

Zakładka Organizacje Pozarządowe na portalu miejskim www.gdansk.pl redagowana była 

przez pracowników Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu Miejskiego i zawierała informacje o konkursach grantowych (wraz z 

całą procedurą) wydziałów oraz jednostek Miasta Gdańska, programy współpracy, 

sprawozdania z ich realizacji, a także inne informacje istotne z zakresu współpracy sektora 

publicznego ze społecznym. Portal poddawany jest stałym zmianom dostosowując go do 
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aktualnych potrzeb. Od 2013 roku na stronie publikowane są protokoły z posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Od dziewięciu lat prowadzona jest internetowa baza organizacji pozarządowych działających 

na terenie Miasta Gdańska. Prowadzona jest ona na podstawie dobrowolnej ankiety 

zgłoszeniowej oraz bezpośrednich aktualizacji. Baza ta ma na celu wsparcie pośrednio 

aktywizacji sektora pozarządowego poprzez przekazywanie informacji o potencjalnych 

działaniach, konferencjach, seminariach, nagrodach, możliwościach dofinansowania itp. 

Zamieszczona jest ona na internetowej stronie Miasta Gdańska z nieograniczonym dostępem 

do niej (www.gdansk.pl, zakładka Organizacje Pozarządowe – baza organizacji 

pozarządowych). Baza wykorzystywana jest głównie do bezpośredniego przekazywania 

informacji o działaniach Urzędu związanych z sektorem obywatelskim oraz coraz częściej 

przekazywania informacji lokalnych organizacji pozarządowych, których beneficjentem mogą 

być mieszkańcy Gdańska lub same organizacje pozarządowe. Na koniec roku 2013 baza 

zawierała dane o 642 organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Gdańska 

(w trakcie roku kalendarzowego zwiększyła się o 25 nowych).  

Działania w ramach integracji społeczności lokalnych były wspierane także poprzez  

udostępnianie przez Miasto lokali użytkowych na warunkach preferencyjnych. W roku 2013 

oddano w użyczenie 59 lokali użytkowych o łącznej powierzchni ponad 11.353,36 m2 

Dodatkowo przeprowadzono dwanaście postępowań bezprzetargowych na podstawie 

których zawarto 12 dodatkowych umów najmu preferencyjnego.  

Nieodpłatnie udostępniano także pomieszczenia na potrzeby spotkań  organizacji 

pozarządowych i realizacji ich działań statutowych. Dotyczyło to zarówno pomieszczeń 

Urzędu Miejskiego, jednostek miejskich jak i sal budynków szkolnych.  

Także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udostępniał 17 lokali użytkowych wraz z 

wyposażeniem, z zasobu będącego w zarządzie MOPR, na prowadzanie statutowej 

działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych w sferze pomocy społecznej, 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.  

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych swoim udziałem wspierał w roku 2013 

przedsięwzięcia Miasta Gdańska w ramach porozumień zawartych z organizacjami 

pozarządowymi, obejmującymi projekty dedykowane integracji społeczności lokalnej, takie 

jak: 

 budowa i realizacja programu społecznego Centrum Aktywizacji Społecznej w 

Gdańsku Oruni (5 partnerów społecznych); 

 Koalicja na rzecz Rewitalizacji Społecznej Gdańska Letnicy, zawarta w celu wspólnego 

działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej, poziomu i jakości życia mieszkańców 

gdańskiej dzielnicy (13 partnerów społecznych); 
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 Koalicja na rzecz Rewitalizacji Społecznej Dolnego Wrzeszcza, zawarta w celu 

wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej, poziomu i jakości życia 

mieszkańców Dolnego Wrzeszcza (7 partnerów społecznych); 

 Koalicja na rzecz Rewitalizacji Społecznej Nowego Portu, zawarta w celu wspólnego 

działania w celu poprawy sytuacji społecznej, poziomu i jakości życia mieszkańców 

gdańskiej dzielnicy Nowy Port, (14 partnerów społecznych); 

W roku 2013 było kontynuowane wsparcie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 

organizacji pozarządowych. Wsparto 9 projektów na łączną kwotę 60.000 zł. Zrealizowane 

zadania obejmowały między innymi prowadzenie sekretariatu GROP, szkolenia dla liderów 

organizacji młodzieżowych, organizację konferencji, punkt Eurodesk Gdańsk – Europe Direct 

Gdańsk - 8 edycja czy wsparcie NGO w zakresie szkoleń i zaplecza technicznego.  Dodatkowo 

na realizację zadań w tym zakresie organizacje pozarządowe zaangażowały wkład własny w 

wysokości 59.760,94 zł, w tym finansowy 39.760,94 zł (66 % wielkości zaangażowanych 

środków budżetowych). Najwyższe dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Morena - 24 600 zł, 

Fundacja Żyć z Pompą - 9 400 zł oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec 

Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte - 10 000 zł. 

W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości roku 2013, Wydział Polityki Gospodarczej podpisał jedną umowę na 

projekt „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy” złożony przez Gdańską Fundację 

Przedsiębiorczości. Wartość dofinansowania wyniosła 65.000 zł. Jest to projekt 

dofinansowywany od kilku lat, a jego działania kontynuowane są w zakresie prowadzenia 

szkoleń nt.: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, także w wybranych krajach 

UE w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na 

prowadzenie własnej  działalności gospodarczej, finansowania działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw, tworzenia biznesplanu, negocjacji handlowych, marketingu w małej i 

średniej firmie oraz kursów komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób 

planujących podjąć działalność gospodarczą. 

Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków w ramach projektu „Rewitalizacja 

Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013; dofinansował 

5 projektów, na kwotę  260.000 zł: Moje Drogi na Dolne Miasto - tożsamość miejsca, Dolne 

Miasto Bliżej Brazylii. Capoeira - pokonać granice możliwości, Słowa uczą, przykłady 

pociągają, DOM - Dolne Otwarte Miasto oraz Opowiadacze Historii - wspomnienia ukryte w 

fotografii. Dodatkowo na zadanie: Kompleksowe działania społeczne w obszarze 

rewitalizowanym Dolne Miasto, realizowane w roku 2013 w ramach projektu „Rewitalizacja 

Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013 udzielono dotacji w wysokości 115 000 zł. 
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Na realizację wspomnianych powyżej zadań organizacje wniosły wkład własny w wysokości 

7.239,23zł oraz pozafinansowy 16.400zł; 

Referat Rewitalizacji WUAiOZ w zakresie porozumienia o współpracy partnerskiej 

realizowanej dla Programu Rewitalizacji Dolnego Miasta „Dolne Miasto Otwarte” wspólnie z 

organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną działał na rzecz rozwoju kapitału 

społecznego Dolnego Miasta. W związku z tą inicjatywą, partnerstwo organizuje spotkania i 

imprezy o charakterze społecznym dla mieszkańców dzielnicy. 

W ramach promocji działań organizacji pozarządowych prowadzony jest regularny mailing 

informacyjny. Zainteresowane organizacje przesyłają informacje o wydarzeniach na 

wskazany adres e-mailowy pracownika Wydziału Polityki Społecznej, a następnie wiadomość 

jest dalej rozsyłana do kilkuset organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych 

urzędu . Przeciętnie wysyłane  są 3 wiadomości dziennie. Zakres rozsyłanych wiadomości jest 

bardzo różnorodny i obejmuje takie obszary jak: 

 wydarzenia kulturalne, 

 szkolenia i warsztaty z różnych obszarów, 

 prelekcje i wydarzenia edukacyjno - historyczne, 

 informacje o projektach europejskich przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, 

 informacje o konkursach grantowych ogłaszanych przez inne jednostki administracji 

publicznej np. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, 

 promocja wolontariatu, 

 wydarzenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 

Oprócz promocji działań samych organizacji pozarządowych, mailing służy również 

informowaniu o wydarzeniach, których głównym organizatorem jest Miasto Gdańsk, a także 

o otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdańsk. 
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Realizacja polityki kulturalnej Miasta 
 
 

Celem realizacji polityki kulturalnej Miasta, Biuro Prezydenta ds. Kultury przeprowadziło 4 

konkursy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

których efektem było podpisanie 193 umów na kwotę łączną 4.880.848,25 zł. Szczegółowe 

warunki udziału w otwartym konkursie ofert na projekty realizowane w 2013 roku  

zaprezentowane zostały podczas szkolenia dla organizacji pozarządowych. 

Znacznie większą niż w ubiegłym roku liczbę, bo aż 78 umów, podpisano w trybie 

pozakonkursowym. Tu łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 653.579,95 zł. Wśród 127 

organizacji pozarządowych, które podpisały umowy, 24 to organizacje, które po raz pierwszy 

podejmowały zadania w oparciu o dotacje. 

Wyznaczone zostały cztery główne priorytety dla zadań z tego zakresu:   

 realizacja wydarzeń i projektów artystycznych służących podnoszeniu atrakcyjności  

i poszerzaniu oferty kulturalnej Gdańska; 

 edukacja kulturalna mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz rozwijanie  

świadomego uczestnictwa w kulturze; 

 kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego; 

 umacnianie poczucia tożsamości regionalnej – kaszubskiej i pomorskiej oraz 

mniejszości narodowych i etnicznych. 

 

Realizowanymi projektami kulturalnymi objęto łącznie 323 226 osób.  

Realizacja w 2013 roku zadań z zakresu kultury charakteryzuje się znaczną dynamiką 

wzrostu, gdzie liczba organizacji po raz pierwszy podejmujących zadania publiczne w oparciu 

o dotacje Biura Prezydenta ds. Kultury wzrosła z 6 w 2012 r. do  24 w roku kolejnym, a liczba 

organizacji korzystających z dotacji wzrosła z 91 w 2012 r. do 127 w 2013 r. 

Najwięcej dotacji udzielono na projekty o wartości do 20.000 zł (140), głównie w 2 obszarach  

zadaniowych:  

1. Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych służących podnoszeniu atrakcyjności    

i poszerzaniu oferty kulturalnej Gdańska – 2 737 341,25 zł 

2.Edukacja kulturalna mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz 

rozwijanie  świadomego uczestnictwa w kulturze – 1 417 834 zł 

Najwyższe dotacje otrzymały: Fundacja Wyspa Progress - 649 100 zł;  Stowarzyszenie Muzyczne 

FORZA - 500 000 zł oraz Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny -  220 000 zł  
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Na szczególną uwagę zasługuje aktywność organizacji w sferze kultury, które realizując 

politykę kulturalną Miasta zaangażowały wielkość wkładu własnego w wysokości: 

finansowego – 1 536 312,46zł i pozafinansowego – 598 982 zł (1332wolontariuszy)  

Łącznie wkład własny organizacji wyniósł 2.135.294,46 zł, co stanowi niemal 48 % 

dedykowanych tej domenie  środków budżetowych. 

Dodatkowo w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zlecono realizację 21 

zadań o łącznej wartości 336.473 zł oraz w ramach Komisji Zakupu Książek zakupiono książki 

od czterech organizacji pozarządowych na kwotę 98,025 zł.  

Inne, podejmowane przez Miasto, formy kooperacji z organizacjami pozarządowymi przy 

realizacji projektów kulturalnych to współpraca z Fundacją Gdańską oraz Fundacją 

Wspólnota Gdańska przy organizacji obchodów 402 rocznicy urodzin Jana Heweliusza pt. 

Tydzień Heweliusza; współpraca przy realizacji projektu pn. Biografie Gdańskie - X Dni 

Mniejszości Narodowych z organizacjami reprezentującymi interesy mniejszości narodowych 

w Polsce (Białorusinów, Litwinów, Muzułmanów, Niemców, Ukraińców); współpraca z 

Fundacją Gdańską przy organizacji projektu (ZA)czytani oraz współpraca z Fundacją Wisławy 

Szymborskiej przy organizacji spotkania Niektórzy lubią poezję;   

 
 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu kultury przez podmioty nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2013. 

 
 
Rosnące nakłady środków budżetowych dedykowanych realizacji zadań publicznych z 

obszaru kultury, a równocześnie zwiększanie przez organizacje pozarządowe wielkości 
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wkładu własnego przy jednoczesnym wzroście liczby organizacji zaangażowanych w 

realizację polityki kulturalnej Miasta, wydatnie świadczy o zwiększającym się udziale III 

sektora w realizacji tejże polityki. 

 

Zadania w zakresie kultury realizował także Instytut Kultury Miejskiej. Jest to miejska 

instytucja kultury powstała w roku 2012 z biura koordynującego projekt kandydowania 

Miasta Gdańska i Gdańskiej Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. IKM 

kontynuował rozpoczętą w latach ubiegłych współpracę z organizacjami pozarządowymi 

zarówno przy realizacji poszczególnych projektów, jak i kierując do nich działania szkoleniowe 

i warsztatowe. 

Do najważniejszych wspólnych działań realizowanych przez IKM oraz organizacje 

pozarządowe w roku 2013,m.in. należały: 

 
 współpraca z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy promocji wspólnego 

projektu badawczego „Poszerzanie Pola Kultury”, przy publikacji „Do Kultury 
Współczesnej” oraz  w ramach realizacji projektu badawczego “Punkty Styczne”; 

 realizacja, wraz z Pracownią Badań i Innowacji Stocznia oraz Stowarzyszeniem im. 
Stanisława Brzozowskiego, projektu “Targ o Węglowy” poprzez opracowanie 
koncepcji działań konsultacyjnych oraz przeprowadzenie debaty o funkcji Targu 
Węglowego; 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Młody Gdańsk przy organizacji debaty w ramach 
projektu TEDx Gdańsk Salon, konferencji skupiającej się na jednym, wybranym 
temacie pt.  „Miasto się zmienia – a Ty?”; 

 współpraca z Fundacją Res Publica Nowa przy organizacji debat: “Miejskie potrzeby 
seniorów” z udziałem przedstawicieli magazynu „Miasta” oraz badacza Marcina 
Poprawskiego z UAM oraz “Miejskie Kultury Mobilności” na temat alternatywnych 
formach transportu w miastach; 

 współpraca z Fundacją Bęc Zmiana przy okazji debaty „Widoki władzy” 
koncentrujacej się  wokół projektu Konrada Pustoły, poruszającego temat 
perspektywy patrzenia na miasto przez osoby zarządzające i mające wpływ na miasto, 
także w sferze symbolicznej; 

 współpraca ze stowarzyszeniem Arteria nad produkcją gdańskiego produktu 
turystycznego, audioprzewodnika “Stocznia jest kobietą”; 

 realizacja projektu Metropolitanka przy współpracy ze stowarzyszeniem Arteria, 
stowarzyszeniem Przestrzeń Kobiet oraz Stowarzyszeniem Tolerado opowiadającego 
o roli kobiet w historii, pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych 
rozmowach. Historie  opowiadane z perspektywy kobiet, mają pełniej odmalować 
dzieje trójmiejskiej metropolii, a także całego regionu pomorskiego; 

 współpraca przy realizacji projektów międzynarodowych z organizacją Ekumenicka 
Akademie Praha, Czechy, Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület , 
Węgry ESTRA foundation n.o, Słowacja przy projekcie Aktywna Społeczność Krajów 
Wyszehradzkich; 
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 współpraca z British Council przy projekcie Aktywna Społeczność Krajów 
Wyszehradzkich i Akademia Active Citizens;  

 współpraca z fundacją Wspólnota Gdańska oraz Towarzystwem Przyjaciół Gdańska 
przy organizacji Gdańskich Miniatur. Gdańskie Miniatury to trwający od 2009 roku 
projekt edukacyjny, konkurs i zabawa dla uczniów i uczennic, którzy odkrywają 
niezwykłe miejsca w Gdańsku i na Pomorzu. Opiera się na spacerach wyznaczonymi 
trasami związanymi z historią, kulturą lub ważnymi dla danego miejsca osobami i na 
rozwiązywaniu zagadek. Uczestnicy i uczestniczki zabawy szukają charakterystycznych 
obiektów i detali architektonicznych; 

 współpraca z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia – przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb mieszkańców Długich Ogrodów w ramach Festiwalu NARRACJE 
Instalacje I Interwencje w Przestrzeni Publicznej. Diagnoza została przeprowadzona w 
ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013. Kontekstem dla niej stała 
się edycja Festiwalu Narracje 2013 realizowanego przez IKM i Gdańską Galerię 
Miejską. Diagnoza miała na celu rozpoznanie  przestrzeni Długich Ogrodów, 
potencjału, deficytów oraz potrzeb mieszkańców; 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym Perfekt – użyczenie 
przestrzeni dawnego Klubu Gedanus na Klub Festiwalowy NARRACJI Instalacji I 
Interwencji w Przestrzeni Publicznej; 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Waga jako parterem merytorycznym projektu i 
lokalnym koordynatorem przy projekcie Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na 
Biskupiej Górce Pierwsza edycja projektu miała miejsce na gdańskim osiedlu Zaspa w 
2011 roku.  Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki to osoby, które przeszły szkolenie i 
zdały egzamin pozwalający na oprowadzanie turystów po niezwykłych, leżących poza 
tradycyjnymi szlakami turystycznymi częściach Gdańska. Lokalni Przewodnicy i 
Przewodniczki to nie tylko ich mieszkańcy, ale także osoby po prostu zauroczone 
dzielnicami. Planuje się rozszerzenie działalność Lokalnych Przewodników i 
Przewodniczek o kolejną dzielnicę - Dolne Miasto; 

 współpraca z Fundacją Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przy realizacji projektu 
badawczego “Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych”; 

 współpraca ze stowarzyszeniem Instytut Kaszubski przy realizacji projektu “Pomorska 
debata o kulturze” . Debata nawiązywała do historycznych korzeni wielokulturowości 
Pomorza i załamania ukształtowanego modelu w wyniku II wojny światowej; 

 współpraca z Fundacją Obserwatorium Żywej Kultury przy realizacji projektu 
badawczego  “Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”  

 współpraca z Fundacją Nowoczesna Polska przy realizacji projektu Wielki Turniej 
Edukacji Medialnej (partner merytoryczny) oraz  z Fundacją Projekt: Polska (Centrum 
Cyfrowe) przy realizacji projektu “Kultura ponad prawem” (odsłona w Gdańsku). 

 współpraca z kilkudziesięcioma gdańskimi organizacjami pozarządowymi, przy 
organizacji Gdańskich Dni Sąsiadów. 

Łącznie IKM wsparł i zrealizował przy współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi 27 
różnorodnych projektów kulturalnych i społecznych. 
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Ponadto w 2013 roku IKM przeprowadził szereg szkoleń dla organizacji pozarządowych, a  
wśród nich: 
- Audience Development: szkolenie prowadzone wspólnie z organizacją pozarządową Impact 
i skierowane do przedstawiciela sektora kultury z Gdańska: zarówno publicznego jak i 
społecznego - dwa cykle warsztatowe prowadzone przez Agatę Etmanowicz i Paula Bogena; 
- 8 warsztatów w ramach Akademii Active Citizens. Tematy: zarządzanie projektem, 
partycypacja społeczna, warsztat antydyskryminacyjny w metodologii Anti-Bias, ewaluacja - 
jak ewaluować projekty?, efektywne zarządzanie zespołem, coaching i partycypacyjne 
zarządzanie zespołem w oparciu o zasoby i talenty, budowanie i rozwój partnerstw lokalnych, 
komunikacja międzykulturowa dla ponad 120 członków pomorskich organizacji 
pozarządowych; 
- 5-dniowe szkolenie w języku angielskim typu train the trainers z facylitacji w metodzie 
doceniającej dla 14 osób z państw wyszehradzkich (Czechy, Węgry, Słowacja), w tym 
pomorskich,  organizacji pozarządowych;  
- 14 dni szkoleń dla 48 osób z pomorskich organizacji pozarządowych w ramach cyklu 
Aktywna Społeczność Krajów Wyszehradzkich. 
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Budowa systemu wsparcia mieszkańców 
 

 

W roku 2013 w zakresie budowy systemu wsparcia mieszkańca koncentrowano się na 
działaniach w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony i 
promocji zdrowia, edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zapewnienia obsługi prawnej 
ofiarom dyskryminacji i naruszania praw człowieka. 

Konkursy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  

W ramach 8 otwartych konkursów ogłoszonych w 2013 r. złożono 210 ofert (wzrost o 33 w 
stosunku do 2012r.), w tym 20 dotyczących umów wieloletnich zawartych w latach 2011-
2012 i 6 bieżących, z których do realizacji wybrano 162 (wzrost o 22). Z podpisanych umów 
102 było w formie wsparcia, a 60 w formie powierzenia. W tej liczbie znajduje się 27 dotacji 
przyznanych w trybie pozakonkursowym (wzrost o 14). 

Ogólna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie 162 zadań w zakresie pomocy 
społecznej w roku 2013 rok to 22.663.445 zł.  

 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej przez podmioty 
nie zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2003 -2013. 

 
 

Zadania w zakresie pomocy społecznej były kontynuacją działań z lat poprzednich i 
obejmowały szerokie spektrum działań. W roku 2013 były to: 

 Poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne: Poradnia psychologicznego 

wspierania rodziny 
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  Poradnia rodzinna: Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne, Prowadzenie 

mediacji rodzinnych 

 Spotkania integracyjne 

  Zabezpieczenie miejsc noclegowych, schroniska wraz z wyżywieniem dla 

najuboższych i bezdomnych: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, 

miejsca interwencyjnego pobytu nocnego, 

 Zapewnienie schronienia dla samotnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży: 

zabezpieczenie miejsc interwencyjnego, czasowego pobytu w schronisku, 

 Koordynacja działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, przebywających w 

miejscach niemieszkalnych, 

  Prowadzenie placówki socjalizacyjnej dla dzieci: całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, 

 Prowadzenie placówki całodobowej typu rodzinnego 

  Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej: całodobowe placówki 

opiekuńczo wychowawcze,  

 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci 

  Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków 

 Przeprowadzanie diagnoz psychofizycznych dzieci (dla dzieci w placówkach i 

pieczy zastępczej) 

 Przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze 

 Zapewnienie asystenta osób niepełnosprawnych 

 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełno sprawnościami 

(chorych psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną) 

 Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (CIK z hostelem) 

 Opracowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 Działania wspierające osoby bezdomne, ubogie i potrzebujące pomocy 

społecznej: Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, 

świadczenie usług socjalnych w formie jadłodajni dla osób ubogich  

  Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 

 Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz osób 

niepełnosprawnych (Dzienne domy Pomocy, Środowiskowe Domy 

Samopomocy, Kluby samopomocy, zabezpieczenie miejsc całodobowych 

okresowego pobytu w ośrodku wsparcia, prowadzenie punktu wsparcia 

środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,) 

 Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

 Organizacja Gdańskiego Balu Seniora 

 Realizacja działań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
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 Wspieranie ekonomii społecznej (Projekt „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych) 

 
Najwyższe dotacje, na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, przyznane 

zostały Fundacji  „Domus Vitae” 1 440 000 zł, organizacji „Caritas Archidiecezji Gdańskiej" 1 545 000 

zł, Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego  1 927 920 zł oraz  Stowarzyszenie 

Domu Opieki „Złota Jesień” 1 320 000 zł.   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził także konkurs na zadania w zakresie 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dofinansowano 30 projektów na łączną 

kwotę 300.000zł. Finansowane zadania wspierały wszelkie formy aktywności osób z różnymi 

formami niepełnosprawności, od zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 

sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i artystycznych, po integracyjne, 

usamodzielniające czy archeologiczno-historyczne. Zadania w tym zakresie były wspierane 

finansowo głównie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Dodatkowo gdański MOPR, przy współpracy z branżowymi organizacjami pozarządowymi 

realizował następujące projekty: 

 organizacja przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż oraz 

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie pomocy rzeczowej w 

formie żywności na rzecz Centrów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 

 realizacja  projektu „Systematycznie do Celu”, która obejmowała:  

o przeprowadzenie 13 szkoleń zawodowych; 

o zorganizowanie spotkania edukacyjno – kulturalnego; 

o zorganizowanie 3 wyjazdów studyjnych; 

 działalność Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; 

  „Rewitalizacja Letnicy – Klub Aktywnych Kobiet”, „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- 

Klub Młodego Wrzeszczaka”, prowadzone ramach Regionalnego programu operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; 

 organizacja XI Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Pozapozy” , przy 

wykorzystaniu środki własnych MOPR i2 sponsorskich organizacji oraz dwudniowych 

warsztatów dla instruktorów i terapeutów w III kategoriach: muzyka, plastyka , teatr; 

 koordynacja projektu „Osiedle Sitowie” realizowanego przy współpracy  

z 6 organizacjami pozarządowymi; 

 współpraca z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w zakresie 

tworzenia nowych rozwiązań zmierzających do skutecznego zwalczania zjawiska 

bezdomności w tym skierowanych do osób bezdomnych odbywających karę pozbawienia 

wolności; 

 realizacja projektu Bezdomność do widzenia w ramach POKL. 
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Liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych: 

pracownicy ogółem: 1173 (w tym: 542  umów o pracę, 610 umów zlecenie lub umów o 

dzieło, 20 – własna działalność gospodarcza, 1 stażysta), 

Wolontariusze: 369  

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia podpisano 11 umów na łączną kwotę  

70.000 zł. Zadania dotyczyły dwóch elementów. Pierwszy to profilaktyka AIDS skierowana do 

dzieci i młodzieży oraz działania wspierające funkcjonowanie osób żyjących z HIV, chorych na 

AIDS i ich bliskich (Podpisano 6 umów z Fundacją Pomorski Dom Nadziei  na łączną kwotę 

50.000 zł). Drugi element to działania profilaktyczne w postaci marszów, olimpiady Promocji 

Zdrowego Stylu Życia, Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,  edukacji 

onkologicznej i w zakresie zdrowego żywienia czy  nauki samobadania piersi. Finansowo 

wsparto tutaj 5 projektów na łączną kwotę 20.000 zł. 

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecono zadania na podstawie 

30 umów na łączną kwotę 439.704zł. Zadania te obejmowały trzy podstawowe obszary: 

działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci, 

młodzieży i ich rodzin, oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup 

zawodowych stykających się z problemem narkomanii oraz działania postterapeutyczne dla 

osób po zakończonej terapii od narkotyków. W ich ramach przeprowadzono między innymi 

kampanię informacyjno – edukacyjną „Narkotyki.info.pl” czy mobilną poradnię młodzieżową 

„Kontakt Bus”. Dofinansowano także szkolenia dla służb mundurowych w zakresie leczenia, 

terapii i redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków. Działaniami  objęto 11.791  

beneficjentów.  Najwiecej środków na realizację ww. zadań przekazano Towarzystwu 

Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko - 126 000 zł ( 6 projektów); Stowarzyszeniu  Monar - 60 000 zł 

(3 projekty) oraz  Gdański emu Klubowi  Płetwonurków "Neptun" - 15 742 zł (1 projekt). 

 
 

Mobilna poradnia młodzieżowa „Kontakt Bus, prowadzona przez Towarzystwo Profilaktyki 

Środowiskowej „Mrowisko” 
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Wielkość wkładu finansowego organizacji realizujących projekty w tym obszarze wyniosła 

77.754,71 zł, natomiast wkładu osobowego 58.620 zł, co stanowiło łącznie 31 % 

zaangażowanych środków budżetowych. 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowano 78 działań, w tym 18 w trybie 

pozakonkursowym, na łączną kwotę, 1.092.691 zł. Były to zadania obejmujące: wsparcie 

działań Centrum Integracji Społecznej, wsparcie działalności klubów abstynenta, działalność 

noclegowni niskoprogowej, wsparcie rodziców dzieci z nałogiem alkoholowym, prowadzenie 

punktów informacyjno – konsultacyjnych, projekty przeciwdziałania przemocy oraz cały 

wachlarz miękkich działań profilaktycznych (kluby, świetlice, itp.) oraz działań tzw. 

alternatywnych (sport, rekreacja, taniec, teatr itp.). 

Rok 2013 był ostatnim rokiem obowiązywania umowy wieloletniej na prowadzenie 

pogotowia socjalnego. W roku 2013 zaplanowano dofinansowanie w wysokości 831.000 zł. 

Najwyższe dotacje na realizację zadań publicznych zostały tu przekazane następującym 

organizacjom: Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło, Gdańskie - 120 000 zł oraz 

Towarzystwu Wspierania Potrzebujących "Przystań"  - 926 000 zł (Pogotowie Socjalne dla Osób 

Nietrzeźwych , Prowadzenie Noclegowni Niskoprogowej). 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

MOPR dofinansował także 27 projektów na kwotę łączną 678.830 zł na zdania prowadzenia  

placówek wsparcia dziennego i świetlic profilaktycznych. Dotacje przyznano w trybie 

otwartego konkursu.  

 
 

Pozaszkolne programy profilaktyczne – projekt Gdańskiego Stowarzyszenia Niesienia  Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” 
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W ramach działań bieżących Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jednostka 
przeprowadziła dla i z organizacjami pozarządowymi 15 szkoleń,  warsztatów i superwizji, 
które dotyczyły szeroko rozumianej profilaktyki, ciąży bez alkoholu i alkoholowego zespołu 
płodowego FAS, nowych środków psychoaktywnych. Współpracując  z  18 organizacjami 
pozarządowymi  Centrum zrealizowało 12 Projektów, między innymi w zakresie organizacji 
Gdańskiego Forum Profilaktyki Uzależnień; Kampanii „Kieruj bez procentów” , Europejskiej 
Nocy bez Wypadków”; kampanii „Młodość bez procentów”, „Pomarańczowej i Niebieskiej 
Linii”, działań street-workerowych, prowadzenia warsztatów dla mam w Klubach Mam w 
ramach Kampanii „Ciąża bez alkoholu” czy organizowania konferencji „Cyberprzemoc a 
żart?” oraz konferencji „Dynamiczna Tożsamość – Warsztat online jako dialog pokoleń. Gra 
jako dialog, dialog jako gra?” 

 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu ochrony, promocji zdrowia i 
zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych w latach 2006 -2013. 

 

Zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw 

człowieka. W ramach konkursu w tym zakresie złożono 10 ofert, z których dofinansowano 4 

na łączną kwotę 20.000 zł. Dofinansowane zadania objęły nieodpłatną opiekę prawną 

przeciw dyskryminacji osób starszych, poradnictwo antymobbingowe,  oraz pomoc 

psychologiczną i prawną dla homoseksualnych i transpłciowych osób w kryzysie. Najwyższe 

dotacje wyniosły: 6 000 zł dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA oraz po  

5 000 zł dla Fundacji  Centrum Praw Kobiet  i Towarzystwa Edukacyjnego "Wiedza Powszechna" . 

W roku 2013 wspierano także organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Na zaplanowane 

200.000 zł, otrzymano 46 ofert. Dofinansowano realizację 34 projektów i rozdysponowano 

całą zaplanowaną kwotą. Były to kolonie, półkolonie, obozy sportowe (sztuki walki, 

żeglarskie, piłka nożna, ogólnorozwojowe), obozy artystyczne i językowe, turystyczno – 
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krajoznawcze, ekologiczne, żeglarskie oraz obozy i spotkania harcerskie. Czterech projektów 

nie udało się zrealizować z winy leżącej po stronie wykonawcy. Działaniami objęto łącznie 

1.246 osoby, w tym 1.172 dzieci. Najwyższe dotacje przyznano organizacjom: Związek 

Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski  - 13 000 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Gdańska Hufiec Gdańsk – Śródmieście - 12 000 zł oraz po 10 000 zł Międzyszkolnemu Klubowi 

Sportowemu i  Fundacji Herbu Janina dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo. 

 Wkład własny organizacji pozarządowych realizujących to zadania wyniósł 392.929,25zł, 

czyli 196 % zaangażowanych środków budżetowych, jednakże należy tu wliczyć wpłaty i 

opłaty adresatów zadania. Ze sprawozdań złożonych przez realizatorów wynika, iż średni 

koszt pobytu dziecka na kolonii czy obozie letnim, dofinansowanym przez Miasto,  wyniósł 

475 zł. 

 

Wakacje z Promykiem – projekt Gdańskiego Stowarzyszenia Niesienia  Pomocy  

Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” 

 

W analizowanym roku kontynuowano także wsparcie w zakresie edukacji, oświaty 

i wychowania, gdzie zrealizowano 22 projekty na łączną wartość 100.000 zł.  Projekty 

obejmowały szeroki zakres od zajęć edukacyjno – rekreacyjnych, wycieczek edukacyjnych, 

konkursów wiedzy, działania z zakresu rozwijania talentów, zajęć wyrównawczych dla dzieci 

rodzin dysfunkcyjnych, dzielnicowych spacerów edukacyjnych do warsztatów fotograficznych 

i zajęć artystycznych. Najwyższa udzielona dotacja, którą przyznano sześciu podmiotom, 

wyniosła 6 000 zł. Organizacje pozarządowe wniosły wkład (finansowy i osobowy) w 

wysokości 52.573,47 zł co stanowi 52 % zaangażowanych przez Miasto środków. Działaniami 

objęto łącznie 3.334 osoby, w tym 3.106 dzieci. 
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W trybie prawa zamówień publicznych zlecono także Program Edukacji Morskiej dla 3.155 
uczniów szkół gdańskich realizowany wspólnie z Fundacją Gdańską. Miasto partycypowało w 
kosztach szkoleń w kwocie 300.000 zł 

 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu edukacji przez podmioty nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2013. 

 

 

W analizowanym roku przeprowadzono także konkurs na zadania z zakresu działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym mającego na celu zapobieganie wykluczenia społecznego 
osób starszych poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących dla seniorów. Złożono 32 oferty, z 
których dofinansowano 20 zadań na łączną kwotę 100.000 zł. obejmujących zadania 
aktywizacji i edukacji osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem nauki obsługi 
komputera czy Internetu, zajęć plastycznych, zajęć podnoszących sprawność fizyczną i 
intelektualną. Działaniami objęto 1.843 seniorów. Kwota budżetu WPS dedykowana na 
zadanie w porównaniu do minionego roku uległa zwiększeniu o 40 % czyli o 40.000 zł. Było to 
możliwe z uwagi na porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w kwestii 
skupienia wszystkich zadań skierowanych do seniorów u jednego zleceniodawcy, w tym 
przypadku w Wydziale Polityki Społecznej. W ślad za zadaniami zostały przekazane do WPS 
również środki finansowe.  

Najwyższe dotacje na realizację zadań w tym obszarze zostały przekazane Fundacji Inicjatyw 

Społeczno-Kulturalnych FORUM -  12 870 zł, Stowarzyszeniu "Kurort Brzeźno"  - 9 000 zł oraz 

Towarzystwu Polska-Niemcy w Gdańsku -  8 000 zł. 
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Aktywizacja seniorów w dzielnicy Brzeźno – projekt Stowarzyszenia Kurort Brzeźno 

 

Powołany przy Prezydencie Miasta Gdańska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. 
Seniorów przeprowadził cykl spotkań z senioralnymi organizacjami pozarządowymi, 
nieformalnymi klubami seniorów oraz związkami kombatanckimi oraz podejmował we 
współpracy ze środowiskiem różnorodne działania. Przykładem może być, między innymi: 
 realizacja Pierwszego Pomorskiego Pikniku Seniora z okazji Światowego Dnia Praw Osób 

Starszych (15 czerwca 2013 r.). Program obejmował: pogadanki i mini-wykłady z zakresu 
prawa i psychologii, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź samoobrony dla 
Seniorów,  występy, koncerty i konkursy, stoiska informacyjne i wystawiennicze instytucji 
oraz organizacji pozarządowych (Udział około 300 osób). 

 Współpraca przy organizacji Konkursu „Aktywni Seniorzy”, który jest inicjatywą 
Stowarzyszenia Seniorów „Starsi”, Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Ideą konkursu jest nagrodzenie aktywności społecznej 
realizowanej przez seniorów w czterech kategoriach: projekt/ inicjatywa, klub seniora, 
aktywna seniorka, Aktywny senior.  

 organizacja Konferencji „Gdańska Debata o Starości”, której celem było przedstawienie 
wyników badań socjologicznych w skali europejskiej, polskiej i gdańskiej, jak również 
dyskusja na temat konsekwencji zmian demograficznych oraz koniecznych działań z tym 
związanych.  

 organizacja, w ramach działań podejmowanych na rzecz seniorów we współpracy 
z Gdańską i Wrocławską Radą ds. Seniorów Ogólnopolskiego Spotkania Rad Seniorów 
oraz we współpracy z Klubem Seniora LWSM „Morena”, Miasto Gdańsk i Fundacją „Już 
Pomagam” Gdańskich Dni Seniora w Gdańsku, 

 realizacja pilotażowej edycji projektu „Kierowca 50+”, organizowanego przez ZDiZ w 
Gdańsku , będącego laureatem konkursu „Razem Bezpieczniej”. 

 Wspieranie projektów: Straży Miejskiej „Bezpieczny Senior” realizowany przy współpracy 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku; X Wojewódzkiego 
Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej dla gimnazjalistów województwa pomorskiego czy 
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, organizowanej przez Związek Byłych Więźniów Politycznych; 
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 Przygotowanie i prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl 
 

W roku 2013 kontynuowano także dofinansowywanie zadań z zakresu promocji zatrudnienia i 

aktywizacji lokalnego rynku pracy. W tym zakresie, w formie przetargu nieograniczonego, 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku wyłonił  wykonawców na prowadzenie  zajęć w tzw. Klubach 

Pracy. Podpisano 4 umowy na kwotę 235.000 zł. Zadaniem Klubów Pracy jest pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach z 

zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych i dostęp do 

informacji i elektronicznych, baz danych służących uzyskaniu umiejętności.   

W ramach rozwoju lokalnego rynku pracy w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy 
współpracował z organizacjami pozarządowymi w trzech zakresach. W zakresie organizacji 
szkoleń kooperował z trzema podmiotami obejmując działaniami 246 osób. Z jednym 
podmiotem organizowano prace interwencyjne, a przy współpracy z 32 organizacjami 
pozarządowymi zorganizowano staże dla 52 osób. Dodatkowo dzięki współpracy z III 
sektorem zrealizowano 4 projekty: „Go Creative. Biznes na Start”, „Niemiecka solidność w 
kształceniu zawodowym – dobre praktyki i wymiana doświadczeń”, „Gdański program 
aktywizacji zawodowej poprzez wolontariat”, „Pomorska Fabryka Desingu”, Druga Szansa 
Gdańska” oraz  konferencję podsumowującą projekt „Laboratorium Wolontariatu”. 

W oparciu o środki Funduszu Pracy wsparto także jednostki sektora społecznego 51 
stażystami w 32 lokalnych organizacjach (wzrost o 9 podmiotów) oraz pracami 
interwencyjnymi (1 osoba). 

Rozwijano współpracę z III sektorem na polu ekonomii społecznej, której celem jest 
wszechstronna pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacja 
społeczna i zawodowa. Podejmowane działania mają służyć odbudowie, podtrzymaniu i 
rozwijaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz w miejscu 
zamieszkania i pracy, a także zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.  
  

http://www.gdansk.pl/
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Podsumowanie i wnioski 
 
 
Podejmując finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi Miasto Gdańsk stosuje 

przede wszystkim tryb zlecania zadań zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, która przewiduje formę dofinansowania lub powierzenia realizacji zadań 

pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert lub w trybie art. 19a tejże ustawy, 

czyli z pominięciem otwartego konkursu.  

Konkursy na dofinansowanie zadań prowadzone były przez tematycznie właściwe wydziały 

Urzędu Miejskiego (Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji, Wydział Środowiska, 

Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Biuro 

Prezydenta ds. Kultury, Biuro Prezydenta ds. Sportu) oraz jednostki miejskie (Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku). 

W roku 2013 zorganizowano w sumie 13 otwartych konkursów ofert. 

Wyboru ofert projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy dokonywały 

Komisje Konkursowe, w skład których wchodziło po czterech przedstawicieli Miasta Gdańska 

i czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ostateczną decyzję w sprawie 

dofinansowania podejmował Prezydent. 

W roku 2013 z budżetu Miasta Gdańska w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert,  w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie podpisano 384 umowy na łączną kwotę dofinansowania 33.960.794,25zł (w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdańska 73,70 zł).  Kwota ta stanowi 1,3 % 

zrealizowanych wydatków Miasta (2.615.173.428 zł), a bez ujęcia wydatków majątkowych 

(1.818.412.491 zł) łączna kwota dofinansowania stanowi 1,9% pozostałych wydatków 

Miasta, poniesionych w 2013 roku. 

Konkursy i oferty do nich zgłaszane odnosiły się do następujących zakresów tematycznych 

ustalonych w Programie Współpracy: 

1. pomoc  społeczna – 189 projektów na 23.342.275 zł (w tym na przeciwdziałanie 

uzależnieniom - 27 projektów na 678.830 zł), 

2. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - 30 projektów na 300.000 zł,  

3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 109 projektów na 2.363.395zł 

4. ochrona i promocja zdrowia - 11 projektów na 70.000 zł, 

5. utworzenie małych placów zabaw -  10 projektów na  500.000 zł, 

6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -193projekty na 

4.880.484,25 zł, 

7. edukacja oświata i wychowanie - 22 projekty na 100.000 zł,  

8. wypoczynek dzieci i młodzieży- 34 projekty na 200.000 zł,  
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9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 25 projektów, na 

342,640 zł, 

10. rozwój przedsiębiorczości -1 projekt na  65.000 zł, 

11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  - 20  projektów na 100.000 zł, 

12. zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw 

człowieka – 4 projekty na 20.000 zł, 

13. rozwój wolontariatu – 15 projektów na 234.000 zł, 

14. wsparcie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacji – 9 projektów na 60.000 zł, 

15. rozwój społeczności lokalnych i partycypacji społecznej 47 projektów na 473.000 zł, 

16. porządek publiczny oraz ratownictwo i ochrona  ludności - 1 projekt na 25.000 zł, 

17. pozostała działalność - Gala im. Lecha Bądkowskiego - 1 projekt na 40.000 zł; 

18. kompleksowe działania społeczne w obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto –6 

projektów na 375.000zł, 

19. realizacja projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej – 1 projekt na 290.000 zł, 

20. Kibice Razem,  promocja pozytywnych wzorców kibicowania – 1 projekt na 180.000 zł. 

 

Alokacja środków na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia się następująco: 
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W trybie pozakonkursowym w roku 2013 dofinansowano z budżetu Wydziału Rozwoju 

Społecznego 36 zadań na łączną kwotę 232 481 zł.  Biuro Prezydenta ds. Kultury podpisało w 

tym trybie 78 umów na łączną kwotę 653 579,95 zł. Dodatkowo Gdański MOPR przyznał w 

tym trybie 27 dotacji  na łączną kwotę 240 960 zł. 

 

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe były dofinansowywane także w innej 

formie niż tryb określony w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 

 

 Na podstawie Ustawy o Sporcie w roku 2013 przyznano dotacje na realizację 220 

umów na ogólną kwotę 3.185.158 zł, 

 Biuro Prezydenta ds. Kultury w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

podmiotom określonym w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie zleciło realizację 21 zadań na łączną kwotę 336 473 zł,  

 Na realizację dwóch projektów wspólnych: I i II edycja ligi piłki nożnej "Futbolowy 

Gdańsk" oraz Turniej "Ferie z piłką" wydatkowano 30.600 zł z budżetu WPS, 

 w ramach Komisji Zakupu Książek zakupiono książki od czterech organizacji 

pozarządowych na łączną kwotę 98 025 zł, 

 Wydział Edukacji na podstawie Prawo Zamówień Publicznych realizowano „Program 

Edukacji Morskiej” - 300 000 zł, 

 Udzielono wsparcia  finansowego na działania Rady dzielnic i osiedli przekazując 

środki w wysokości  239.287, 31 zł 106 na inicjatyw. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku na podstawie PZP podpisał 4 umowy na kwotę 

235.000 zł na prowadzenie Klubów Pracy oraz 3 zlecenia na prowadzenie szkoleń dla 

osób bezrobotnych na kwotę 270.856,92 zł. 

 

Oznacza to, że na współpracę finansową z organizacjami Pozarządowymi (bez subwencji 

oświatowej) wydatkowano z budżetu Miasta Gdańska łącznie kwotę 38.416.909,17 zł (w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdańska – 83,36 zł). Kwota ta stanowi 1,5 % 

zrealizowanych wydatków Miasta (2.615.173.428 zł), a bez ujęcia wydatków majątkowych 

(1.818.412.491 zł) łączna kwota dofinansowania stanowi 2,10 %pozostałych wydatków 

Miasta. 

W latach poprzednich wartość środków przekazanych na dofinansowanie zadań publicznych 

w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych wyglądała następująco: 

2013 r. – 33 960 794,25 zł 

2012 r. – 32.569.510,90 zł 

2011 r. - 27 596 745 zł 

2010 r. - 25 368 914 zł 

2009 r. - 27 563 663 zł 

2008 r. - 23 184 125,78 zł  
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2007 r. - 16 702 147 zł  

2006 r. - 9 626 973 zł 
 

 

 

Wartość środków przekazanych (w zł.) na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursów dla 
organizacji pozarządowych w Mieście Gdańsk w latach 2006 – 2013 

 

Projekty dofinansowywane przez Miasto Gdańsk, a realizowane przez organizacje 

pozarządowe poddawane są wyrywkowej kontroli na miejscu realizacji zadania, a wszystkie 

sprawdzane są oparciu o sprawozdanie z realizacji zadania pod kątem zgodności realizacji z 

umową oraz prawidłowości rozliczeń finansowych. W roku 2013 przeprowadzono 58 

kontroli, 10 wizji lokalnych oraz 190 wizytacji. W trakcie kontroli stwierdzono 11 

nieprawidłowości. (WPS, MOPR, WPR, WPG) 

Program Współpracy, podobnie jak w latach poprzednich, charakteryzuje się dużą 

różnorodnością zadań dofinansowanych ze środków Miasta Gdańska. Zauważyć można 

rozwój w zakresie jakości, różnorodności i poziomów współpracy pozafinansowej.  

Tak jak w latach poprzednich największe środki finansowe zostały skierowane na cztery 

zakresy współpracy: pomoc społeczną, kulturę, sport oraz  profilaktykę uzależnień.   

Niniejsze sprawozdanie po raz kolejny zostało przedstawione w formule powiązania 

realizowanych działań z zakładanymi celami Programu Współpracy i pokazania, które z tych 

działań jakie cele wzmacniają.   
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W ramach programu współpracy w 2013 roku zrealizowano wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi 731 projektów z 20 obszarów zadaniowych. 

 

 

 

W ramach programu Prezydent Miasta Gdańska zaangażował środki budżetowe w wysokości 
33.960.794,25 zł oraz w innej formie niż tryb określony w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 4.456.114,92 zł, co łącznie wynosi  38.416.909,17zł  

Realizując zadania publiczne gdańskie organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację 
zadań wkład  własny w wysokości 5.680.874,69 zł, w tym finansowy ponad 4.386.000 zł. 
Stanowi to niemal 15 % zaangażowanych w 2013 roku środków budżetowych Miasta.  
 
 

pomoc  społeczna  

rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych  
przeciwdziałanie uzależnieniom 

ochrona i promocja zdrowia  

utworzenie małych placów zabaw  

kultura 

edukacja 

wypoczynek dzieci i młodzieży 

ekologia i ochrona zwierząt  

rozwój przedsiębiorczości  

seniorzy 

dyskryminacja 

wolontariat 

wsparcie organizacji 

rozwój społeczności lokalnych  

ratownictwo i ochrona  ludności  

pozostała działalność  

rewitalizacja Dolnego Miasta 

projekty artystyczne w przestrzeni 
miejskiej  
Kibice Razem 



 50 

 
 

Środki finansowe dedykowane w 2013 roku zadaniom publicznym realizowanym przy  
współpracy z organizacjami pozarządowymi według źródeł pochodzenia 

 
 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXX/630/12 RMG z 27 września 2012 roku przeprowadzono 

autoewaluację rocznego programu współpracy w zakresie poziomu satysfakcji ze wzajemnej 

współpracy. Przeprowadzono jedno spotkanie fokusowe, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele GROP i reprezentacji komórek i jednostek organizacyjnych Miasta 

zlecających zadania organizacjom pozarządowym. Ogólnie jakość współpracy została 

oceniona jako zadowalająca. Jako kluczowe czynniki wpływającymi na ocenę jakości 

współpracy  wskazywano dwustronną komunikację, dotrzymywanie terminów i 

informowanie o podejmowanych działaniach, czy czytelność zakładki internetowej 

dotyczącej organizacji pozarządowych.  

Pozostał odrębny tryb zlecania zadań z zakresu sportu. Na poziomie rocznego Programu 

Współpracy, widnieje jedynie zapis, iż wspieranie i upowszechnianie sportu odbywa się w 

trybie Ustawy o sporcie, na mocy Uchwały  Nr V/28/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  23 

grudnia 2010 roku. Sytuacja taka może sugerować, że Miasto Gdańsk nie współpracuje z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju sportu.  

Stałemu wzmocnieniu ulega współpraca pomiędzy wydziałami i jednostkami miejskimi oraz 

organizacjami pozarządowymi. Przykładem mogą tu być projekty realizowane w obszarze 

tworzenia nowych miejsc wypoczynku w postaci zieleńców i skwerów, gdzie 

międzywydziałowo opracowano zapisy szczegółowych warunków konkursu, natomiast 

organizacje realizują projekty w ścisłej konsultacji z Wydziałem Polityki Społecznej oraz 

Wydziałem Środowiska. Ujednolicono wzór ogłoszenia szczegółowych warunków konkursu 

oraz I części karty oceny oferty. 

środki budżetowe - tryb ustawy o 
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środki budżetowe - tryb 
zamówień publicznych 

wkład własny NGO 
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Realizując cele szczegółowe programu, udało się w 2013 roku zwiększyć zakres zlecanych 

organizacjom pozarządowym zadań publicznych o nowe obszary jak wspieranie zadań z 

zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony  ludności, wspieranie sportu o 

charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach oraz poprawa estetyki przestrzeni 

miejskich. Poszerzono projekt „Kibice Razem” adresowany do środowisk kibicowskich, 

ukierunkowany na popularyzację pozytywnych sposobów kibicowania”, wzbogacając go o 

nowy komponent w postaci organizacji akcji pt. „Kolorujemy Domy Dziecka”. Akcja polega na 

przeprowadzeniu, w czynie społecznym, generalnego remontu mieszkania chronionego dla 

byłych wychowanków z Gdańskich Domów Dziecka przy ul. Brzegi 55. 

Współpraca oceniona przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta zlecające zadania 

organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i profesjonalizmu, 

przebiegała prawidłowo, Średnia ocena wyniosła 4. Obszarem wymagającym dopracowania 

jest wzajemna komunikacja, dotrzymywanie terminów sprawozdawczych i oraz rzetelność w 

rozliczaniu dotacji. 

 


