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Wstęp 
 

 

Miasto Gdańsk współpracuje z organizacjami sektora pozarządowego na podstawie 

Programu Współpracy , dokumentu przyjmowanego corocznie przez Radę Miasta Gdańska, a 

konsultowanego z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego.  

W roku 2014 obowiązywał Program Współpracy przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr 

XLII/980/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, zmienionej Uchwałą 

XLV/993/13 z dnia 31 października 2014 r. Obowiązywał także „Wieloletni Program 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015” przyjęty 

Uchwałą nr LIII/1535/10 z dnia 28 października 2010 r., zmienioną Uchwałą nr XX/377/11 z 

dnia 24 listopada 2011 r. 

Roczny program współpracy precyzuje szczegółowo cele i zakres współpracy oraz określa 

wysokość środków przeznaczanych na ich realizację na dany rok budżetowy, natomiast 

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 2014 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, 

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 stronie internetowej Miasta 

www.gdansk.pl,  

http://www.gdansk.pl/
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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, 

      udzielania pożyczek, gwarancji i zabezpieczeń 

 

Sprawozdanie nawiązując do form współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz mieszkańców Gdańska, dzieli się na rozdziały odnoszące się do celów 

szczegółowych wskazanych w programie. Obejmuje współpracę wszystkich wydziałów 

Urzędu Miejskiego, jednostek podległych samorządowi lokalnemu, organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych na terenie Miasta Gdańska oraz innych organizacji 

działających na rzecz jego mieszkańców.  

Zakończenie sprawozdania jest liczbowym podsumowaniem aktywności organizacji w 

Mieście. 

W roku 2014 na terenie Miasta Gdańska zarejestrowanych było 1331 stowarzyszeń,  

293 fundacje, 220 stowarzyszeń kultury fizycznej, 54 związki sportowe i 56 uczniowskich 

klubów sportowych. 
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Priorytety współpracy w roku 2014 
 
 

Podstawowe cele postawione w Programie Współpracy na rok 2014 określono z 

uwzględnieniem aktualnych potrzeb sektora pozarządowego, społeczności lokalnych 

Gdańska oraz założeń dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej.  

 

W roku 2014 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, 

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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Projektowanie lokalnego rozwoju  
 
 
 

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 2014, 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 aktywności i zadań współpracy zarówno finansowej i pozafinansowej.  

W roku 2014 Miasto Gdańsk kontynuowało prace związane z budowaniem Strategii 

Rozwoju Gdańska 2030 Plus, strategicznego dokumentu wskazującego kierunki i priorytety 

rozwojowe Gdańska przy efektywnym wykorzystaniu swego potencjału społeczno – 

gospodarczego, jak również identyfikującego wyzwania przyszłości oraz aspiracje rozwojowe 

mieszkańców. Organizacje pozarządowe były jedną z grup fokusowych, które uczestniczyły 

w procesie wypracowywania założeń i priorytetów strategii.  

W ramach spotkań podjęto próbę zachęcenia wszystkich do wskazania kluczowych potrzeb 

rozwojowych Gdańska w długookresowym horyzoncie czasowym. Spotkania to tylko jeden 

z elementów zbadania potrzeb gdańszczan. Podczas prac nad formułowaniem dokumentu, 

odpowiadając na pytanie: „Jakiego Gdańska oczekujesz?”, można było wypowiedzieć się 

w ankiecie. Wypełniło ją 3 tysiące osób. Miasto przeprowadziło też badania opinii publicznej 

i konsultacje społeczne. Wszystko po to, by strategia tworzona dla gdańszczan była ich 

własna, aby utożsamiali się oni z zawartymi w niej zapisami. Nowym elementem Strategii są 

wyzwania rozwojowe, które wraz z zestawem, przypisanych we wzajemnie uzupełniających 

się Programach Operacyjnych, wskaźników pozwolą na mierzenie efektów jej realizacji.  

Łącznie w 2014 roku w ramach prac nad strategią odbyły się 24 spotkania warsztatowe oraz 

konsultacje społeczne. Zorganizowany został m.in. warsztat poświęcony wizji rozwoju 

Gdańska 2030, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby 

związane ze światem kultury, innowacyjną gospodarką oraz mediami. Dalsze partycypacyjne 

włączenie społeczności lokalnej w tok prac nad Strategią przebiegało w trakcie miesięcznych 

konsultacji społecznych projektu dokumentu trwających od 14 maja do 13 czerwca 2014 

roku. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono dodatkowo spotkania stwarzające 

okazję do zabrania głosu przez mieszkańców, Młodzieżową Radę Miasta Gdańska oraz 

członków Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.  
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Formą zaproszenia najmłodszych gdańszczan do wyrażenia swojej ekspresji nt. Gdańska 

w perspektywie kilkunastu najbliższych lat było przeprowadzenie w czerwcu 2014 roku, wraz 

z Pałacem Młodzieży w Gdańsku, konkursu plastycznego, grafiki komputerowej oraz prac 

multimedialnych pt. MÓJ GDAŃSK 2030. Nagrodzone i wyróżnione prace uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zaprezentowano na stronie 

internetowej Miasta, jak i podczas uroczystej gali połączonej z wystawą prac. Strategia 

Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus jest rezultatem otwartej formuły przygotowania 

dokumentu wykorzystującej dialog prowadzony z gdańszczanami.  

Budowanie odpowiedzialności lokalnej społeczności 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 wpłynęło 19 ofert z czego do dofinansowania wybrano 10  i podpisano umowy na 

kwotę łączną 475.000 zł (9 umów po 50.000 zł oraz 1 na kwotę 25 000 zł). Place zabaw 

zbudowano w dzielnicach: Olszynka, 2 – Wrzeszcz, Osowa, Krakowiec-Górki Zachodnie, 

Rudniki, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Strzyża oraz Ujeścisko-Łostowice. 

 

 

 

 
 
 
 

Plac zabaw przy ul. Związkowej na Oruni, wybudowany  
przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej 
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Plac zabaw przy ul. Glinki w dzielnicy Strzyża, 

wybudowany przez Stowarzyszenie Forum 

Rad Dzielnic 

 

 

 

Siłownia przy ul. Wodnika w dzielnicy 

Osowa, wybudowany przez Fundację 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Pierwszy Krok” 

 

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. Realizację 8 

projektów dofinansowano kwotą 234.950 zł. Realizowane projekty obejmowały poprawy 

jakości terenów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów, odtworzenia zieleni, 

uporządkowanie miejskich skwerów, wykonanie zieleńców, a także wykonanie projektów 

terenu zielonego, czy Utworzenie bioróżnorodnych remiz w wybranych parkach na terenie 

Gdańska.   

Odtworzenie zieleni przy skrzyżowaniu ul. Wilka 
Krzyżanowskiego i ul. Żeglarskiej w dzielnicy Strzyża 
(oba zdjęcia) 

 

 

W realizacji tego typu zadań bardzo istotnym 

elementem jest koncepcyjna współpraca urzędu z 

organizacjami pozarządowymi oraz lokalną 

społecznością, której zasady są rokrocznie 

modyfikowane na podstawie bieżących doświadczeń. 
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Zrealizowane projekty przyczyniły się wydatnie do poprawy wizerunku przestrzeni publicznej 

w Mieście oraz do wzrostu społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.  

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie organizacji 

pozarządowych w procesy projektowania lokalnego 

zarówno poprzez wkład własny finansowy 

i pozafinansowy wynoszący 66.343,76 zł, co stanowi 

22 % zaangażowanych środków budżetowych, jak 

również poprzez aktywizowanie i  integrowanie 

wokół realizowanych projektów, lokalnej 

społeczności w dzielnicach. 

W ramach priorytetu z zakresu ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

zrealizowano projekty obejmujące: 

międzypokoleniową edukację ekologiczną dla 

dorosłych, aktywizację mieszkańców w zakresie 

wypoczynku w parkach i zieleńcach polegającą na dofinansowaniu organizacji imprez 

plenerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenach parków z  poszanowaniem 

istniejącej przyrody oraz zwiększenie bioróżnorodności miasta Gdańska w zakresie 

ratowania  gatunków zagrożonych, pomocy zwierzętom dzikim, restytucji  fauny i flory 

w rzekach, poprawy estetyki miasta poprzez ukwiecenie i zazielenienie – konkursy. 

W realizację projektów w obu obszarach chętnie angażowała się lokalna społeczność dzielnic 

i osiedli Miasta. 

Na realizację 24 projektów w wyżej wymienionych obszarach zadaniowych, przeznaczono 

kwotę 301.546 zł. Wniesiony w realizację tychże zadań publicznych wkład własny organizacji 

wyniósł 139.930,35 zł.  

Na marginesie należy dodać, iż w 2014 roku również inne projekty z ekologii zrealizowano 

przy współudziale organizacji pozarządowych. W ramach projektu czynnej ochrony płazów 

na terenie miasta Gdańska pt.: „Akcja daj żyć żabie”, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku prowadził wyłapywanie płazów w czasie wiosennych wędrówek godowych i 

przenoszenie ich do zbiorników wodnych na terenie Gdańska. Za wykonanie zadania 

przekazano Stowarzyszeniu środki finansowe w wysokości 15.000 zł. Fundacja „Sprawni 

Inaczej” wykonała także w ramach zadania zleconego przez Miasto Gdańsk w pięciu wzorach 

800 sztuk budek lęgowych dla ptaków. Wynagrodzenie za realizację zadania w listopadzie i 

grudniu 2014r. wyniosło 5.000 zł.  

Z pozostałych wspólnych działań warto wymienić współpracę Miasta z Ośrodkiem 

Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków z Pomieczyna oraz Nadleśnictwem Gdańsk w 

zakresie leczenia i  wypuszczenia w Dolinie Radości pary puszczyków, rozdanie społecznym 

opiekunom kotów honorowej nagrody w postaci 400 znaczków pt.: „Gdański Społeczny 
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Opiekun Bezdomnych Kotów”, czy współpracę ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie przy 

instalacji dwóch wież lęgowych dla jerzyków (łącznie dla 40 par). Zadanie zrealizowano za 

kwotę 30.000 zł. 

W partycypacyjnym procesie podejmowania decyzji i organizacji działań z dużym 

powodzeniem od 12 lat uczestniczy Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, z którą stałą 

współpracę prowadzi Referat Współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku. Rada 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. Obecny jej 

piętnastoosobowy skład został wybrany podczas plenarnego spotkania w listopadzie 2014 

roku. Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, jako lokalny mandatariusz interesu 

społecznego, jest stałym partnerem dla Miasta Gdańska w procesach konsultacji aktów 

prawa lokalnego mających wpływ na sferę pożytku publicznego oraz wchodzi w skład stałego 

zespołu przygotowującego roczne i wieloletnie Programy współpracy Miasta Gdańska z 

organizacjami pozarządowymi. W ramach trzyletniej umowy Miasto sfinansowało zadanie 

polegające na prowadzeniu sekretariatu Rady. Na realizacje zadania przeznaczono środki w 

wysokości 7.000 zł rocznie.  

W roku 2014 kontynuowano współpracę w ramach połączonego forum sektora publicznego 

oraz społecznego o charakterze inicjatywnym i 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 2014 Rada spotkała się 8 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, 

 opiniowania projektów Uchwał RMG w sprawie przyjęcia programów operacyjnych z 
zakresu profilaktyki oraz z zakresu współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi, 

 omówienia wniosków płynących ze zlecania zadań publicznych z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w szczególności w zakresie oceniania celowości oraz poziomu 
składanych ofert, 

 analizy sprawozdania z realizacji  i ewaluacji Programu współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku, 

 opiniowania projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok , 

 procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. 
Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach: Organizacji Pozarządowej Roku, Darczyńcy 
Roku oraz Społecznika Roku, 
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 omówienia projektu pt. "Rady pożytku do standardowego użytku". 

 

W roku 2014 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: 

 Koalicje organizacji pozarządowych z Gminą Miastem Gdańsk na rzecz rewitalizacji 
społecznej, zawarte w celu wspólnego działania zmierzającego do poprawy sytuacji 
społecznej, poziomu i jakości życia mieszkańców gdańskich dzielnic: Gdańska Letnicy, 
Dolnego Wrzeszcza oraz Nowego portu, 

 Porozumienie o współpracy, zawarte w celu realizacji budowy i programu 
społecznego Centrum Aktywizacji Społecznej w Gdańsku Oruni, 

 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, 
 Zespół ds. mieszkalnictwa, 
 Cykliczne spotkania przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego  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, 

 Panele dyskusyjne organizowane przez MOPR, w 5 obszarach: „Seniorzy”, „Osoby 
Niepełnosprawne”, „Osoby Bezdomne”, „Pomoc dla Rodziny”, „Piecza Zastępcza”, 
w których wzięło udział 66 organizacji pozarządowych, 

 Spotkania branżowe gdańskich organizacji pozarządowych i przedstawicieli 
Prezydenta Miasta opracowujące projekt rocznego programu współpracy Miasta z III 
sektorem. 

Miasto Gdańsk wspiera finansowo także działania Rad Dzielnic i Osiedli. W 2014 r. zostało 

obsłużonych 79 inicjatyw Jednostek Pomocniczych na łączną kwotę 210.351,03 zł (dane WRS 

oraz MOPR). W ramach współpracy sfinansowano projekty z zakresu: sportu (biegi 

dzielnicowe, turnieje piłki nożnej, turniej brydżowy, biegi na orientację, treningi piłki nożnej, 

treningi bokserskie, turnieje rowerowe), festyny dzielnicowe, imprezy z okazji Dnia Dziecka, 
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dofinansowanie działalności klubów zainteresowań oraz  doposażenia gdańskich szkół i 

przedszkoli. Zadania te bardzo często realizowane były wspólnie przez Rady i lokalne – 

dzielnicowe organizacje pozarządowe.  

W ramach konkursów dla organizacji pozarządowych powoływane były komisje 

konkursowe, składające się z ośmiu osób – po czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta 

Gdańska i czterech przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych wskazanych przez 

Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych. Celem komisji było zaopiniowanie 

i rekomendowanie wniosków organizacji pozarządowych do dofinansowania ze środków 

budżetu Miasta Gdańska.  

Jako zaangażowanie w partycypacyjną organizację działań można uznać również 

współorganizację z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, konferencji, sympozjów, 

spotkań, warsztatów skierowanych do całego środowiska sektora społecznego, jak 

przykładowo organizację plenarnego spotkania gdańskich organizacji pozarządowych, 

szkolenie z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 

Współpracy, konsultacje dotyczące realizacji programów profilaktycznych w Domach 

Sąsiedzkich czy spotkanie z przedstawicielami Domów Sąsiedzkich w sprawie przygotowania 

harmonogramów w obszarze profilaktyki przeciwdziałania narkomanii. 

W roku 2014 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 Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, jednostek i instytucji miejskich z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi. W wypracowanych wspólnie założeniach podjęto następujące tematy: 

współpraca biznes – szkoła, doradztwo zawodowe, kreatywna pedagogika oraz kreatywna 

profilaktyka (praca z nauczycielami nad innowacyjnymi programami nauczania), wolontariat 

jako narzędzie  aktywizacji osób bezrobotnych jak również 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. W minionym roku przeprowadzono w Gdańsku liczne spotkania w 

ramach utworzonej w projekcie Lokalnej Grupy Wsparcia. Na spotkaniach poruszane były 

kwestie związane z sytuacją młodzieży na rynku pracy, doradztwem zawodowym oraz 

koniecznością wprowadzenia zmian w systemie edukacji, tak by wspierał on rozwój postaw 

przedsiębiorczych i innowacyjnych u młodzieży. Owocem spotkań było wypracowanie 

ostatecznego produktu w postaci Lokalnego Planu Działania na rzecz podniesienia poziomu 

zatrudnialności młodzieży i podniesienia jej szans na rynku pracy. Założenia LAP zostaną 

zaimplementowane w tworzonych programach operacyjnych dla Strategii Gdańska 2030 

Plus.  



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doskonalenie metod nauczania stosowanych przez nauczycieli w ramach   
zajęć z Kreatywnej Pedagogiki 

 

 

 

Projekt My Generation at Work – spirala społecznych innowacji  
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Rozwój współpracy w nowych obszarach  
 
 
Zapoczątkowane w dwóch poprzednich latach nowe obszary współpracy z partnerami 

społecznymi podlegały w 2014 roku ciągłemu rozwojowi i udoskonalaniu. Zarówno w trakcie 

realizacji zadań jak na etapie sprawozdawczym badano bieżące potrzeby beneficjentów, 

analizowano słuszność założonych kierunków i celów, pracowano nad poprawą przejrzystości 

działań czy zwiększeniem ich skuteczności oraz efektywności. Wypracowane w ten sposób 

wnioski świadczą o tym, iż działania w wymienionych obszarach są dobrze przyjmowane 

zarówno przez mieszkańców Gdańska jak i lokalne organizacje pozarządowe.  

Kontynuowano wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa 

i ochrony  ludności. Zadanie obejmowało jak w roku poprzednim 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 wydarzeń (nie będących imprezami masowymi w myśl ustawy z dnia 

20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej terenu Miasta realizowane przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE" 
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W ramach realizacji zadania podpisano 1 umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ratownictwa 

"ADIUTARE", które zapewniło stałą dyspozycyjność w okresie objętym umową poprzez  

zabezpieczenie medyczne imprez zgodnie z bieżącymi potrzebami Miasta. Zadanie zlecono 

w formie wsparcia, przekazując z budżetu Miasta kwotę na jego realizację 24.952,75 zł. 

Wniesiony w realizację zadania wkład własny organizacji wyniósł 15.349,43 zł.  

Referat Estetyzacji WUAiOZ z powodzeniem kontynuował w bieżącym roku 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 

i mieszkańcy z ulic Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku, a także całego Głównego Miasta oraz 

turyści odwiedzający Gdańsk. Wielkość wkładu własnego organizacji wyniosła: finansowego 

21.000 zł oraz pozafinansowego 3.000 zł (łącznie 7,6 % zaangażowanych środków). 

W 2014 roku dynamicznie rozwijały się działania podejmowane w ramach zadania 

wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach 

dofinansowano 7 projektów na kwotę 34.300 zł.  Czyli o 3 projekty i 4.300 zł więcej niż 

w roku poprzednim. Realizowane projekty zaangażowały ponad 4.000 dzieci i młodzieży oraz 

1431 dorosłych. Obejmowały organizację turniejów piłkarskich, biegowe grand prix dzielnic 

Gdańska (sport dla wszystkich realizowany w kilku dzielnicach), biegi na orientację oraz 

sportowe pikniki i integracje. Realizację zadań z zakresu sportu masowego wzmocniły 

organizacje angażując swój wkład własny w wysokości 17.160,13 zł, co stanowi 33 % 

zaangażowanych środków. Wkład finansowy organizacji wyniósł ponad 22 %. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu sportu powszechnego, 

zwiększono przekazując dodatkowo bezpośrednio z budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego 

34.894 zł. Dzięki nim udało się zrealizować, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz ze szkołami, trzy dodatkowe projekty: 

 kolejne edycje rozgrywek piłkarskich "Futbolowy Gdańsk". Uczestnikami byli 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W obu edycjach udział wzięło około 

300 uczestników. W trzeciej edycji udział wzięło 17 drużyn. Najlepszą drużyną była 

drużyna z Gimnazjum Nr 10. Do czwartej edycji przystąpiło 13 zespołów  w tym 130 

zawodników, odbyło się 78 spotkań i strzelonych zostało 253 bramek. Najlepszą 

drużyną okazała się drużyna „ Krakowiec ”z Gimnazjum nr 11. Każdy z zawodników 

otrzymał pamiątkowe medale oraz nagrody. 
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„Galaktyczni” jedna z drużyn  biorąca udział w kolejnej edycji ligi 

piłki nożnej "Futbolowy Gdańsk" 

 
 Turniej "Ferie z piłką" organizowany w dniach 20 – 22 Luty 2014 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). 

Wśród drużyn był bardzo wyrównany poziom a całym rozgrywkom przyświecał duch 

fair play –Zawodnicy chwalili dobrą zabawę oraz rywalizację.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej "Ferie z piłką" organizowany w dniach 20 – 22 Luty 2014 

 

 Przy współpracy z realizatorem projektu "Kibice Razem" Lechia Gdańsk, 

zorganizowany został kolejny Turniej Mikołajkowy dla uczniów szkół podstawowych. 

Inicjatywa tradycyjnie już zgromadziła licznych młodych zawodników oraz wielu 

widzów. W rozgrywkach prowadzonych w dwóch kategoriach wiekowych, klasy I-III 

oraz IV-VI wzięło udział w sumie 16 drużyn. Rozgrywki najmłodszych adeptów piłki 

nożnej uczą zaciętości i uporu, dostarczają  niesamowitych wrażeń, a przy tym 
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fantastycznej zabawy. Działania tego typu przyciągają coraz szersze grono 

uczestników. W trakcie turnieju organizatorzy zapewnili różne niespodzianki. 

Najpierw pojawił się specjalny gość, którym był ulubieniec trybun PGE Areny, 

zawodnik Lechii Gdańsk – Maciej Makuszewski. Kolejną atrakcją była wizyta maskotki 

Biało-Zielonych – Lwa, który przywiózł atrakcyjne gadżety przekazane przez klub. 

Uczestniczy otrzymali upominki i pamiątkowe medale. 

W roku 2014 kontynuowano z sukcesem realizację popularnego już projektu 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 170.000 zł. 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Projekt „Kibice Razem” – współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych 
wzorców kibicowania, 2014 rok 

 

Projekt Kibice Razem od kilku lat realizuje działania mające na celu  skierowanie potencjału 

kibiców w kierunku działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu w 2014 roku 

ponad 4000 osób uczestniczyło w Sportowych Festynach Dzielnicowych, zorganizowanych 

w 4 dzielnicach Gdańska (Orunia Dolna, Ujeścisko, Wrzeszcz i Chełm), kończąc cykl festynem 

przy stadionie PGE Arena przed meczem Lechia Gdańsk – Cracovia, podczas którego na 
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sektorze rodzinnym zaprezentowana została „sektorówka” – flaga kibiców, malowana 

w trakcie festynów przez dzieci razem z członkami grupy Ultras Lechia Gdańsk. Dwóch 

przeszkolonych komentatorów prowadziło audio deskrypcję dla osób niewidomych w trakcie 

wszystkich meczów Lechii na PGE Arenie, a ponad 2500 dzieci dopingowało Biało-Zielonych 

z sektora rodzinnego. Zorganizowano 4 turnieje piłkarskie dla dzieci oraz jeden dzielnicowy 

dla kibiców, a drużyna reprezentująca ośrodek projektu zajęła drugie miejsce w pierwszym 

ogólnopolskim turnieju piłkarskim Kibice Razem dla dzieci organizowanym przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki razem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W gdańskich 

szkołach podstawowych przeprowadzono 14 warsztatów pozytywnego kibicowania. 

Dodatkowo w ośrodku na Fiszera 10 odbył się zjazd dla koordynatorów ds. kibiców ze 

wszystkich klubów Ekstraklasy i I ligi.  

Warto nadal wykorzystać  ten potencjał i doświadczenie nabyte przez szereg lat ponieważ 

przynosi to wymierne korzyści  zarówno dla kibiców  jak i lokalnej społeczności.  
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Wolontariusze w przestrzeni publicznej 

 
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. Rozwój wolontariatu jest również szansą 

na podniesienie kompetencji instytucjonalnych organizacji pozarządowych, kompetencji 

osobistych ich liderów oraz działających w nich wolontariuszy. Poprzez zachęcanie 

Gdańszczan do  działania na rzecz społeczności lokalnych, oddziałujemy na  rozwój społeczny 

i inwestujemy w rozwój Gdańska. 

Jednym z ważniejszych w roku momentów pokazującym rangę gdańskiego wolontariatu oraz 

stanowiącym jego święto jest organizowana rok rocznie Gala Wolontariatu. W 2014 roku w 

ramach dorocznego Obywatelskiego Spotkania Gdańszczan kolejną edycję Gali 

Wolontariatu, zorganizowało w dniu 29 listopada wspólnie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, 

Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenie Morena.  

Nagrody i wyróżnienia z rąk Prezydenta Pawła Adamowicz  oraz Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska Bogdana Oleszka w pięciu kategoriach: wolontariusz/ka roku, organizacja 

lub instytucja przyjazna wolontariuszowi, koordynator/ka wolontariuszy, wolontariat w 

biznesie oraz szkolna aktywność wolontariacka, odebrali wyłonieni w ramach konkursu 

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

realizujące program wolontariatu pracowniczego, organizacje pozarządowe przyjazne 

wolontariuszom, oraz instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami. 

 

 

 

 

Wręczenie nagród w konkursie "Aktywni w Mieście" za działania  

na rzecz wolontariatu 2014 
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Wręczenie nagród w konkursie "Aktywni w Mieście" w kategorii Szkolny Klub Wolontariusza  
za działania na rzecz wolontariatu 2014 

 

 

Była to idealna możliwość, aby podziękować tym, którzy na co dzień nam pomagają oraz by 

wyróżnić osoby udzielające się obywatelsko na rzecz środowiska lokalnego, które w sposób 

szczególny animują ruch wolontariacki w Gdańsku. 

W roku 2014 z wsparto w formie dotacji rozwój wolontariatu środkami finansowymi 

w łącznej wysokości 294.000 zł. Kwotą 70.000 zł dofinansowano realizację 16 projektów, 

które dotyczyły organizacji szkoleń dla wolontariuszy działających na potrzeby własne 

organizacji. Szkolenia miały na celu przygotowanie wolontariuszy do, często bardzo 

specjalistycznych, działań organizacji oraz zawierały elementy integracyjne. Kolejny już rok 

w ramach umowy trzyletniej wsparto prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu jako 

miejsca kompleksowo zajmującego się promocją, planowaniem rozwoju wolontariatu, 

pośrednictwem pracy wolontarystycznej, szkoleniami wolontariuszy, a także realizacją 

projektu wolontariatu w przestrzeni publicznej Gdańska, czyli obsługą wolontarystyczną 

publicznych wydarzeń o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym 

i promocyjnym. W roku 2014 przekazano na to zadanie 194.000 zł Regionalnemu Centrum 

Wolontariatu w Gdańsku. 

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 73.693,50 zł. Wkład finansowy organizacji stanowił 20 % 

zaangażowanych środków budżetowych. 

W 2014 roku kontynuowano działania realizowane w ramach organizacji wolontariatu na 

rzecz ochrony bezdomnych zwierząt, w ramach współpracy gdańskiego Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt „Promyk” ze Stowarzyszeniem Regionalne – Centrum Wolontariatu 

w Gdańsku. Podpisano umowę, na mocy której, organizacja opracowała i realizowała 
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program wolontariatu. Kwota umowy wyniosła  30.000 zł obejmując zarówno opracowanie, 

jak i realizację programu. 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. Po stronie organizacji zaangażowanych 

było około 50 osób (koordynator oraz wolontariusze). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Program wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk” 
w Gdańsku- Kokoszkach  
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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.  

 

Na realizację zadań publicznych w ramach tego obszaru przeznaczono środki budżetowe w 

łącznej wysokości 453.540 zł. W ramach otwartego konkursu ofert złożono 46 ofert, 

z których do dofinansowania wybrano 42, przekazując środki budżetowe w łącznej wysokości 

453.540 zł. Na prowadzanie 7 Domów Sąsiedzkich pełniących integracyjną rolę w 

społecznościach lokalnych przeznaczono środki w wysokości 270.000 zł. Wsparcie finansowe 

domów sąsiedzkich skierowano do dzielnic: Stogi, Nowy Port, Oliwa, Orunia, Śródmieście (2) 

oraz Brzeźno. Lokalne środowiska prowadzące wspomniane ośrodki, wsparły działania 

własnym finansowym i pozafinansowym wkładem w wysokości 72.108 zł, co stanowi ponad 

26 % wartości zaangażowanych środków budżetowych. 

Realizacja działań skierowanych do lokalnych społeczności Miasta w ramach 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.  Zaangażowane w ten sposób środki Miasta i III sektora wydatnie 

wpływają na budowę potencjału społecznego, wzmacnianie lokalnych relacji międzyludzkich, 

oraz budowanie lokalnej tożsamości. Na terenie Gdańska funkcjonuje 8 domów sąsiedzkich, 

z których 7 otrzymało dofinansowanie. 
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Dom Sąsiedzki w dzielnicy Nowy Port 
prowadzony przez Stowarzyszenie Nowy Port 
Sztuki 

 

 

 

 

 

 

Dom Sąsiedzki „Za Murami” prowadzony 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych FORUM 

 

Kwotą 21.000 zł dofinansowano 7 integracyjnych festynów i imprez – spotkań lokalnych 
przeprowadzonych w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów, w których uczestniczyło łącznie 
1.610 mieszkańców Gdańska.  

Dofinansowano kwotą 14.000 zł prowadzenie 2 lokalnych portali społecznościowych: portal 

osiedlowy biskupiagorka.pl oraz mojaorunia.pl - portal Oruniaków.  

Kontynuowano wsparcie kwotą 30.000 zł funkcjonowania, Gdańskiego Funduszu 

Młodzieżowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Morena. Projekt obejmował 

stworzenie zasad przyznawania dofinansowania inicjatywom przygotowanym i realizowanym 

przez młodzież na rzecz młodzieży lub lokalnych społeczności oraz wyłonienie najlepszych 

inicjatyw oraz ich obsługa finansowa i administracyjna. Głównym celem funduszu  jest 

umożliwienie młodym ludziom (13-24 l.) z Gdańska realizacji ich pomysłów.  Dofinansowane 

są działania bez względu na obszar jakiego dotyczą. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 

organizacja zarządzająca funduszem wsparła zadanie wkładem własnym (finansowym i 

pozafinansowym) w wysokości 22.920 zł, co stanowi 76 % wartości zaangażowanych 

środków budżetowych. 

W ramach podzadania organizacja  lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i 

kulturalnym  dofinansowano 19 projektów na łączną kwotę 78.000 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 20.682,76 zł, (26 %), oraz pozafinansowy w wysokości 16.030 zł, 

czyli łącznie 47 % wartości zaangażowanych środków budżetowych.  
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Kolejne działania podejmowane w tym obszarze zadaniowym dotyczyły wspomagania 

rozwoju demokracji, w tym dialogu obywatelskiego. W ramach konkursu w tym zakresie 

dofinansowano 6 projektów na łączną kwotę 40.540 zł. Dofinansowane zadania objęły 

edukację w zakresie dialogu obywatelskiego oraz praw człowieka jak również debaty Salonu 

Młodopolskiego im. Arama Rybickiego. Łącznie wkład własny organizacji pozarządowych w 

działania integracyjne w dzielnicach wyniósł 37 % środków Miasta dedykowanych na to 

zadanie. Działaniami objęto 45.907  mieszkańców Gdańska. 

W listopadzie 2014 r. Gmina Miasta Gdańska i 11 organizacji pozarządowych (Regionalne 

Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Morena, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia  

z Bezdomności, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej  „Mrowisko”, Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwo Pomocy im. św. 

Brata Alberta, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej, Fundacja Sprawni Inaczej) podpisało 

porozumienie dotyczące budowy gdańskiego modułu „Metropolitalnego Systemu 

Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”, który będzie realizowany w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych na terenie Gdańska. 

Jak co roku Miasto Gdańsk organizowało i współorganizowało także  uroczystości 

rocznicowe i patriotyczne. W 2014 roku na 9 imprez rocznicowych składały się: 74 rocznica 

Zbrodni Katyńskiej, 69 rocznica zakończenia II wojny światowej, 70 Rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego, Koncert z okazji Dnia Weterana,  75 Rocznica agresji ZSRR na 

Polskę – obchody Dnia Sybiraka, 75 Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i 

Szarych Szeregów, 75 Rocznica rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w 

Gdańsku, Dzień Wszystkich Świętych – Modlitwa międzywyznaniowa,  oraz 79 rocznica 

śmierci 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 Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Brzeźna) oraz radami dzielnic i osiedli.  

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

kontynuował w roku 2014 cykl spotkań z mieszkańcami. Spotkał się z mieszkańcami  

5 dzielnic i osiedli Gdańska: Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, 

Wrzeszcz Górny oraz Chełm. Celem spotkań była możliwość bezpośredniego kontaktu i 

przybliżenia wizji  rozwoju dzielnicy – osiedla, jak również przekazania najbardziej 

zajmujących problemów  lokalnych społeczności.  

Odbyło się Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan, w którym jak co roku udział wzięły 

różne grupy mieszkańców Gdańska: kombatanci, aktywni gdańscy seniorzy, samorządowcy, 

parlamentarzyści, radni miasta, dzielnic, przedstawiciele związków wyznaniowych, świata 
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kultury, mediów, edukacji, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, biznesu oraz 

pracujący w Gdańsku dyplomaci. 

We współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych przeprowadzono 2 spotkania 

Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami III sektora. W trakcie spotkań 

podsumowano dotychczasowe osiągnięcia, określono nowe wyzwania oraz plany co do 

wspólnych działań na kolejne lata. 

Jako element promocyjny w roku 2014 Prezydent Miasta Gdańska przyznał 358 patronatów 

honorowych dla działań podejmowanych zarówno przez lokalne organizacje pozarządowe 

jak i krajowe, realizujące działania na poziomie Miasta. Były to wydarzenia typu: festyny, 

sympozja, konferencje, targi, konkursy, szkolenia, warsztaty, akcje oraz wydarzenia 

kulturalne, sportowe i edukacyjne. 

Jednym z dorocznych zadań Referatu jest organizacja Gali Nagrody Prezydenta Miasta 

Gdańska im. Lecha Bądkowskiego wręczanej w trzech kategoriach dla Gdańskiej Organizacji 

Pozarządowej Roku, Narody Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz ustanowiona po raz pierwszy z 

inicjatywy przedstawicieli organizacji pozarządowych, Gdańskiego Społecznika Roku. 

Nagrody, przyznawane za znaczące osiągnięcia na rzecz Gdańska i jego mieszkańców oraz 

rozwoju sektora organizacji pozarządowych,  za udzielanie wsparcia finansowo-rzeczowego 

potrzebującym  mieszkańcom Miasta oraz za zaangażowanie w działalność społeczną jak 

również przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, są formą promocji oraz 

docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych i mieszkańców w Mieście.  

W 2014 roku Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego uhonorowano 

organizacje oraz osoby fizyczne za osiągnięcia z 2013  roku.  Laureatem nagrody głównej 

zostało Stowarzyszenie Morena,  za  wdrażanie  innowacyjnych modeli wsparcia młodzieży 

i organizacji młodzieżowych oraz stworzenie największej w Europie regionalnej sieci 

informacji młodzieżowej. Laureatami  2 wyróżnień  zostały: Fundacja Wspólnota Gdańska, za 

wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz  Fundacja 

Inicjatyw Społeczno Kulturalnych FORUM, za prowadzenie zróżnicowanych  działań 

w zakresie rozwoju szeroko pojmowanej aktywności osób w wieku senioralnym. Panią 

Justynę Zdunek za prowadzenie rozległej działalności charytatywnej wspierającej dzieci 

i młodzież pozbawioną opieki rodzicielskiej, wybrano Darczyńcą Roku, natomiast Pana 

Grzegorza Kozłowskiego wybrano laureatem Nagrody w kategorii Społecznika Roku, za 

zaangażowanie obywatelskie poprzez pełnienie wielu ról społecznych. Organizacja Gali 

została zlecona Fundacji Gdańskiej, w ramach umowy trzyletniej.  Na realizację zadania 

Miasto przeznaczyło kwotę 30.000 zł. 

Miasto Gdańsk przeprowadziło, przy współpracy Fundacji RCI, rozgłośni radiowej Radio Plus 

oraz Marszałka województwa pomorskiego, 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 
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publicznego działających na rzecz mieszkańców Gdańska. W 2013 roku (dane dostępne z 

rocznym opóźnieniem) 174.118 Gdańszczan (63 % uprawnionych) oddało 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych na organizacje pożytku publicznego. Stanowiło to kwotę 

9.543.959 zł (83,6 % kwoty możliwej do uzyskania). W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił 

niewielki spadek ilości aktywnych uprawnionych lecz wzrost przekazanej kwoty o 7 %. 

 

 

Kampania promocyjna „1%” zestawienie za lata 2005 - 2013 

Kwota darowizn stanowiących odliczenia od dochodu, które nie wchodzą w zakres 1% 

podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła w 2013 roku 6.952.058 zł, 

natomiast liczba podatników udzielających tych darowizn to 5.936 Gdańszczan. 

Jednym z narzędzi przekazywania informacji i promocji działań sektora pozarządowego 

w roku 2014 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 Współpracy Urzędu Miejskiego i zawierała informacje 

o konkursach grantowych (wraz z całą procedurą) prowadzonych przez wydziały oraz 

jednostki organizacyjne Miasta, programach współpracy, sprawozdaniach z ich realizacji, 

a także pozostałych istotnych informacjach z zakresu współpracy sektora publicznego ze 

społecznym. Portal poddawany jest stałym zmianom dostosowującym go do aktualnych 

potrzeb. Kolejny rok na stronie publikowane są również protokoły z posiedzenia Gdańskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Od dziesięciu 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 aktywizacji 
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sektora pozarządowego poprzez przekazywanie informacji o działaniach, konferencjach, 

seminariach czy nagrodach, jak również informacji o działaniach Urzędu związanych 

z sektorem obywatelskim. Dostęp do bazy jest nieograniczony. Na koniec roku 2014 baza 

zawierała dane o 660 organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Gdańska 

(w trakcie roku kalendarzowego ilość zwiększyła się o 18 nowych).  

W ramach promocji działań organizacji pozarządowych prowadzony jest regularny mailing 

informacyjny. Zainteresowane organizacje przesyłają informacje o wydarzeniach na 

dedykowany temu  adres e-mail: ngo-info@gdansk.gda.pl, a następnie wiadomość ta jest 

dalej rozsyłana do kilkuset organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych 

urzędu. Dla wysyłania priorytetowych informacji używany jest wskazany adres e-mailowy 

pracownika Wydziału Rozwoju Społecznego: andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl . 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. 

Działania w ramach integracji społeczności lokalnych były wspierane także poprzez  

udostępnianie przez Miasto lokali użytkowych na warunkach preferencyjnych. W roku 2014 

oddano w użyczenie 56 lokali użytkowych o łącznej powierzchni ponad 9.767,43 m2 

Dodatkowo przeprowadzono 10 postępowań bezprzetargowych na podstawie których 

zawarto 10 najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni 851,71 m2  z zastosowaniem 

preferencyjnej stawki czynszu najmu. 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. 

Wydział Gospodarki Komunalnej współpracował dodatkowo z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie: 

 współorganizacji z Polską Unią Mobilności Aktywnej w ramach projektu Cycle Cities, 

Kongresu Mobilności Aktywnej; 

mailto:ngo-info@gdansk.gda.pl
mailto:andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl
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 wspierania zadań Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt realizowanych ze 

Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku; 

 współpracy Schroniska z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gdańsku. Współpraca ze Stowarzyszeniem nie przynosi 

wymiernych korzyści materialnych, jednakże jest nieoceniona z punktu widzenia 

wartości wynoszonych przez podopiecznych Stowarzyszenia związanych 

z obcowaniem ze zwierzętami; 

 realizacji porozumienia ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Potrzebujących „Światło 

i Cienie”  - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,  realizowana w ramach 

projektu pod nazwą „Poprzez rehabilitację do samodzielności”; 

 organizacji z Fundacją Wspólnota Gdańska wystawy - Historia Lwów w Gdańskim Zoo; 

 organizacji z Fundacją Sztuka Życia – Niepokonani – festynu – Dzień Niszczenia Złych 

Wspomnień dla osób niepełnosprawnych, pomoc w organizacji kącika tematycznego; 

 organizacji specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez pracowników 

Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków OSTOJA 

z Pomieczyna; 

 współpracy z  Pomorskim Hospicjum w Gdańsku, Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza 

oraz Hospicjum Św. Wawrzyńca z Gdyni  przy realizacji programu „Wieczór Marzeń 

w ZOO”, skierowanego do dzieci nieuleczalnie chorych. W przedsięwzięciu wzięło  

udział ponad 200 dzieci. 

Także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udostępniał 12 organizacjom 

pozarządowym 22 lokale użytkowe 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 wspierał swoim udziałem w roku 2014 

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 (4 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 (12 partnerów społecznych); 

 Koalicja na rzecz Rewitalizacji Społecznej Dolnego Wrzeszcza, zawarta w celu 

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

mieszkańców Dolnego Wrzeszcza (4 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, (10 partnerów społecznych); 
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W 2014 roku w ramach zadania pt: wsparcie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 

organizacji pozarządowych, dofinansowano 10 projektów na łączną kwotę 67.000 zł. 

Zrealizowane zadania obejmowały między innymi prowadzenie sekretariatu GROP, szkolenia 

dla liderów, organizację konferencji, prowadzenie punktu Eurodesk Gdańsk – Europe Direct 

czy wsparcie NGO w zakresie szkoleń i zaplecza technicznego.  Na realizację zadań w tym 

zakresie organizacje pozarządowe zaangażowały wkład własny w wysokości 64.181,13 zł, w 

tym finansowy 43.443,13 zł (65 % wielkości zaangażowanych środków budżetowych). 

W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości roku 2014, Wydział Polityki Gospodarczej podpisał jedną umowę na 

projekt „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy – Stud(n)ia Przedsiębiorczości” 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, 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. Realizator 

wsparł projekt wkładem własnym w wysokości 2.725 zł. 

Dodatkowo Wydział Polityki Gospodarczej współpracował z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi przy realizacji poniższych działań: 

 z Gdańską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej Gdańska, 

organizacji informacji turystycznej, działań skierowanych na promocję turystyki 

biznesowej Gdańska i Regionu  

 z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej 

Gdańska i Regionu na międzynarodowych targach turystycznych,  

 z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Gdańsku w zakresie 

organizacji zwiedzania Gdańska w ramach „Spacerów po Gdańsku z przewodnikiem” 

wybranymi trasami i szlakami turystycznymi dla turystów i mieszkańców oraz 

organizacji akcji letniej „Tramwajem zabytkowym po Gdańsku”, 

 ze Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) w zakresie realizacji 

projektu "Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych". Głównym 

celem projektu jest poprawa jakości, dostępności i efektywności usług publicznych 

świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego skupione w 

stowarzyszeniach: Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) oraz Polska Unia Mobilności 

Aktywnej. Realizacja tego celu ma się przełożyć na podniesienie jakości życia 

mieszkańców i przyczynić się do upowszechnienia idei traktowania usług publicznych 

jako narzędzi polityki rozwoju. 

 z  Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie:  
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 realizacji projektu pt. "Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług 

Publicznych i Jakości Życia". Miasto Gdańsk było jednym z czterech samorządów 

zaproszonych do współpracy w tym innowacyjny przedsięwzięciu. Kontynuacja 

współpracy polegała na doskonaleniu wcześniej wypracowanych mierników oraz 

metodologii procesu monitoringu. Na potrzeby projektu przeprowadzono także 

badanie ankietowe z uczniami Gdańskich szkół, z którego przygotowano raport. 

Efektem działań, w których uczestniczył Urząd Miasta, było powstanie 

opracowania Wyniki wdrożenia wzorcowego systemu monitoringu jakości usług 

publicznych w mieście na prawach powiatu oraz narzędzia Baza Mierników 

Jakości, internetowego, interaktywnego portalu służącemu prowadzeniu 

monitoringu. Finalnym produktem projektu jest publikacja IBnGR Jak 

zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości 

życia? Podręcznik wdrażania. Projekt finansowany był ze środków UE. 

 opracowania Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta GDAŃSK 2030 

PLUS wraz ze sposobem ich wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz wsparcie 

merytoryczne Zespołu Roboczego ds. Programów Operacyjnych, jak i dziewięciu 

Koordynatorów Programów Operacyjnych, w procesie prac nad opracowaniem 

Programów Operacyjnych. Efektem współpracy ma stanowić opracowanie w 2015 

roku projektów 9 Programów Operacyjnych, które zostaną poddane konsultacjom 

społecznym, a w dalszej kolejności uchwalone przez Radę Miasta Gdańska. 

 Z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych w zakresie współpracy merytorycznej 

przy formułowaniu założeń do Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta. 

Przedstawiciele GROP czynnie angażowali się w prace z innymi ekspertami w zakresie 

9 istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Gdańska, obszarów. Warto również 

podkreślić fakt, iż organizacje pozarządowe działające na terenie Gdańska 

zaangażowane były w prace nad Strategią Rozwoju Miasta GDAŃSK 2030 PLUS, która 

została uchwalona przez Radę Miasta Gdańska 25.09.2014 r. 

W ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” Wydział Urbanistyki 

Architektury i Ochrony Zabytków wspierał kompleksowe działania społeczne w obszarze 

rewitalizowanym Dolne Miasto. Dofinansowano 3 projekty na łączną kwotę  115.000 zł: 

Dolne Miasto - tożsamość miejsca, Dolne Miasto Bliżej Brazylii, Capoeira - pokonać granice 

możliwości oraz DOM - Dolne Otwarte Miasto. Na realizację wspomnianych powyżej zadań 

organizacje wniosły wkład własny finansowy w wysokości 7.155,82 zł oraz pozafinansowy 

17.300 zł. 

Referat Rewitalizacji WUAiOZ kontynuował, wspólnie z organizacjami pozarządowymi 

i społecznością lokalną, działania w zakresie porozumienia o współpracy partnerskiej  

realizowanej dla Programu Rewitalizacji Dolnego Miasta „Dolne Miasto Otwarte”. Jak w roku 

poprzednim podejmowane były działania na rzecz rozwoju kapitału społecznego Dolnego 

Miasta.  
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Realizacja polityki kulturalnej Miasta 
 
 

Celem realizacji polityki kulturalnej Miasta, Biuro Prezydenta ds. Kultury przeprowadziło 2 

otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, których efektem było podpisanie 128 umów na kwotę łączną 2.162.280 zł. 

W trybie pozakonkursowym udzielono dotacji 24 organizacjom, w łącznej kwocie 204.381 zł.  

W śród 92 realizatorów zadań publicznych w tym obszarze, 8 organizacji pozarządowych po 

raz pierwszy podjęło zadania w oparciu o dotacje. Szczegółowe warunki udziału w otwartym 

konkursie ofert na projekty realizowane w 2014 roku  zaprezentowano podczas szkolenia dla 

organizacji pozarządowych. 

Główne zadania realizowane w tym obszarze obejmowały sześć głównych zakresów: 

 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; 

 realizacja wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej w dzielnicach 

o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej; 

 realizacja projektów kulturalnych w ramach  Światowego  Zjazdu Gdańszczan. 

 

Realizowanymi projektami kulturalnymi objęto łącznie 222.874 osoby, w tym 57.947 dzieci 

i młodzieży.  

Najwięcej dotacji udzielono na projekty o wartości od 5.000 zł do 20.000 zł - 80 oraz do 5.000 

zł i w przedziale od 20 do 100.000 zł – po 23 dotacje.  

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność organizacji w sferze kultury, które realizując 

politykę kulturalną Miasta zaangażowały wielkość wkładu własnego w wysokości: 

finansowego 993.443,74 zł i pozafinansowego 598.289,72 zł . Realizując zadania publiczne 

z tego obszaru organizacje zatrudniły  1.110 wolontariuszy. 

Łącznie wkład własny organizacji wyniósł 1.591.733,46 zł, co stanowi ponad 67 % 

dedykowanych tej domenie  środków budżetowych. 

W trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono realizację 31 zadań o łącznej 

wartości 1.541.292 zł. Dodatkowo w ramach Komisji Zakupu Książek zakupiono książki od 
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pięciu organizacji pozarządowych na kwotę 5.080 zł oraz dokonano w ramach 2 podpisanych 

umów, indywidualnego zakupu wydawnictw na łączną kwotę 5.700 zł 

 
 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu kultury przez podmioty nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2014 

 
 

Zadania w zakresie kultury realizował również Instytut Kultury Miejskiej, miejska instytucja 

kultury. Instytut kontynuował rozpoczętą w latach ubiegłych współpracę z organizacjami 

pozarządowymi zarówno przy realizacji różnorodnych projektów, jak i kierując do nich 

działania szkoleniowe i warsztatowe. 

Do najważniejszych wspólnych działań realizowanych przez IKM oraz organizacje 

pozarządowe w roku 2014 m.in. należały: 

 
 Przeprowadzenie przy współpracy 2 partnerów społecznych, cyklu szkoleń Animacja 

Pomorze, w ramach kompleksowego programu wsparcia podmiotów działających w 
obszarze kultury, w którym uczestniczyło 20 organizacji pozarządowych, 

 Realizacja projektu Metropolitanka - Stocznia jest Kobietą, przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Arteria, Instytutem Sztuki Wyspa- Fundacją Wyspa, Fundacją 
Przestrzeń Kobiet, 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Waga i Opowiadaczami Historii Dolnego Miasta przy 
projekcie Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki (współpraca przy merytoryce projektu i 
logistyce) 

 Współpraca z fundacją British Council i Centrum Zmiany Społecznej przy projekcie 
Akademia Active Citizens obejmującym realizację  ośmiu dwudniowych warsztatów, w 
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których wzięło udział 130 osób z organizacji pozarządowych z terenu Pomorza,  

 Współpraca z kilkudziesięcioma pomorskimi organizacjami pozarządowymi, 
organizującymi sąsiedzkie święta i festyny w ramach wydarzeń Gdańskich Dni 
Sąsiadów,  

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Stara Oliwa w zakresie udostępniania sali teatralnej 
w Gdańsku Oliwie na potrzeby spotkań z prof. Stefanem Chwinem, 

 Udostępnianie oraz pomoc w organizacji cotygodniowych spotkań Klubu Seniora 
Motława w sieni IKM. 
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Budowa systemu wsparcia mieszkańców 
 

 

W roku 2014 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 6 otwartych konkursów złożono 225 ofert (wzrost o 15 w stosunku do 2013r.), z 

których do realizacji wybrano 164 projekty (wzrost o 2), w tym 107 dofinansowano w formie 

wsparcia i 57 w formie powierzenia. Podpisano 7 umów wieloletnich na okres 3 lat oraz 28 

umów o dotacje przyznanych w  trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Łącznie w 2014 roku realizowano 17 umów wieloletnich, w tym 10 

podpisanych w latach wcześniejszych. Dotację otrzymało 75 organizacji, w tym 14 organizacji 

po raz pierwszy podjęło zadania publiczne w oparciu o  dotacje. 

Ogólna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób w roku 2014 rok to 28.637.538 zł.  

 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej przez podmioty 
nie zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2003 -2014. 
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Zadania w zakresie pomocy społecznej były kontynuacją działań z lat poprzednich i 
obejmowały szerokie spektrum działań. W roku 2014 były to: 

 Poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne: Poradnia psychologicznego 

wspierania rodziny 

  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 

 Prowadzenie usług zwykłych w środowisku zamieszkania 

 Prowadzenie usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania 

 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 
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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 

 Wspieranie ekonomii społecznej (Projekt „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych) 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeprowadził także konkurs na zadania w zakresie 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dofinansowano 48 projektów (w tym 13 

w trybie pozakonkursowym na kwotę 87.323,62) na łączną kwotę 372.280 zł. 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: 

 Centrum Pracy Socjalnej 1 (Obszar: Wrzeszcz Dolny, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje) 

 Fundacja „Liczy się każdy z nas” – Projekt „Zdobywamy razem świat”,  

w ramach którego organizowane są: kolonie dla dzieci, korepetycje, imprezy 

okolicznościowe oraz wycieczki, 

 Entliczek Pentliczek – „Akcja Jasiek”, 

 Fundacja „Dr Clown”, Fundacja Gdańska oraz Fundacja „I Ty możesz wszystko” 

realizacja Projektu „Uśmiechnij się Seniorze”, 

 Centrum Pracy Socjalnej 2 (Obszar: Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska) 

 Fundacja Liczy się każdy z nas – Projekt „Zdobywamy razem świat”, 

 Centrum Pracy Socjalnej 3 (Obszar: Chełm, Orunia, Św. Wojciech, Lipce) 

 Towarzystwo Wspierania potrzebujących „Przystań” – Program Korekcyjno -

Edukacyjny dla osób stosujących przemoc, 

 Centrum Pracy Socjalnej 4 (Obszar: Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka, 

Jelitkowo, Wejhera, Tysiąclecia) 

 Stowarzyszenie „Wiosna” - typowanie rodzin do Projektu „Szlachetna Paczka”, 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 

współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej na rzecz aktywizacji społeczności 

lokalnej osiedla Tysiąclecia oraz Projekt „ Pełzaki ,fiołki, maki” w zakresie 

prowadzenia grupy dla matek z niepełnosprawnymi dziećmi, 

 Centrum Pracy Socjalnej 5  (Obszar: Przeróbka, Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, 

Rudniki, Olszynka, Wyspa Sobieszewska) 
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 Fundacja Pomóż Sobie i Innym – organizacja zajęć kulturalno-sportowych dla 

dzieci, 

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – przygotowanie paczek 

świątecznych dla osób potrzebujących, 

 Centrum Pracy Socjalnej 6 (Obszar: Aniołki, Brętowo, Matarnia, Kokoszki, Jasień, 

Piecki-Migowo, Ujeścisko-Łostowice, Siedlce, Suchanino, Wzgórze Mickiewicza) 

 Fundacja „Cudów Szafa”-organizacja warsztatów dla dzieci „Coś z Niczego” 

oraz realizacja Projektu „Małe Media”, 

 Fundacja „Liczy się każdy z nas” – realizacja Projektu „Zdobywamy razem 

świat”, w ramach którego organizowane są kolonie dla dzieci, korepetycje, 

imprezy okolicznościowe oraz wycieczki, 

 Centrum Pracy Socjalnej 7 (Obszar: Oliwa, Osowa, Strzyża, Wrzeszcz Górny, VII Dwór) 

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” – prowadzenie 

grupy wsparcia „Metamorfoza”, 

 Fundacja „Fascynacje” – Projekt „W ciąży nie piję”, 

 Stowarzyszenie „Wiosna”- Projekt „Szlachetna Paczka”. 

 Centrum Pracy Socjalnej 8: (Obszar: Śródmieście) 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej – współpraca w ramach Europejskiego 

Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 

 Pozostałe zadania i projekty realizowane przez merytoryczne komórki MOPR: 

 Projekt „Start w dorosłość”,  

 Projekt „Edukacja-Praca-Mieszkanie II, 

 Projekt „Aktywni w sieci”, 

 Projekt „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”, 

 Projekt ”Osiedle Sitowie”, 

 Projekt „Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”  

II edycja, 

 Prowadzenie „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych”, 

 Promocja festiwalu „AKCEPT”, 

 Centrum Integracji Społecznej, 

 

Dodatkowo w ramach finansowania ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4 organizacje zrealizowały 6 zadań: 

 Fundacja „AGAWA” - „Morska Wyprawa” oraz „Żagle Wolności”, 

 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - „Wolność, zdrowie, życie-STOP nałogom” 

oraz „Nałogom mówię STOP” 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” – „Dorosłość=Zdrowie”, 

 Fundacja Dla rodziny ”Ogniska Nadziei” – „Dom pod Azaliami”. 

 

Miasto uzyskało w 2014 roku dochody w wysokości 2.345.031,62 zł z tytułu odpłatności za 

prowadzenie przez MOPR oraz organizacje pozarządowe Domów Pomocy Społecznej, 
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Dziennych Domów Pomocy, Środowiskowych Domów Pomocy oraz mieszkania chronionego. 

Odpłatności za środowiskowe domy samopomocy są przekazywane do Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w takiej części, w jakiej PUW finansuje ich funkcjonowanie. 

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w ramach otwartego konkursu ofert MOPR dofinansował kolejnych 11 

projektów na łączną kwotę 471 605 zł (w tym 7 w trybie pozakonkursowym, na łączną kwotę 

52.000 zł). 

Ogólna liczba beneficjentów zadań publicznych w tym obszarze wyniosła 14.000 osób, w tym 

dzieci i młodzież do lat 18 – 700, 19-55 lat - 900 oraz 56 i więcej – 1500 osób. Celem realizacji 

zadań publicznych organizacje pozarządowe zaangażowały po swojej stronie 1.533 

pracowników oraz 390 wolontariuszy 369.  

Wielkość wkładu własnego zaangażowanych w realizację zadań publicznych organizacji 

pozarządowych wyniosła 1.209.948 zł, w tym wkładu finansowego 863.687 zł oraz 

pozafinansowego 346 261 zł. Wkład organizacji stanowi 4 % zaangażowanych środków 

budżetowych Miasta. 

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

74.500 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. W rama realizacji zadania podpisano 6 umów z Fundacją Pomorski Dom 

Nadziei  na łączną kwotę 54.500 zł, z czego organizacja zwróciła Miastu 2.254,30 zł.  

Drugi element to działania profilaktyczne w postaci marszów, prezentowania roli 

krwiodawcy w procesie leczenia, organizacji konferencji tematycznych, profilaktyki i edukacji 

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

wsparto tutaj 5 projektów na łączną kwotę 20.000 zł. 

Łączna liczba beneficjentów tego zadania wyniosła 4.413 osób, w tym 2.139 dzieci i 

młodzieży. W realizacje zadań w tym obszarze organizacje pozarządowe wniosły wkład 

własny w wysokości 15.030,88 zł, w tym wkład finansowy wyniósł 7.300 zł, co stanowi 

niecałe 10 % wielkości zaangażowanych środków miejskich oraz zatrudniły 29 wolontariuszy. 

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecono zadania na podstawie 

24 umów na łączną kwotę 463.000 zł. Zadania te obejmowały niżej wymienione obszary:  

 programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 138.000 

 mobilne działania profilaktyczne (STREET BUS) 100.000 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów 42.000 

 rozwój oferty profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla studentów 

20.000 
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 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 

grupach zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą 20.000 

 podniesienie poziomu wiedzy I i II stopnia wśród personelu medycznego, służb 

mundurowych, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych dot. leczenia, terapii i 

redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków  40.000 

 rozwój programów postterapeutycznych dla osób dorosłych po zakończonej terapii 

uzależnienia od narkotyków  33.000 

 prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończonej terapii 

uzależnienia od narkotyków  70.000 

W ich ramach przeprowadzono między innymi kampanię informacyjno – edukacyjną 

„Narkotyki.info.pl” czy mobilną poradnię młodzieżową „Street Bus”. Dofinansowano także 

szkolenia dla służb mundurowych w zakresie leczenia, terapii i redukcji szkód wśród osób 

uzależnionych od narkotyków. Działaniami  objęto 5.466  beneficjentów.  

Dodatkowo, w ramach programu przeciwdziałania narkomanii dofinansowano umowę 

podpisaną z  Fundacją Psychologiczną na realizację projektu „Nowoczesne rozwiązania w 

obszarze narkomanii” . Na realizację zadania przeznaczono kwotę 12.140 zł.  Umów w trybie 

pozakonkursowym nie realizowano.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Fundacja Rozwoju Rodziny 

"rodzicdziecko.pl" projekt "Dylematy wychowania" warsztaty dla rodziców dzieci 0-6 lat" 
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Wielkość wkładu własnego organizacji realizujących projekty w tym obszarze wyniosła 

99.646,07 zł, w tym finansowego 22.017,07 zł co stanowi około 5 % wielkości 

zaangażowanych środków miejskich. Wkład osobowy to  58.620 zł. 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowano 63 działania, w tym 13 w trybie 

pozakonkursowym, na łączną kwotę, 1.831.877 zł (w trybie art.19a ustawy o pożytku 

przekazano 89.885 zł). Zadania obejmowały:  

 pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 215.000 zł, 

 podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców – 30.000 zł, 

 Prowadzenie zajęć lub programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży 

upijającej się – 10.000 zł, 

 działalność noclegowni niskoprogowej – 100.000 zł, 

 powierzenie prowadzenia pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych – 859.400 zł, 

 zwiększenie dostępności i skuteczności programów pomocy dla ofiar przemocy - 

125.000 zł, 

 Opracowanie i realizacja programów z zakresu zapobiegania depresji  u opiekunów 

pacjentów   z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych 

uzależnieniem – 72.945, 

 Opracowanie i realizacja programów w zakresie  pomocy środowiskowej w celu  

rozszerzenia oferty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych 

uzależnieniem - 72.945, 

 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych – 26.702 zł, 

 wsparcie działalności klubów abstynenta i środowisk abstynenckich – 110.000 zł, 

 działalność Centrum Integracji Społecznej – 120.000 zł. 

W roku 2014 podpisano nową umowę trzyletnią na prowadzenie pogotowia socjalnego dla 

osób nietrzeźwych w Gdańsku w latach 2014-2016. Realizator zadania - Towarzystwo 

Wspierania Potrzebujących "Przystań" zgodnie z umową zapewniał 30 miejsc dla osób w 

stanie nietrzeźwości z terenu miasta Gdańska, które swoim zachowaniem dają powód do 

zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach 

zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Zadanie 

realizowano w formie powierzenia w ramach środków budżetowych w wysokości 859.400 zł. 

Zadanie  w zakresie realizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci  i młodzieży 

oraz osób dorosłych z wykorzystaniem samochodów stanowiących własność Gminy Miasta 

Gdańsk zrealizowano bezkosztowo. Zadanie polegało na oddaniu dwóch samochodów 

osobowych typu BUS marki Renault Traffic  w użyczenie w latach 2014-2016, jako narzędzia 

realizacji zadania publicznego. 

Łączna liczba odbiorców działań wyniosła 21.036 osób. W realizację zadań w tym obszarze 

organizacje pozarządowe wniosły wkład własny w wysokości 293.586,88 zł, w tym wkład 
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finansowy wyniósł 99.930,28 zł, co stanowi ponad 5 % wielkości zaangażowanych środków 

miejskich. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Realizacja program profilaktyki alkoholowej.  

Klub Sportowy Bombardier, projekt "Boks inaczej" 

 

W ramach działań bieżących Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jednostka 

współpracowała przy organizacji różnych przedsięwzięć i projektów z 47 lokalnymi 

organizacjami.  Realizowane działania obejmowały m.in.: przeprowadzenie szkoleń,  

warsztatów, konferencji, superwizji oraz programów profilaktyczno-interwencyjnych 

dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki, realizację wydarzenia "Światowy Dzień FAS w 

Gdańsku", współpracę merytoryczną i prowadzenie warsztatów w ramach kampanii "Ciąża 

bez alkoholu", organizację Gdańskiego Forum Profilaktyki Uzależnień, Kampanii pt.: "Kieruj 

Bez %" - Europejska Noc Bez Wypadku (uczestnictwo ok. 1.000 kierowców), działania street-

workerowe czy wreszcie organizację międzynarodowej konferencji pt.:  "Nowoczesne 

metody pracy profilaktycznej z grupami wysokiego ryzyka - profilaktyka a sport". 

Dodatkowo w ramach programu aktywizacji profilaktycznej wybranych dzielnic Gdańska 

zorganizowano przedsięwzięcie "Podwórkowa Akademia Mamy i Taty", w której w 4 

warsztatowych wydarzeniach w 2 dzielnicach miasta wzięło udział 175 osób. 
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W ramach tego samego programu organizacja turnieju tanecznego "Miasto Rytmu" 

zgromadziła łącznie 350  bezpośrednich i pośrednich odbiorców. 

 

 
 

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

publicznych w latach 2006 -2014. 

 

Zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw 

człowieka. W ramach konkursu w tym zakresie złożono 5 ofert, z których dofinansowano 3 

na łączną kwotę 10.000 zł. Dofinansowane zadania objęły poradnictwo w zakresie 

dyskryminacji i łamania praw człowieka, poradnictwo antymobbingowe oraz pomoc 

psychologiczną i prawną dla homoseksualnych i transpłciowych osób w kryzysie.  

W roku 2014 kwotą 200.000 zł wsparto organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Dofinansowano realizację 35 projektów. Były to kolonie, półkolonie, obozy sportowe, 

taneczne, żeglarskie, wędrowne, artystyczne, turystyczno – krajoznawcze, ekologiczne, 

żeglarskie i edukacyjne, a także obozy harcerskie. Wypoczynek letni zorganizowano dla 894 

dzieci i młodzieży łącznie.  

 Wkład własny organizacji pozarządowych realizujących to zadania wyniósł 327.340,24 zł, 

w tym finansowy 273.672,24 zł , czyli ponad 136 % 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 529 zł. 
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Sprawni i zdrowi – zajęcia sportowo-rekreacyjne – projekt Stowarzyszenia „Inne Jest Piękne” 

 

W analizowanym roku kontynuowano wsparcie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, 

gdzie zrealizowano 23 projekty na łączną wartość 132.000 zł.  Projekty obejmowały szeroki 

zakres od zajęć edukacyjno – rekreacyjnych, wycieczek edukacyjnych, konkursów wiedzy 

z zakresu zdrowego stylu życia, zajęć wyrównawczych dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych, 

artystycznych, sportowo-rekreacyjnych czy korygująco-kompensacyjnych do warsztatów 

fotograficznych, zajęcia edukacyjno-rozwojowych, kulturalno-artystycznych, wyrównujących 

szanse edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia. Dodatkowo w ramach tego zadania Fundacja "Wspólnota Gdańska" 

zorganizowała Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek. Organizacje pozarządowe 

wniosły wkład własny w wysokości 94.537,59 zł, w tym finansowy 58.920,59 zł,  co stanowi 

71 % zaangażowanych przez Miasto środków. Działaniami objęto łącznie 6.141 osób (w tym 

4,442 uczestników koncertu finałowego). 

W trybie prawa zamówień publicznych, w ramach umowy trzyletniej podpisanej na lata 

2014-2016, zlecono realizację  Programu Edukacji Morskiej dla uczniów gdańskich szkół. Na 

zadanie realizowane wspólnie z Fundacją Gdańską Miasto przeznaczy kwotę 899.999 zł, czyli 

300.000 zł rocznie. Zakres umowy obejmuje: określone w „Programie Edukacji Morskiej 

w Gdańsku” zadania w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej 

turystyki, związanej z morzem historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad 

bezpieczeństwa na wodzie, a także pakiet działań wspierających realizację programu. 

W 2014 roku wykonawca programu zrealizował 115 rejsów, w których wzięło udział 2.997 

dzieci. 
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Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej CentrumWarsztaty profilaktyczno-artystyczne „Komikser” 

 

 

 
 

Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu edukacji przez podmioty nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2014. 
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Warto dodać, iż w roku szkolnym 2014/2015 11 gdańskich szkół udostępniło swoje lokale 

organizacjom pozarządowym na realizację ich celów statutowych. 

W 2014 roku przeprowadzono także konkurs na zadania z zakresu działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym. Zadanie miało na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób 

starszych poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących dla seniorów. Złożono 46 ofert, z 

których dofinansowano 23 zadania na łączną kwotę 100.000 zł. W jednym przypadku 

realizator odstąpił od realizacji umowy. Zadania miały na celu podniesienie sprawności 

fizycznej i intelektualnej i obejmowały zajęcia ruchowe, aktywizujące, plastyczne, edukacyjne 

w zakresie obsługi komputera, Internetu, języków obcych czy udzielania pierwszej pomocy 

oraz opieki nad chorym w domu. Dodatkowo przeprowadzono spotkania dotyczące 

poradnictwa obywatelskiego dla seniorów tworząc jednocześnie sieć punktów poradniczych 

przy klubach seniora.  

Na uwagę zasługuje projekt pt.: Gdański Fundusz Senioralny, mający na celu aktywizację 

społeczną oraz integrację środowiska seniorów. Projekt prowadziło Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Gdańsku, proponując nawet 500 złotych na przeprowadzenie inicjatywy. Na 

fundusze mogli liczyć wszyscy seniorzy w wieku 60+, którzy mieli ochotę aktywnie i 

kreatywnie spędzać wolny czas, realizując swoje dotychczasowe pasje albo poszukując 

nowych. Wniosek o dofinansowanie wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia mogło 

złożyć minimum 5 seniorów.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zajęcia realizowane w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego,  
projekt prowadzony przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

 

Celem Funduszu jest dofinansowanie inicjatyw i wydarzeń zaproponowanych przez 

seniorów. Działania te muszą być nakierowane na aktywizację i integrację środowiska. 

Projekt oferuje nie tylko dofinansowanie pomysłu w kwocie 500, ale także udział w szkoleniu 
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dotyczącym realizowania inicjatyw, pomoc i doradztwo przy realizacji pomysłu oraz 

spotkania integracyjne dla autorów pomysłów seniorów 60 +. Wybór aktywności jest 

nieograniczony. 

Działaniami objęto 2.107 seniorów. W realizację zadania organizacje pozarządowe 

zaangażowały wkład własny w wysokości 42.493,64, w tym wkład finansowy wyniósł 

18.965,52 zł, co stanowi 19  % zaangażowanych środków budżetowych. 

W 2014 roku również powołany przy Prezydencie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska 

ds. Seniorów podejmował we współpracy ze środowiskiem różnorodne działania:  

 zorganizowano 40 spotkań z przedstawicielami Stowarzyszeń, Związków, Fundacji, 

Klubów i Kół Seniora oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, 

 przy współpracy z kilkunastoma podmiotami Przygotowano i zorganizowano Drugi 

Pomorski Piknik Seniora (14 czerwca 2014 r,. 

 przeprowadzono akcję dotyczącą bezpłatnego uczestnictwa seniorów w 

Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Gdańsku – zebrano 2800 

chętnych (lipiec-wrzesień 2014 r.), 

 przygotowano i zorganizowano Gdańskie Dni Seniora (3-5 października 2014r.), a w 

tym:  

 Targi Niezależni 65 + Opieka i Zdrowie,  

 konferencję pt. „Opieka nad seniorem – wyzwania i mity”, skierowaną zarówno 

do profesjonalistów świadczących usługi opiekuńcze, jak i do nieformalnych 

opiekunów, którzy na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej 

opieki osobom starszym i niesamodzielnym. Podczas Targów zaprezentowane 

zostały rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy opiekunów oraz 

nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, 

 Koncert Królewskiej Orkiestry Salonowej w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 

„Przeboje za uśmiech” połączony z Galą wręczenia wyróżnień w Konkursie na 

Aktywnych Seniorów, 

 przeprowadzono w Parku Naukowo-Technologicznym cyklu wydarzeń w Gdańsku, w 

tym m.in. koncert młodych artystów z Akademii Muzycznej oraz młodzieży 

prezentującej hity z Listy Przebojów Dojrzałego Pokolenia, występ Kabaretu 

Młodszych Pań, pokazy tańca, panel dyskusyjny pt. „Jesień życia z pasją”, prezentacje 

w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz prezentacje nowych technologii pomagających 

zachować niezależność, stoiska informacyjne, wystawy prac rękodzielniczych 

wykonane przez seniorów, prezentacja oferty organizacji działających na rzecz osób 

starszych oraz możliwość skorzystania z porad prawnych, psychologicznych i 

możliwości wykonania podstawowych badań. Wstęp był bezpłatny. Udział ok. 3 500 

osób, 
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 Podejmowano działania usprawniające komunikację poprzez prowadzenie zakładki 

„Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl oraz obsługę dodatkowego adresu e-mail: 

seniorzy@gdansk.gda.pl. 

  
W bieżącym roku sprawozdawczym kontynuowano dofinansowywanie zadań z zakresu 

promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. W tym zakresie Powiatowy 

Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie 

integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja. W ramach działań z zakresu integracji 

społecznej zorganizowano w ciągu dwóch miesięcy 80 godzin grupowych zajęć 

warsztatowych wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym, w wymiarze 40 godzin 

miesięcznie w jednej 10-osobowej grupie. Grupą docelową były osoby bezrobotne, dla 

których został określony III profil pomocy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Gdańsku, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Gdańsk, które dodatkowo korzystają ze 

świadczeń pomocy społecznej. Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 

5.600zł.  

W ramach rozwoju lokalnego rynku pracy w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy 

współpracował z organizacjami pozarządowymi w pięciu zakresach: 

 organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych – skierowanych 387 osób, 

 organizacji staży – skierowanych 59 osób, 

 refundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego – skierowane 2 osoby, 

 współpraca przy następujących projektach na mocy umów partnerskich: 

 Projekt „Pomorska Fabryka Designu”  

 Projekt „Druga Szansa Gdańska”  

 Projekt „Gdański program aktywizacji zawodowej poprzez wolontariat”  

 Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu  wymiany 

specjalistycznej wiedzy i zapewnienia klientom PUP dodatkowej, specjalistycznej 

pomocy umożliwiającej pokonanie barier w zatrudnieniu w szczególności w 

obszarach zdrowia psychicznego, kryzysów psychicznych i niepełnosprawności. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ocenia współpracę z organizacjami pozarządowymi na 

bardzo wysokim poziomie. 

Kontynuowano 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 służyły 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.  

  



 48 

Podsumowanie  
 
 
Głównymi formami finansowej współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 

był tryb zlecania zadań w formie otwartych konkursów ofert, zgodnie z Ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, która przewiduje formę dofinansowania lub 

powierzenia realizacji zadań pożytku publicznego oraz w trybie art. 19a tejże ustawy, czyli z 

pominięciem otwartego konkursu.  

Konkursy na dofinansowanie zadań prowadzone były przez tematycznie właściwe wydziały 

Urzędu Miejskiego (Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Środowiska, Wydział Polityki 

Gospodarczej, Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Biuro Prezydenta ds. 

Kultury, Biuro Prezydenta ds. Sportu), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz 

Powiatowy Urząd Pracy. 

W roku 2014 zorganizowano w łącznie 24 otwarte konkursy ofert (13 w 2013 roku). 

Wyboru projektów do dofinansowania w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z 

organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 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 2014 z budżetu Miasta Gdańska w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert,  zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie podpisano 663 umowy na łączną kwotę dofinansowania 

37.495.522,57 zł (w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdańska 81,2 zł. Wzrost o 7,5 zł w 

stosunku do 2013 roku).  Kwota ta stanowi 1,3 % zrealizowanych wydatków Miasta 

(2.793.647.290 zł), a bez ujęcia wydatków majątkowych (1.915.004.268 zł) łączna kwota 

dofinansowania stanowi 2 % pozostałych wydatków Miasta, poniesionych w 2014 roku. 

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

ustalonych w Programie Współpracy: 

1. pomoc  społeczna – 164 projekty na 28.637.538 zł oraz  na przeciwdziałanie 

uzależnieniom - 11 projektów na 471.605 zł, 

2. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - 35 projektów na 372.800 zł,  

3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 87 projektów na 2.204.992zł 

4. ochrona i promocja zdrowia - 11 projektów na 74.500 zł, 

5. utworzenie małych placów zabaw -  10 projektów na  475.000 zł, 

6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -128 projektów na 

2.162.280 zł, 

7. edukacja oświata i wychowanie - 23 projekty na 123.000 zł,  

8. wypoczynek dzieci i młodzieży - 35 projektów na 200.000 zł,  
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9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 32 projekty, na 

536.496 zł, 

10. rozwój przedsiębiorczości -1 projekt na  65.000 zł, 

11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  - 23  projekty na 100.000 zł, 

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

człowieka – 5 projektów na 10.000 zł, 

13. rozwój wolontariatu – 16 projektów na 294.000 zł, 

14. wsparcie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacji – 10 projektów na 67.000 zł, 

15. rozwój społeczności lokalnych i partycypacji społecznej 42 projekty na 487.840 zł, 

16. porządek publiczny oraz ratownictwo i ochrona  ludności - 1 projekt na 24.952,75 zł, 

17. pozostała działalność - Gala im. Lecha Bądkowskiego - 1 projekt na 30.000 zł; 

18. kompleksowe działania społeczne w obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto – 3 

projekty na 115.000 zł, 

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

20. Kibice Razem,  promocja pozytywnych wzorców kibicowania – 1 projekt na 170.000 zł, 

21. Integracja społeczna osób bezrobotnych (PUP) - 1 projekt na 5.600 zł. 

 

 

Alokacja środków na przestrzeni ostatnich 6 lat, przekazanych zgodnie z Ustawą o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,   przedstawia się następująco: 
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W trybie pozakonkursowym w roku 2014 dofinansowano z budżetu Wydziału Rozwoju 

Społecznego 22 zadania na łączną kwotę 156.338 zł.  Biuro Prezydenta ds. Kultury podpisało 

w tym trybie 24 umowy na łączną kwotę 204 378 zł. Dodatkowo Gdański MOPR przyznał 

w tym trybie 28 dotacji  na kwotę 208 202,82 zł. Łącznie podpisano 74 umowy na kwotę 

568.918,82 zł. 

 

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe były dofinansowywane także w innej 

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

 

 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 31 zadań na łączną kwotę 1.541.292 zł,  

 Na realizację dwóch projektu "Futbolowy Gdańsk", Turnieju "Ferie z piłką" oraz 

Turnieju mikołajkowego wydatkowano 34.894 zł z budżetu WRS, 

 w ramach Komisji Zakupu Książek zakupiono książki i wydawnictwa na łączną kwotę 

10.780 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  190.331, 03 zł na 69 inicjatyw, 

 Na podstawie Ustawy o Sporcie w roku 2014 również przyznano dotacje na wsparcie 

realizacji 230 projektów na ogólną kwotę 3.020.755,70 zł. Były to zadania 

realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe 

w zakresie organizacji i prowadzenia zawodów sportowych, imprez sportowo – 

rekreacyjnych, szkoleń i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Projekty objęły 

19.829 dzieci i młodzieży, 13.384 osoby dorosłe oraz 63 seniorów. Realizatorzy 
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działań zaangażowali w realizację projektów swój wkład własny w wysokości 

5.131.804,34 zł, w tym wkład finansowy wyniósł 4.009.520,24 zł.  

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

oświatowej) wydatkowano z budżetu Miasta Gdańska łącznie kwotę 42.593.575,30 zł (w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdańska – 92,2 zł. Wzrost o 8,84 zł w stosunku do 2013 

roku). Kwota ta stanowi 1,5 % zrealizowanych wydatków Miasta (2.793.647.290 zł), a bez 

ujęcia wydatków majątkowych (1.915.004.268 zł), łączna kwota dofinansowania stanowi 

2,2% wydatków Miasta. 

W latach poprzednich wartość środków przekazanych na dofinansowanie zadań publicznych 

w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych wyglądała następująco: 

2014 r. – 37.495.522,57 zł 

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  

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 
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W ramach programu współpracy w 2014 roku zrealizowano wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi 893 projekty w 22 obszarach zadaniowych. 

 

 

 

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 2014 przeprowadzono 119 

kontroli oraz 12 wizji lokalnych. W trakcie kontroli stwierdzono 29 nieprawidłowości, które 

dotyczyły głownie braku dekretacji oraz opisów na dokumentach księgowych oraz 

prawidłowej kwalifikacji kosztów. (WRS, MOPR, WPR, WPG, BPK, BPS) 
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W ramach programu Prezydent Miasta Gdańska zaangażował środki budżetowe w wysokości 

37.495.522,57 zł oraz w innej formie niż tryb określony w Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 5.098.052,73 zł, co łącznie wynosi  42.593.575,30 zł.  

Realizując zadania publiczne gdańskie organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację 

zadań wkład  własny w wysokości 4.208.204,02 zł (spadek o 1.472.670 zł), w tym finansowy 

2.548.153,18 zł (spadek o 1.837.846,82 zł). Stanowi to 9,9 % (spadek o 5,1 %) 

zaangażowanych w 2014 roku środków budżetowych Miasta.  

 
 

 
 

Środki finansowe dedykowane w 2014 roku zadaniom publicznym realizowanym przy  
współpracy z organizacjami pozarządowymi według źródeł pochodzenia 

 
 

Wzmocnieniu ulega współpraca pomiędzy wydziałami i jednostkami miejskimi oraz 

organizacjami pozarządowymi. Przykładem mogą tu być projekty realizowane w obszarze 

kultury, przedsiębiorczości, rozwoju społeczności lokalnych, sportu czy ekologii gdzie 

organizacje realizują projekty w ścisłej konsultacji z wydziałami merytorycznymi. Coraz 

częściej wzajemne kontakty i konsultacje odbywają się w formie elektronicznej co oszczędza 

czas obu współpracujących stron. 

Program Współpracy charakteryzował się dużą różnorodnością zadań dofinansowanych ze 

środków Miasta Gdańska. Zauważyć można rozwój w zakresie zaangażowania ze strony 

organizacji pozarządowych, partnerskości, jak również różnorodności i jakości współpracy, 

jednakże należy odnotować spadek o 5,1 % wielkości zaangażowanych środków własnych 

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

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

Środki budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań publicznych w obszarze kultury 

w większej niż zwykle części zostały przekazane w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, co spowodowało wartościowy spadek całkowitej kwoty dofinansowania w 

drodze otwartych konkursów ofert. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLII/980/13 RMG z 26 września 2013 roku przeprowadzono 

autoewaluację rocznego programu współpracy. Celem auto-ewaluacji była  ocena wpływu 

programu na rozwój wolontariatu. Przeprowadzono jedno spotkanie fokusowe, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele GROP oraz komórek i jednostek organizacyjnych Miasta 

zlecających zadania organizacjom pozarządowym. W trakcie dyskusji omówiono problemy 

dotyczące:  

 rozwoju kultury wolontariatu  przez kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw 

sprzyjających rozwojowi wolontariatu oraz promocji idei wolontariatu, 

 wzmacniania organizatorów wolontariatu przez podnoszenie kompetencji organizacji, 

systemowe wspieranie organizatorów wolontariatu, a także wspomagania 

współpracy pomiędzy organizatorami wolontariatu, 

 wzmacniania polityki publicznej ukierunkowanej na rozwój wolontariatu, 

w szczególności budowania przyjaznego otoczenia dla wolontariatu. 

Z dyskusji wynikało, iż realizacja programu sprzyja budowaniu przyjaznego otoczenia oraz 

wspiera rozwój wolontariatu w mieście, niemniej jednak należy zintensyfikować działania 

zmierzające do tworzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie. Podkreślono również 

stałą potrzebą promowania działań wolontarystycznych wśród mieszkańców Gdańska.  

Współpraca oceniona przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta zlecające zadania 

organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i profesjonalizmu, 

przebiegała prawidłowo. Średnia ocena wyniosła 4 (w skali od 1 do 5). Obszarem 

wymagającym poprawy jest dotrzymywanie terminów sprawozdawczych oraz rzetelność 

w rozliczaniu dotacji. Wydziały merytoryczne zwróciły również uwagę na rosnącą niedbałość 

w przygotowywaniu przez organizacje ofert oraz powielanie projektów z minionych lat, które 

coraz częściej nie zawierają żadnych nowych elementów. 


