DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Gdańsk 2014–2018

poprawa koordynacji
zarządzania systemem
integracji
i pomocy społecznej
oraz siecią oświatową

podnoszenie jakości
pracy gdańskich
placówek edukacji,
wychowania i opieki
poprzez poszerzanie
oferty bezpłatnej
i doskonalenie kadry
pedagogicznej

A S T R AT E

poprawa jakości,
dostępności oferty
prozdrowotnej
i związanej
z aktywnością
fizyczną
na terenie Miasta
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EC

rozwijanie
i upowszechnianie
idei wolontariatu
jako formy
aktywności i wsparcia

SZ

działanie
na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej
i wdrażania innowacji
społecznych

E DLA O
B

poprawa
świadomości
zdrowotnej i kondycji
zdrowia gdańszczan
przez programy
zdrowia publicznego
i psychicznego

rozwój narzędzi
wspierania aktywizacji
społeczno-zawodowej
oraz aktywnych form
wsparcia
dla potrzebujących
gdańszczan

ZN

dążenie do wzrostu
uczestnictwa
podmiotów
pozarządowych
w realizacji zadań
gminy, w tym
budowanie
partnerstw
międzysektorowych

A

NI

budowa
wielopłaszczyznowych
relacji z interesariuszami
programów społecznych –
partycypacja
i subsydiarność

IC

ZW

poszerzanie
programów
wspierających
rodzinę,
rodzicielstwo
zastępcze

rozwój infrastruktury
oświatowo-społecznej
– poprawa
dostępności usług
dla mieszkańców

poszerzanie
form i narzędzi
współdecydowania
mieszkańców Gdańska
o zakresie i dystrybucji
usług społecznych

wspieranie
inicjatyw sąsiedzkich,
działań dzielnicowych
oraz rozwój sieci
domów sąsiedzkich

rozwój infrastruktury
w sieci oświatowej
przez budowę
nowych obiektów
i modernizację
istniejących
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Rozwój Miasta musi być zrównoważony, dlatego ostatnie lata to intensywne zabiegi o wdrożenie wielu programów społecznych. Po
blisko dekadzie, w której musieliśmy się skoncentrować na budowaniu fundamentów trwałego rozwoju Gdańska, czyli pozyskiwaniu
środków na strategiczne dla Gdańska i Pomorza inwestycje, byliśmy
gotowi na szczególne przyspieszenie w obszarze edukacji, integracji
społecznej czy zdrowiu publicznym. To również doskonały czas na
rozwijanie wszelkich form podnoszących uczestnictwo mieszkańców
naszego Miasta w procesach zarządzania nim. Oczywiście w dalszym
ciągu dzieje się to z ogromnym udziałem środków pozyskiwanych
z funduszy europejskich.
Gdańsk to miasto społecznie odpowiedzialne.
Działania w ostatnich i kolejnych kilku latach zostały podzielone na cztery główne obszary:
edukacja i wychowanie, integracja i wsparcie społeczne, zdrowie publiczne i aktywność
obywatelska.
Trwają największe od kilkudziesięciu lat programy inwestycyjne w zakresie infrastruktury społeczno-oświatowej, wdrażane są nowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej i wsparcia
osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Rozbudowywana jest oferta edukacji
w placówkach samorządowych, wsparcie usługami dla rodzin czy projektami polityki zdrowotnej. Miasto i jego instytucje otwierają się jeszcze bardziej na współudział gdańszczan
w realizacji codziennych zadań Miasta, ale także w szukaniu metod sprostania nowym wyzwaniom.
Jakie wyzwania zostały postawione przed Gdańskiem w sferze społecznej?
Jak realizujemy działania na rzecz rozwoju społecznego?
Jakie kluczowe rozwiązania wprowadzone zostały w ostatnich latach i będą wprowadzane
w najbliższych, żeby Gdańsk był jeszcze bardziej społecznie odpowiedzialny?

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
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Rozwój
dzięki synergii
Największych osiągnięć dokonujemy poprzez wspólne działanie.
Opieramy się w nim na partnerstwie, jako integrowaniu wokół ważnych celów
oraz na innowacyjności, jako codziennym doskonaleniu.
Dzięki wdrażanym innowacjom oraz współpracy z parterami skutecznie
odpowiadamy na nowe wyzwania i budujemy przestrzeń do rozwoju.
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W dokumencie Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta wśród czterech zasadniczych
priorytetów strategicznego rozwoju wymieniliśmy współpracę jako podstawową wartość
obywatelską, bazującą na szacunku i zaufaniu, tworzącą podstawy bezpieczeństwa i ładu
społecznego.
Jako priorytet strategiczny Miasta temat współpracy poruszyliśmy we wszystkich Programach Operacyjnych Gdańsk 2023, a szerzej opisaliśmy w Programie Operacyjnym Integracja
Społeczna i Aktywność Obywatelska w celach operacyjnych:
n Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób;
n Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów
w kreowaniu polityk miejskich;
n Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego
z Miastem;
n Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.
W 2016 r. w obszarze rozwoju społecznego zawiązanych było w mieście 51 partnerstw
interdyscyplinarnych i międzysektorowych.
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Pełna witalność
Zdrowie jest jednym z najcenniejszych zasobów.
Bez niego trudniej realizować założone cele i osiągać wymarzone rezultaty.
W trosce o pełnię bezcennego zdrowia, w naszych działaniach
stale wychodzimy naprzeciw trendom demograficznym,
zmianom społecznym, osiągnięciom nauki.
Promując zdrowie i zapobiegając chorobom:
• upowszechniamy codzienną aktywność fizyczną
• promujemy zdrowe odżywianie
• zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym
• przeciwdziałamy uzależnieniom
• dbamy o zdrowie psychiczne
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Upowszechnianie zdrowego stylu życia i profilaktykę zdrowotną realizujemy w ramach
Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport przez cele operacyjne:
n Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych
na zdrowie;
n Zwiększenie udziału mieszkańców Miasta w kulturze fizycznej;
n Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień;
n Podniesienie jakości opieki medycznej.
W Gdańsku około 51,4% mieszkańców ma prawidłową masę ciała (wg wskaźnika masy ciała
BMI – Body Mass Index).
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Aby rozwiązywać istotne problemy z zakresu zdrowia publicznego,
jako uzupełnienie lub w zastępstwie za działania szczebla centralnego
rozwijane są istniejące gdańskie programy polityki zdrowotnej,
ale także wprowadzane nowe, bo tego oczekują gdańszczanie.

+3 mln zł
na projekty
polityki zdrowotnej
Miasta
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+4 mln zł
na działania
z zakresu profilaktyki
i przeciwdziałania
uzależnieniom

Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków
środowiskowych na zdrowie.
Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.
Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju rodzin, zwiększenie liczby
mieszkańców.

budżet na zadania ochrony
zdrowia psychicznego
wzrósł o

3,2 mln zł
(2014–2017)

+2 nowe
programy

w roku 2018 budżet
na te zadania wynosi

skierowane
do gdańszczan

16,8 mln zł
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Ze środków budżetowych Miasta
realizowanych jest szereg programów
polityki zdrowotnej.
Rozwijamy już istniejące projekty
oraz inicjujemy nowe.
Celem działań jest upowszechnienie
zdrowego stylu życia i profilaktyki
zdrowotnej.

1. Projekt promujący higienę pracy dla osób
aktywnych zawodowo.
2. Skierowany jest do osób indywidualnych
i gdańskich pracodawców.

„Trzeci Wiek w Zdrowiu – Gdańsk”
Program Promocji Zdrowego Stylu
Życia dla Seniorów

„Program 6-10-14 (18) dla Zdrowia”
Gdański program prewencji chorób
cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży

1. Realizowany przez Gdański Ośrodek Promocji
Zdrowia i partnerów.

Cele Programu to między innymi:

2. W
 ramach zajęć edukacyjnych dla seniorów
przekazywane są tzw. „koperty życia”.
3. W
 roku 2017 ok. 2 tys. kopert trafiło w ręce
mieszkańców Gdańska, w roku 2018 – planowane
jest przekazanie co najmniej 2,5–3 tys.
4. P
 rzekazanie każdej z tych kopert poprzedzone
jest edukacją otrzymujących w zakresie tworzenia,
gromadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej oraz zachowania się w trakcie
wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia.
5. T
 ylko takie połączone (edukacja + przekazanie)
działanie ma sens, tj. wpływa na realną zmianę
postaw mieszkańców i środowiska medycznego,
w tym: ratownictwa.
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Projekt „Pracuj z mocą”



rzeprowadzenie badań przesiewowych
p
i ankietowych w kierunku czynników ryzyka,
stylu życia i zachowań zdrowotnych wśród
uczniów 6, 9-11 i 14-letnich,

 w
yselekcjonowanie z powyższych grup dzieci
z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych
takimi jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
zaburzenia odżywiania, zaburzenia depresyjne,


rzeprowadzenie pełnej interwencji
p
edukacyjno-leczniczej u dzieci z wykrytymi
problemami zdrowotnymi w Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym w Gdańsku,

 p
rowadzenie kompleksowego programu
edukacyjnego dla dzieci i rodziców
(w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej,
budowania pozytywnych zachowań
zdrowotnych).

Gdański Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego 2016-2023
Pierwszy w polskich miastach program zapewniający
kompleksowe wsparcie zdrowia psychicznego
oraz podniesienie poziomu i jakości życia osób
z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasta Gdańska
na lata 2017–2020

Projekt „Gdańsk – jemy zdrowo”
1. W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich
rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia
oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków,
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program
mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci
i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych.
2. Zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi
program realizowany będzie na przestrzeni
trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140
placówek oświatowych:
 
szkolenia personelu,
 
serwis informacyjny,
 
aplikacja dla rodziców,
 
konkursy na najzdrowsze i najciekawsze
jadłospisy i modernizacja wyposażenia
kuchni w placówkach oświatowych.

1. Po raz pierwszy opracowano program wieloletni
oraz połączony dla różnych rodzajów uzależnień.
2. C
 elem głównym Programu jest ograniczanie
zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i/lub
używania innych substancji psychoaktywnych
oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych
w szczególności przez dzieci i młodzież.
3. Cztery grupy obszarowe programu:
 
edukacja zdrowotna/promocja zdrowia,
 
profilaktyka,
 
redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja,
reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa,
 
organizacja programu oraz badania i analizy
(diagnoza).
4. Integralną częścią programu wieloletniego są
programy roczne, które szczegółowo określają
dystrybucję środków i priorytety działań.

Gdański Program Wspierania Prokreacji
2017–2020
1. Składa się z trzech części:
 
moduł edukacyjny skierowany głównie do młodych
ludzi wchodzących w okres dojrzałości, którzy
powinni wiedzieć, jak dbać o zdrowie seksualne,
 
drugi moduł – wsparcia psychologicznego
adresowany jest do par borykających się
z problemem bezpłodności oraz ich najbliższych,
 
moduł medyczny jest trzecią częścią programu i to
w jego ramach dofinansowana jest procedura in vitro.
2. Taka konstrukcja umożliwia realizację zarówno
programów medycznych, samego wsparcia
psychologicznego, jak i programów z zakresu
naprotechnologii.
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n Budowa nowych obiektów sportowych
n Budowa ścieżek rowerowych
n Urządzanie terenów rekreacyjnych
n Remonty i adaptacje budynków
n Zakup sprzętu medycznego
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INFRASTRUKTURA
SPRZYJAJĄCA
ZDROWIU
Troszcząc się o pełnię zdrowia, przede wszystkim
tworzymy warunki do dbania o świetną kondycję i sprawność.
Budując boiska, baseny, place zabaw czy ścieżki rowerowe,
inwestujemy w bezcenne lata przeżyte w zdrowiu.
W sytuacji problemów zdrowotnych wspieramy,
kupując sprzęt medyczny, wynajmując budynki przychodniom,
remontując lokale placówkom zdrowotnym.

37/rok

Liczba zrealizowanych
inwestycji

41 mln zł/rok
Nakłady
finansowe

dane za 2016 r.
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Umacnianie potencjału zdrowia
gdańszczan jest jednym z ważniejszych
celów naszych działań.
Kierujemy je w sposób szczególny
do dzieci i młodzieży,
już od najmłodszych lat zapobiegając
chorobom cywilizacyjnym np. otyłości,
cukrzycy czy nadciśnieniu.
Prowadzimy programy polityki
zdrowotnej, które mają wpajać zdrowe
nawyki.
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ZAPOBIEGANIE
CHOROBOM
CYWILIZACYJNYM
Program Promocji Zdrowia n
i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Cywilizacyjnym
Zdrowe Życie Twojego Dziecka n
Zdrowy Uczeń n
Gdańsk – Jemy zdrowo n
Trzeci Wiek w Zdrowiu n
Ekstra Fan/Ekstra Fanka – program zwalczania otyłości n
Koszyk edukacyjny – Zdrowie w szkole n
Koszyk edukacyjny – Zdrowie Seniora n
Program wsparcia prokreacji n

8/rok

Liczba zrealizowanych
programów

37 874/rok
Liczba
obiorców działań

2 500 362 zł/rok
Nakłady finansowe

dane za 2016 r.
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

8 800/rok

Liczba zrealizowanych
działań
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dane za 2016 r.

40 tys./rok
Liczba
obiorców działań

10 mln zł/rok
Nakłady
finansowe

PRZECIWDZIAŁANIE
UZALEŻNIENIOM
Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki n
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałając chorobom, myślimy także o uzależnieniach.
Zapobiegając im, realizujemy programy profilaktyczne w szkołach,
klubach i świetlicach.
Wspierając osoby uzależnione, oferujemy pomoc terapeutów
i grup wsparcia.

41

Liczba zrealizowanych
działań

11 500

Liczba
obiorców działań

1 mln zł
Nakłady
finansowe

rocznie
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n Żyj z pasją
n Mój sport moja dzielnica
n Szkoła Promująca Zdrowie
n Szkoła w ruchu
n Kibice Razem
n Akademia Młodych Orłów
n Futbolowy Gdańsk
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PROMOCJA
ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA
Dbając o zdrowie, realizujemy także
interdyscyplinarne programy promujące
zdrowy styl życia.
Szczególną wagę przykładamy
do codziennej aktywności fizycznej
oraz odpowiednio zbilansowanego odżywiania.

36

Liczba zrealizowanych
programów/projektów

11 tys.

Liczba
obiorców działań

rocznie

21

2 tys.

Liczba zrealizowanych
świadczeń

784

Liczba obiorców

1 400 000 zł
Nakłady finansowe
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dane za 2017 r.

Zdrowie psychiczne jest jednym
z fundamentów prawidłowego
rozwoju psychofizycznego.
Zapobiegając zaburzeniom
rozwoju psychicznego, prowadzimy
działania wzmacniające więzi
rodzinne i międzypokoleniowe.
W sytuacji kryzysów
czy zaburzeń psychicznych,
wspieramy konsultacjami i terapią.

ZDROWIE
PSYCHICZNE
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego n
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Wspólne
zaangażowanie
Potencjał, jaki drzemie w ludziach, jest największą siłą rozwoju.
To wzajemne relacje i zaufanie pozwalają osiągać cele,
które są nieosiągalne w pojedynkę.
Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnych,
angażujemy się w animację lokalną i edukację obywatelską.
Budując kapitał społeczny:
• współpracujemy z organizacjami pozarządowymi
• wspieramy inicjatywy lokalne mieszkańców
• koordynujemy zespoły branżowe i tematyczne
• współpracujemy z radami dzielnic
• rozwijamy wolontariat
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Potrzebę rozwijania kapitału społecznego mieszkańców Gdańska opisaliśmy
przede wszystkim w Programie Operacyjnym Integracja Społeczna i Aktywność
Obywatelska w celach operacyjnych:
n Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób;
n Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów
w kreowaniu polityk miejskich;
n Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej;
n Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego
z miastem;
n Podniesienie jakości systemu integracji społecznej;
n Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.
W 2016 r. przedstawiciele Miasta przeprowadzili 86 konsultacji społecznych i procesów
partycypacyjnych.
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W ciągu ostatnich 3 lat udało się konsekwentnie rozwijać współpracę
z trzecim sektorem, wprowadzać nowe formy angażowania
mieszkańców Gdańska w sprawy Miasta i pobudzać budowanie
aktywności sąsiedzkiej.

Wzrost środków
na realizację zadań
zlecanych organizacjom
pozarządowym

+12 mln zł/

rok od 2014

2018  55 mln zł
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Wprowadzenie
nowych narzędzi partycypacji
dla mieszkańców

+ 4 nowe formy,
tj.: inicjatywa lokalna,
fundusz innowacji,
fundusz sąsiedzki,
zespoły dialogu

Współpraca, bazująca na szacunku i zaufaniu, tworzy podstawy bezpieczeństwa i ładu społecznego;
każdy wymiar współpracy – między mieszkańcami, instytucjami, przedsiębiorcami
i samorządami metropolii – wzmacnia podmiotowość i współodpowiedzialność.
To współpraca tworzy wspólnotę, jej tożsamość i wewnętrzną solidarność.
Jest niezbędnym warunkiem społecznej i ekonomicznej aktywizacji i włączania każdego
mieszkańca w proces rozwoju Gdańska, oparty na wymianie informacji oraz dialogu społecznym
ukierunkowanym na współdecydowanie.

Zwiększenie środków
na funkcjonowanie
domów i klubów
sąsiedzkich o

100%

+ 8 nowych
domów/klubów
w gdańskiej sieci społecznej

Wprowadzenie
nowych modeli współpracy
przez wspólne
budowanie ważnych
programów społecznych

+ 14 zespołów i rad
pracujących stale
nad przygotowaniem
i monitorowaniem dużych
programów i projektów
społecznych
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Pozyskiwane są dla Gdańska środki
zewnętrzne na projekty wspierające
rozwój społeczny, ze środków
budżetowych Miasta realizowane
są programy rozwijające aktywność
mieszkańców, a dla przedstawicieli
dzielnic wprowadzone zostały
dodatkowe formy wsparcia
i kooperacji.

INNaczej. Innowacje społeczne inaczej
1. Nowa platforma wsparcia dla osób i podmiotów
zainteresowanych rozwiązywaniem problemów
społecznych w sposób nowatorski (spotkania,
wsparcie eksperckie, Fundusz Innowacji
Społecznych).
2. W ten sposób poprawiamy świadczenie usług
społecznych dla gdańszczan m.in. realizowanych
przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne.

Gdański Fundusz Młodzieżowy


3 lata realizacji,




onad 200 inicjatyw
p
dla ponad 5 000 odbiorców.

Wspieranie edukacji i postaw obywatelskich wśród
młodzieży przez pierwszy w Polsce Fundusz
Młodzieżowy oferujący działania aktywizujące
grupy młodzieżowe, realizujące swoje pomysły
na rzecz lokalnej społeczności.

CHANGE i BoostINNO


międzynarodowe projekty o charakterze
2
innowacyjnym,



artość pozyskanych środków dla Miasta
w
ponad 1 mln,

 
17 miast partnerskich z 12 państw europejskich,


dańsk jako pierwsze miasto w Europie
G
Środkowo-Wschodniej zostało liderem sieci
partnerskiej Boosting Social Innovation
w ramach programu Komisji Europejskiej
URBACT III.

Dzięki udziałowi w obu projektach Gdańsk miał
możliwość współpracy z 17 miastami europejskimi
w zakresie stymulowania innowacji społecznych
oraz wspierania społeczności lokalnych.
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Gdański Fundusz Senioralny


10 edycja odbędzie się w 2018 roku,


 d
o tej pory zrealizowano blisko 300 inicjatyw,
które tworzyło ponad 1 400 seniorów
dla 5 000 odbiorców.

Wolontariat Miasta Gdańska
Dla 75,3% gdańszczan wolontariat jest ważną
formą aktywności społecznej – Barometr, 2016


orocznie ponad 4 000 zaangażowanych
c
wolontariuszy w różnych obszarach działań,

1. F
 undusz pozwala aktywizować nieformalne
grupy osób dojrzałych i seniorów do działań
na rzecz swojego środowiska.



s
ilna, rozpoznawalna marka Wolontariat
Miasta Gdańska – to partnerstwo na rzecz
rozwoju wolontariatu,



Gdański Tydzień Wolontariatu,


2. Zajęcia kulturalne, sportowe, wycieczki, spotkania
tematyczne.



wspólna strona wolontariatgdansk.pl,




nowych lokalnych centrów wolontariatu:
5
na Oruni, w Nowym Porcie, Biskupiej Górce,
Dolnym Mieście, Stogach i Przeróbce,



 olontariat Pracowniczy w Urzędzie
W
Miejskim w Gdańsku na rzecz gdańszczan,



Regionalne Centrum Wolontariatu.


Program Edukacji Obywatelskiej


przewodnik po samorządzie terytorialnym,




aktywator obywatelski,




espoły dialogu i partycypacyjna budowa
z
programów w obszarze społecznym,



spotkania z mieszkańcami,



lekcje w Radzie Miasta,


Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rad
Dzielnic/Miejski Zespół ds. Rad Dzielnic



lekcje z Prezydentem.




odatkowe wsparcie w funkcjonowaniu
d
Rad Dzielnic,



obsługa inicjatyw dzielnicowych,




szkolenia dla radnych dzielnicowych.
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Rozwijając potencjał społeczności lokalnych,
remontujemy i użyczamy przestrzenie,
które stają się centrami życia sąsiedzkiego.
Dofinansowując zakup sprzętu i wyposażenia,
tworzymy warunki do działania organizacji
pozarządowych i rad dzielnic realizujących
lokalne inicjatywy i projekty.
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BAZA LOKALOWA
LOKALNEJ
AKTYWNOŚCI
Remonty i adaptacje lokali i budynków n
Zakup wyposażenia n
Użyczanie lokali n

5 mln zł

infrastruktura
pomocy społecznej –
remonty i adaptacje
14 lokalizacji/placówek

316

lokali miejskich
dla NGO’s

1 200 000 zł

wartość utraconych korzyści
za lokale udostępnione dla NGO’s

dane za 2017 r.
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Przestrzeń do lokalnej aktywności
i zaangażowania w życie miasta
to fundament rozwoju społecznego.
Wspierając organizacje pozarządowe
oraz rady dzielnic, współfinansujemy
działania i projekty będące inicjatywą
samych mieszkańców Gdańska.
Realizując zasadę pomocniczości, coraz
więcej zadań przekazujemy do realizacji
organizacjom pozarządowym, które
działają najbliżej mieszkańców.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

400

Liczba NGO
korzystających z dotacji
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450 tys.

Liczba beneficjentów

50 mln zł
Nakłady
finansowe

WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
I RADAMI DZIELNIC
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi n
Twoja dzielnica – Twój Gdańsk n
Cykl spotkań z mieszkańcami
Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic n
Inicjatywy dzielnicowe n
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic n

176

Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć/projektów

152 365
Liczba
obiorców działań

462 149 zł
Nakłady
finansowe

dane za 2017 r.
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Zaangażowanie się w działania dla innych
jest wielką wartością dodaną wszystkich
lokalnych inicjatyw.
Współfinansując centrum wolontariatu
oraz małe projekty sąsiedzkie, wspieramy
działania na rzecz dobra wspólnego.
Rozwijamy i popularyzujemy wolontariat
zarówno systematyczny, jak i akcyjny w wielu
dziedzinach życia społecznego, m.in. w ekologii,
kulturze, sporcie, zdrowiu, pomocy społecznej.
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INICJATYWY
LOKALNE
I WOLONTARIAT
Wolontariat Miasta Gdańska n

21

Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć/projektów

3 563

Liczba wolontariuszy

264 000 zł
Nakłady
finansowe

dane za 2017 r.
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Współtworzenie daje możliwość
interdyscyplinarnego i holistycznego
rozwiązywania problemów.
Dlatego też, poszukując rozwiązań, tworzymy
zespoły, do których zapraszamy szerokie grona
interesariuszy.

14

Liczba rad/zespołów
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dane za 2017 r.

300

Liczba osób, podmiotów,
instytucji zaangażowanych

100/rok
Liczba spotkań

ZESPOŁY BRANŻOWE
I TEMATYCZNE
Rada Oświatowa n
Rada ds. Równego Traktowania n
Zespół ds. Modelu Pieczy Zastępczej n
Zespół ds. Mieszkalnictwa Społecznego n
Zespół Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych n
Rada ds. Seniorów n
Zespół ds. bezpieczeństwa ekonomicznego n
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych n
Rada Zdrowia Publicznego n
Rada Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego n
Rada Działalności Pożytku Publicznego n
Rada Imigrantów i Imigrantek n
Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów n
Zespół Modelu ds. Równego Traktowania n
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych n
Zespół ds. Programu Wsparcia Prokreacji n
Zespół ds. monitoringu i ewaluacji programu profilaktyki n
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
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Wszechstronny
rozwój
Doświadczanie życia w całej jego pełni jest jednym z głównych motorów
rozwoju. Poznawanie otaczającego świata daje radość, a osiągane sukcesy
uskrzydlają.
Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom,
tworzymy warunki do zdobywania wiedzy,
rozwijania talentów, budowania relacji z rówieśnikami.
Kierując rozwojem:
• planujemy sieć szkół i przedszkoli
• rozwijamy system opieki nad małymi dziećmi
• zapewniamy edukację dzieciom i młodzieży
• rozwijamy edukację zawodową
• umożliwiamy realizację pasji i zainteresowań
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Rozwój dzieci i młodzieży dzięki rozwijaniu sieci edukacyjnej Gdańska realizujemy
w ramach Programu Operacyjnego Edukacja przez cele operacyjne:
n Wyrównywanie szans edukacyjnych;
n Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki;
n Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży;
n Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostania wyzwaniom
dynamicznie zmieniającego się świata;
n Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.
W 2016 r. ponad 80% badanych rodziców (81,4%) uczniów gdańskich szkół oceniło „bardzo
dobrze” i „raczej dobrze” poziom kształcenia w szkole, do której uczęszczało ich dziecko.
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Od roku 2014 realizowany jest największy od kilkudziesięciu lat
program inwestycyjno-modernizacyjny, dzięki któremu powstało
i powstaje wiele nowych obiektów edukacyjnych i wychowawczych,
a kolejnych kilkadziesiąt znacznie poprawiło swój standard.

utworzenie nowych publicznych
niesamorządowych obiektów
z dofinansowaniem
ze środków zewnętrznych

4 przedszkola
łącznie 850 miejsc

modernizacja pracowni
komputerowych

blisko 50 szkół
łączny koszt 5 mln zł

pozyskanie miejsc publicznych
w placówkach niesamorządowych –
przedszkola i punkty przedszkolne

2500
nowych miejsc
koszt łączny 13 mln zł/rok
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wzrost budżetu na realizację działań
z zakresu oświaty o

257 mln zł

w roku 2018 budżet edukacji
i wychowania sięgnie prawie

840 mln zł

spadek poziomu pokrywania kosztów
utrzymania oświaty z subwencji
oświatowej i wzrost finansowania
ze środków budżetowych Miasta

poprawa infrastruktury
oświatowej


w ponad 150 placówkach
edukacyjno-społecznych:
inwestycje, modernizacje,
termomodernizacje,
awarie i remonty bieżące

ponad 200 mln zł

9 nowych obiektów,
w tym 4 w realizacji:

 2 samorządowe publiczne szkoły
podstawowe na południu Gdańska
(„Jabłoniowa” i Szkoła Metropolitalna
„Kowale”) – ponad 1000 miejsc
 3 samorządowe publiczne przedszkola
– blisko 600 nowych miejsc
 4 żłobki – blisko 400 nowych miejsc

ponad 100 mln zł
koszt łączny inwestycji

budowa nowych publicznych
samorządowych obiektów sportowych:

24 boiska i wielofunkcyjne obiekty
sportowe przy szkołach

4 nowe baseny

(Kokoszki, Osowa, Orunia, Stogi)

10 placów zabaw
1 sala sportowa
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Rozwój zasobów ludzkich w obszarze
edukacji i wychowania to jeden
z gdańskich priorytetów, dlatego
wdrażanych jest wiele programów
i projektów, które pozwalają
podnosić kwalifikacje kadry, a tym
samym jakość oświaty w Gdańsku.
Budowana jest również sieć relacji
ze wszystkimi interesariuszami systemu
edukacji i podejmowane są starania
o maksymalnie zindywidualizowane
wspieranie uczniów pod hasłem
„Szkoła i przedszkole współpracy”.

Tydzień Zawodowca
i strategia rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Gdańsku
1. W
 wyniku ponad rocznej pracy zespołu
praktyków i nauczycieli powstała strategia,
która wyznacza kierunki i formy rozwijania
sieci szkolnictwa zawodowego w Gdańsku.
2. S
 trategia wskazuje również model
współpracy ze środowiskiem pracodawców
i wprowadzania działania promującego
gdańskie samorządowe branżowe
szkoły zawodowe I stopnia, technika,
m.in. Tydzień Zawodowca.
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Centrum Mediacji Szkolnej
i Rówieśniczej
Utworzone w ramach jednej z placówek
oświatowych szkoli mediatorów rówieśniczych,
przygotowuje rodziców i nauczycieli do roli
rozjemców oraz wspiera mediacje rówieśnicze.

Akcja Zima/Akcja Lato
Unikatowa w kraju forma zagwarantowania
bezpłatnej opieki dla najmłodszych gdańszczan
podczas ferii zimowych i wakacji letnich
w formie półkolonii:


minimum 8 godzin/dzień,



5 dni/tydzień,



onad 50 szkół i ponad 5 000 miejsc
p
każdorazowo zaangażowanych w akcję.

Kreatywna Pedagogika

Forum Rad Rodziców

Samodoskonalenie i sieciowanie nauczycieli
w ramach 29 grup dla blisko 800 nauczycieli
z Gdańska będące nowatorskim podejściem
do prowadzenia dokształcania gdańskich kadr
edukacji.

1. Cykliczne otwarte spotkania informacyjne
dla aktywnych rodziców oraz dyżury
dla rodziców w Wydziale Rozwoju Społecznego.

Program Wspierania Talentów
i Osób ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi

Educational Cha(lle)nge,
BeeZee,
Dzień Kreatywnej Pedagogiki



budowanie nowoczesnego systemu
z
stypendialnego dla dzieci i młodzieży,



podniesienie kwot stypendiów,




wprowadzenie systemu staży i praktyk,


2. Cykliczne otwarte spotkania informacyjne
dla rodziców połączone z prezentacją dobrych
praktyk.

Nowe przedsięwzięcia współorganizowane
w celu podnoszenia wiedzy kadry i świadomości
gdańszczan w zakresie edukacji i wychowania.

 
system punktów za aktywność prozawodową,
 d
odatkowe wsparcie dla osób ze szczególnymi
potrzebami i rozwój edukacji niepełnosprawnych,
 s
pecjalne wsparcie dla młodych innowatorów
i niestandardowe plany wsparcia utalentowanych
gdańszczan.
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Tworząc warunki rozwoju dzieciom
i młodzieży, każdego roku budujemy
i/lub modernizujemy budynki szkół,
przedszkoli i żłobków.
Unowocześniając boiska, baseny i sale
gimnastyczne, zapewniamy bezpieczne
miejsca codziennej aktywności fizycznej.
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SIEĆ SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI
Remonty istniejącej infrastruktury n
Rozbudowa szkolnych obiektów sportowych i rekreacyjnych n
Doposażenie placówek oświatowych n
Budowa nowych obiektów n

24 boiska
4 baseny

358

Modernizacje i inwestycje,
termomodernizacje i inwestycje

150 mln zł
Nakłady finansowe
2014-2017

Budowa nowych
publicznych
samorządowych
obiektów

dane za lata 2014–2017
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Większe umiejętności,
głębsza wiedza, nowe
doświadczenia to kapitał
najmłodszych
mieszkańców Miasta.
Budując go, dbamy
o najwyższą jakość
nauczania, szeroką ofertę
zajęć i kompetencje kadry.

79 022

Liczba uczniów,
przedszkolaków i maluchów
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201

Liczba szkół, przedszkoli
i żłobków samorządowych

EDUKACJA DZIECI
I MŁODZIEŻY
ORAZ OPIEKA
NAD MALUCHAMI
Dodatkowe zajęcia w szkołach n
Bezpłatna opieka feryjna i wakacyjna n
Programy stypendialne n
Nowe profile w szkołach n
Programy edukacyjne i zdrowotne n
dla uczniów

262

Liczba szkół, przedszkoli
i żłobków niesamorządowych

9 889

Liczba nauczycieli
i wychowawców

846 mln zł
Nakłady finansowe

dane za 2017 r.
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25

Liczba szkół o profilu
zawodowym
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EDUKACJA
ZAWODOWA
Modernizacja pracowni n
Rozbudowa szkół zawodowych i burs oraz internatów n
Klasy patronackie n
Współpraca z uczelniami n

Dbając o przyszłość młodych, rozwijamy edukację zawodową.
Rozbudowujemy i wyposażamy pracownie do nauki zawodu,
współpracujemy z biznesem, tworząc klasy patronackie,
aktualizujemy listę zawodów poszukiwanych na rynku.
Dzięki temu kształcimy specjalistów i fachowców w wielu dziedzinach,
zwiększając ich szanse na własny biznes, dobrą pracę i realizację marzeń.
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Liczba zawodów,
w których kształcimy

5 932

Liczba uczniów w szkołach
o profilu zawodowym

75 mln zł/rok
Nakłady finansowe
na edukację zawodową

dane za 2017 r.
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Dbając o wszechstronny rozwój,
wspieramy różnorodne talenty.
Dodatkowe zajęcia plastyczne,
sportowe, muzyczne, taneczne,
teatralne, fotograficzne i cały szereg
innych są świetną okazją
do rozwijania siebie.
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ROZWIJANIE
PASJI
I ZAINTERESOWAŃ
n Miejsce Odkrywania Talentów

34

Liczba rodzajów zajęć
dodatkowych

8 mln zł
˜Nakłady
finansowe
roczne

dane za 2017 r.
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Wrażliwa
solidarność
Zorientowanie na wspólne dobro jest przejawem troski i więzi.
Codzienna solidarność z innymi, to wspólna wzajemna odpowiedzialność
za uniwersalne wartości i prawa.
Dbając o wspólnotowy charakter życia, działamy, wykraczając
poza partykularne interesy, stale zwiększając spójność społeczną.
Będąc solidarni:
• rozwijamy system integracji społecznej
• wspieramy rodziny i pieczę zastępczą
• rozwijamy mieszkalnictwo społeczne
• integrujemy cudzoziemców i repatriantów
• podnosimy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego
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Solidarność jako hasło nierozłącznie związane
z Gdańskiem znalazło swoje miejsce wśród
podstawowych wartości, które opisaliśmy
w Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus.
Działania na rzecz większej spójności społecznej
opisaliśmy szerzej w Programie Operacyjnym
Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska
w celach operacyjnych:
n Podniesienie jakości systemu wspierania
rodziny oraz systemu pieczy zastępczej;
n Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.
Działania związane z gospodarowaniem zasobem
lokalowym gminy, w tym udostępnianiu lokali
użytkowych do realizacji projektów społecznych
systematyzuje Program Operacyjny Infrastruktura
w celu operacyjnym:
n Zwiększenie dostępności mieszkań
we wszystkich segmentach rynku
mieszkaniowego i podniesienie efektywności
wykorzystania dostępnych lokali użytkowych.
W 2016 r. prawie 3/4 dzieci (72,85%) objętych pieczą
zastępczą przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej.
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Rozwijane są formy wsparcia potrzebujących gdańszczan,
wprowadzane nowe usługi i testowane innowacyjne metody integracji
społecznej grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Budżet na zadania wspierania
rodzin oraz społecznej integracji
wzrost o

199 mln zł (2014–2017),
w roku 2018 budżet na te zadania to

496 mln zł

(19% budżetu Miasta)
Ponad 100 tys.
osób korzystających
ze wsparcia
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Wzrost środków na utrzymanie
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
o ponad 5%,

a na wsparcie usamodzielniania
wychowanków placówek pieczy
zastępczej aż o

20%

Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju rodzin, wzrostu
liczby mieszkańców, wyrównywania szans i włączenia społecznego.
Wzrost zadowolenia mieszkańców z dostępności i jakości usług publicznych
i podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Podniesienie
budżetu
na wynagrodzenia
i wspieranie
rodzin zastępczych
w Gdańsku
o ponad

3 mln zł,
czyli ponad 20%

Wzrost środków
na zapewnienie
dla potrzebujących
gdańszczan
miejsc w Domach
Pomocy Społecznej

o 30% i o 15%
budżetu
na zapewnienie
usług opiekuńczych
w miejscu
zamieszkania

Wprowadzenie
budżetu
na prowadzenie
mieszkań
wspomaganych
dla gdańszczan
(50 nowych
mieszkań
każdego roku)
zagrożonych
wykluczeniem
i wzrost budżetu
na asystentów
rodzin
o 30%
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W latach 2015–2018 opracowane
zostały i wdrożone nowe programy
z zakresu integracji społecznej.
W tym przynajmniej dwa są
prekursorskie i bardzo innowacyjne
na skalę m.in. krajową.

Gdański Program
Rozwiązywania Problemu Bezdomności
2017–2023
Skuteczniejsze zapobieganie oraz łagodzenie
skutków bezdomności poprzez działania
profilaktyczne, interwencyjne i integracyjne.
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Gdański Program
Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/
rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym 2016–2023

Gdański Program
Bezpieczeństwa Ekonomicznego
i Wsparcia Osób Zadłużonych
2016–2023

Zintegrowanie rozwiązań obszaru polityki
mieszkaniowej z rozwiązaniami obszaru pomocy
i integracji społecznej, aby skuteczniej wpierać
i usamodzielniać osoby w trudnej sytuacji
życiowej.

Zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego
gdańszczan dzięki działaniom profilaktycznym
i edukacji ekonomicznej oraz zmniejszenie
nadmiernego zadłużenia wśród odbiorców
programu dzięki rozszerzeniu i podniesieniu jakości
wsparcia dla osób zadłużonych.

Rozwijanie form w ramach
systemu pomocy społecznej
jest jednym z głównych
wyzwań w latach 2014–2018.
Wsparcie dzienne seniorów
1. W latach 2015–2017 utworzono 2 nowe dzienne
domy pomocy (DDP) w ramach Wieloletniego
Programu Rządowego Senior – Wigor (obecnie Senior +).
2. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pozyskano środki na remont
oraz wyposażenie nowych placówek oraz
uruchomiono dodatkowych 45 miejsc (30 + 15).
3. Poza nowymi DDP utworzono także 3 dodatkowe
kluby samopomocy dla osób starszych, dzięki
czemu ofertę dzienną wzbogacono o kolejnych
40 miejsc.

Nieodpłatna pomoc prawna
1. Od początku roku 2016 na terenie całej Polski
rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej
pomocy prawnej, który umożliwił darmowy
dostęp do pomocy prawnej świadczonej
osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.
2. Od 2016 roku w Gdańsku funkcjonuje 18 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, z których część
prowadzona jest bezpośrednio przez Miasto,
a pozostała część przez organizacje pozarządowe.

Model rozdzielenia
pracy socjalnej od świadczeń
1. W 2016 roku rozpoczął się w MOPR pilotaż
oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, w Centrach
Pracy Socjalnej wprowadzono zmiany
w strukturze organizacyjno-zadaniowej,
wydzielając: Zespół Pracy Socjalnej, Zespół Usług
i Świadczeń oraz Zespół Informacji i Obsługi.
2. Obecnie powyższy model pracy został wdrożony
we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej i powstał
jeden nowy CPS.
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Dowożenie ciepłych posiłków dla seniorów
1. Ze względu na zgłaszane potrzeby osób starszych, MOPR we współpracy z 2 organizacjami
pozarządowymi wprowadził w 2015 roku pilotażowy projekt polegający na dowożeniu ciepłych
posiłków bezpośrednio do miejsca zamieszkania seniora.
2. Zadanie kontynuowane było także w kolejnych latach.

Placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej
1. W 2017 roku zdecydowano o przetestowaniu w Gdańsku nowej formuły placówek wsparcia
dziennego, tj. prowadzonych w formie pracy podwórkowej.
2. Wsparcie w placówce obejmowało działania wychowawcze, opiekuńcze i socjoterapeutyczne
przez animowanie działań przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy.

58

Utworzenie Gdańskiego Centrum Świadczeń
1. W
 2016 roku nastąpiło wydzielenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zadań
obsługujących różnego rodzaju świadczenia finansowe niewynikające z ustawy o pomocy
społecznej i utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Gdańskiego Centrum Świadczeń.
2. M
 OPR przekazał Centrum realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych,
dodatków energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, świadczeń dla żołnierzy
oraz świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Budowa i modernizacja obiektów i budynków służących instytucjom
i organizacjom pomocy społecznej
 m.in.: budowa nowoczesnego Pogotowia Socjalnego wraz z zapleczem terapeutycznym,
 m
 odernizacja i remonty w blisko 30 nieruchomościach, w których realizowane są zadania
z zakresu wsparcia społecznego,
 rozpoczęcie budowy nowej siedziby dla Centrum Pracy Socjalnej na gdańskim Ujeścisku
oraz siedziby Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego,
 przygotowania do budowy nowego Schroniska dla Osób Bezdomnych,
 budowa 26 mieszkań ze wsparciem (domy ekologiczne).
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INFRASTRUKTURA
DAJĄCA WSPARCIE
Rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej n
Budowa nowoczesnego pogotowia socjalnego n
Remonty Centrów Pracy Socjalnej n
Remonty w domach sąsiedzkich i placówkach pomocy społecznej n

Dbając o wspólne dobro, budujemy i remontujemy ośrodki
dające codzienne wsparcie mieszkańcom w najtrudniejszej
sytuacji życiowej.
Zapewniając równy dostęp do dóbr i usług, likwidujemy bariery
architektoniczne, zakupujemy nowoczesne wyposażenie
i stosujemy zasady uniwersalnego projektowania.

12

Liczba zrealizowanych
inwestycji

10 mln zł
Nakłady
finansowe

dane za 2017 r.
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Wspólne dobro i równość są dla nas
podstawowymi kierunkowskazami.
Udzielając wsparcia mieszkańcom
Gdańska, w sposób szczególny
troszczymy się o osoby w podeszłym
wieku, z niepełnosprawnościami
czy niskimi dochodami.
Zapewniamy opiekę zarówno dzienną,
jak i całodobową, pomoc socjalną,
animację i integrację.
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INTEGRACJA
SPOŁECZNA

95 289

Liczba
zrealizowanych usług

37

Liczba form wsparcia

196 572 895 zł
Nakłady finansowe

dane za 2017 r.
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Myśląc o rozwoju społecznym,
dbamy o bliskie relacje rodzinne.
W sytuacjach, w których rodzinom jest
trudno, wspieramy terapią, konsultacjami,
poradnictwem czy pomocą asystenta.
Jeśli jest to konieczne, zapewniamy
dzieciom opiekę poza ich rodzinami.
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WSPIERANIE
RODZINY
I PIECZA
ZASTĘPCZA

3 502

Liczba
zrealizowanych usług

15

Liczba form wsparcia

25 456 862 zł
Nakłady finansowe

dane za 2017 r.
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MIESZKALNICTWO
SPOŁECZNE
Program Mieszkalnictwa Społecznego n
dla Osób/Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Schronienie jest jedną z podstawowych potrzeb.
Wyrównując dostęp do tego podstawowego dobra, zapewniamy
miejsce zamieszkania osobom z niepełnosprawnościami,
rodzinom w sytuacjach kryzysowych, uczestnikom i absolwentom
terapii, młodzieży usamodzielniającej się.
Ze względu na złożoność sytuacji życiowych wspieramy nowych
domowników treningami umiejętności, asystenturą, konsultacjami.

147

Liczba mieszkań/pokoi

354

Liczba obiorców działań

10 265 247 zł
Nakłady finansowe

dane za 2017 r.

67

Bezpieczeństwo jest wartością przewodnią
wielu naszych działań. Jest przedmiotem
troski w układaniu życia w Gdańsku
jako „nowym domu”, jak i w sytuacjach,
w których mamy problemy.
Dając pole do dialogu dla wielokulturowości,
wspieramy cudzoziemców – prowadzimy centrum
dla imigrantów, udzielamy pomocy prawnej,
pomagamy w nauce języka, znalezieniu mieszkania
i zatrudnienia.
Organizując pomoc prawną i doradztwo finansowe,
pomagamy wyjść z zadłużeń finansowych.

Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

6

Liczba
akcji i wydarzeń
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688

Liczba
obiorców działań

Repatriacja

150 tys. zł
Nakłady
finansowe

55+

Liczba rodzin
repatrianckich
wspieranych w Gdańsku

BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMICZNE,
WSPARCIE
REPATRIANTÓW
I CUDZOZIEMCÓW
Miejsce Odkrywania Talentów n
Model Integracji Imigrantów n

Model Integracji Imigrantów

1 600

Liczba wspieranych
cudzoziemców

420 tys. zł
Nakłady
finansowe

20 tys.

Liczba odbiorców
działań
dane za 2017 r.
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Odpowiedzialne
planowanie
Poszukując nowych rozwiązań, stale zwiększamy
efektywność naszych decyzji. Jasne określanie celów
i realizacja wspólnych projektów pozwala osiągać
długofalowe rezultaty.
Definiując zadania kluczowe, koncentrujemy
energię i zasoby na nowych ideach
i budowaniu wyróżniających kompetencji.
Wykorzystując potencjał strategiczny:
• ustalamy priorytety rozwojowe
• tworzymy i wdrażamy innowacje społeczne
• planujemy i realizujemy projekty
• opracowujemy społeczne kampanie informacyjne
• koordynujemy programy i strategie
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W założeniach wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus pamiętaliśmy,
że u podstaw otwartego miasta leży otwarty system planowania, odpowiedzialność
społeczna i system wsparcia decyzyjnego, a także hierarchizacja projektów realizacyjnych
oraz jawne i czytelne kryteria ich wyboru.
Wdrażając Strategię Gdańsk 2030 Plus oraz Programy Operacyjne Gdańsk 2023,
tworzymy wieloosobowe zespoły wdrażające, które pracują międzysektorowo, pamiętając
o założeniach i projektach realizowanych w ramach każdego z programów operacyjnych.
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W ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
od 2014 roku na realizację projektów w obszarach edukacji oraz usług
społecznych pozyskano ponad 80 mln zł.

 83 szkoły w projekcie

+ 61 mln zł
dofinansowania
dla projektów
edukacyjnych

 prawie 18 tys. uczniów
objętych wsparciem
 prawie 2 tys. nauczycieli
objętych wsparciem
 zakupiono ponad:
200 laptopów,
900 tabletów,
15 kamer cyfrowych,
 wyposażono:
19 oddziałów przedszkolnych
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+ 17 mln zł
dofinansowania
dla dwóch projektów
realizowanych
w ramach strategii ZIT
z 9 partnerami –
organizacjami
pozarządowymi

 898 osób objętych
wsparciem w zakresie
aktywizacji zawodowej
 313 osób objętych
wsparciem w zakresie
usług społecznych
 5 Centrów
Aktywności Społecznej
otrzymało wsparcie
 68 miesięcy
na realizację projektu
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Projekt edukacyjny RPO WP 2014–2020
Działanie 3.1
Edukacja przedszkolna
Tytuł projektu: „Gmina Miasta Gdańska:
Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”
1. W ramach Projektu utworzono
19 oddziałów przedszkolnych
łącznie dla 472 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Wyposażono dwa nowo wybudowane
przedszkola oraz zmodernizowano i wyposażono
dwie istniejące placówki.
3. Przedszkola objęte wsparciem, wraz z pracami,
które zostały wykonane w ramach Projektu:


rzedszkole nr 82 przy ul. Damroki –
P
wyposażenie obiektu, utworzono
10 oddziałów przedszkolnych,




Przedszkole
nr 83 przy ul. Dąbka –
wyposażenie obiektu, utworzono
7 oddziałów przedszkolnych,



rzedszkole nr 39 – modernizacja
P
i wyposażenie obiektu, utworzono
1 nowy oddział przedszkolny,



rzedszkole nr 81 – modernizacja
P
i wyposażenie obiektu, utworzono
1 nowy oddział przedszkolny.

Budżet projektu: 7

656 115,52 zł

Okres realizacji projektu: 18.04.2016–30.09.2018 r.
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Projekt edukacyjny RPO WP 2014–2020
Działanie 3.2 Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji
ogólnej
Tytuł projektu: „Szkolimy Uczniów
Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe”
1. Wsparcie szerokiego grona odbiorców:




550 uczniów, 215 rodziców,
8
1000 nauczycieli, 25 psychologów

i pedagogów szkolnych,

49 szkół.

2. Rozwój kompetencji językowych (języki obce),
matematycznych, informatycznych, społecznych,
umiejętności uczenia się oraz wsparcia ucznia
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych
do szkół (ponad 600 tabletów, prawie 100
laptopów, 5 kamer cyfrowych, 11 projektorów,
4 ekrany, zestawy do prowadzenia terapii
Tomatisa, Biofeedback EEG, klocki LEGO).
Partnerzy projektu:
• Fundacja Edukacyjna ODITK
• Stowarzyszenie Morena
• DC Edukacja Sp. z o.o.
• VULCAN Sp. z o.o.
Budżet projektu: 23

864 484,83 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2016–31.10.2018 r.

Projekt edukacyjny RPO WP 2014–2020
Działanie 3.2 Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji
ogólnej

Projekt edukacyjny RPO WP 2014–2020
Działanie 3.3 Edukacja zawodowa,
Poddziałanie 3.3.0 Jakość edukacji
zawodowej

Tytuł projektu: „Rozwijamy kompetencje
i programujemy przyszłość”

Tytuł projektu: „Gdańsk miastem zawodowców –
podniesienie jakości edukacji zawodowej”

1. Wsparcie szerokiego grona odbiorców:

1. Wsparcie dla 2750 uczniów, 150 nauczycieli
i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

400 uczniów, 100 rodziców,
6
960 nauczycieli, 25 psychologów

i pedagogów szkolnych,
 
22 szkoły podstawowe,
25 szkół ponadpodstawowych.




2. Rozwój kompetencji informatycznych,
naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych,
społecznych, językowych (j. obce), umiejętności
uczenia się, wsparcia ucznia o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo
zawodowe.
3. Dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych
do szkół (44 laptopy, ponad 300 tabletów,
10 kamer cyfrowych, zestawy LEGO, OZE,
modele samochodów hybrydowych
z wodorowym ogniwem paliwowym).
Partnerzy projektu:
• Fundacja Edukacyjna ODITK
• Stowarzyszenie Morena
• DC Edukacja Sp. z o.o.
• VULCAN Sp. z o.o.
Budżet projektu: 21

948 680,11 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2016–31.10.2018 r.

2. Szeroka oferta staży, kursów, doradztwa
zawodowego i wycieczek zawodoznawczych
dla uczniów oraz szkoleń i studiów
podyplomowych dla nauczycieli.
3. Wzrost poziomu zatrudnienia absolwentów
szkół zawodowych poprzez podniesienie
jakości kształcenia zawodowego.
4. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie
dostępności poradnictwa zawodowego
w Gdańsku.
5. Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji
kluczowych, potrzebnych na rynku pracy.
6. Wzrost kompetencji zawodowych
i społecznych nauczycieli i nauczycielek.
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
i uczennic o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
8. Tworzenie w szkołach środowiska
sprzyjającego równości i integracji
(w odniesieniu do kobiet i mężczyzn
oraz osób z różnych grup mniejszościowych).
Budżet projektu: 13

015 921,59 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016–31.08.2020 r.
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„GPS – Gotowość Praca Samodzielność”
realizowany w ramach poddziałania
6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa,
Działanie: 6.1 Aktywna integracja
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”
w ramach poddziałania 6.1.1. Aktywizacja
społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT
Działanie: 6.1. Aktywna Integracja w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

1. Projekt ma na celu zwiększenie szans
na zatrudnienie osób pozostających
bez pracy, mieszkających w Gdańsku.

1. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie
mieszkańców Gdańska do powrotu na rynek pracy.
2. A
 trakcyjna forma wsparcia – trener pracy, specjalista
ds. wsparcia, animator społeczności lokalnych.
3. Dodatkowe wsparcie w postaci: kursów, staży,
pośrednictwa pracy.

2. Kompleksowe wsparcie pracownika
socjalnego oraz zwiększenie dostępności
do usług wielu innych specjalistów – m.in.
psychologa, terapeuty ds. uzależnień
czy lekarza specjalisty.
3. Możliwość podniesienia kwalifikacji
zawodowych pod kierunkiem doradcy
zawodowego, pośrednika pracy.
4. P
 róby pracy i praktyki zawodowe przy wsparciu
trenera pracy dla osób niepełnosprawnych.
Partnerzy projektu:
• Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego
Aleksandry FOSA
• Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku
• Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło w Gdańsku
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku
Budżet projektu: 8

969 919,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2016–31.10.2018 r.
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Partnerzy działający w dzielnicach:
• Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
• Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło w Gdańsku
• Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
• Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego
Aleksandry FOSA
• Stowarzyszenie WAGA
Partnerzy działający w obszarach:
Niepełnosprawność
• Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku
Wsparcie dla rodziny (w tym rodzin zastępczych)
• Stowarzyszenie Rodzin Pelikan
Opieka nad osobami starszymi/zależnymi
• Gdańska Spółdzielnia Socjalna
Wolontariat
• Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Budżet projektu: 13

460 712,28 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2017–30.09.2022 r.

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –
komponent usług społecznych”
w ramach poddziałania 6.2.1.
Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
Działania 6.2. Usługi Społeczne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
1. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych
dla mieszkańców Gdańska.
2. Bezpłatny, szybki dostęp do specjalistów: m.in. psychologa, terapeuty,
korepetytora, opiekuna osób starszych/niepełnosprawnych, prawnika,
mediatora, asystenta rodzin.
3. Centra Aktywności Społecznej świadczą wsparcie w pięciu dzielnicach:
Orunia, Stogi, Nowy Port, Dolne Miasto, Biskupia Górka.
Partnerzy działający w dzielnicach:
• Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
• Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku
• Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
• Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
• Stowarzyszenie WAGA
Partnerzy działający w obszarach:
Niepełnosprawność
•P
 olskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku
Wsparcie dla rodziny (w tym rodzin zastępczych)
• Stowarzyszenie Rodzin Pelikan
Opieka nad osobami starszymi/zależnymi
• Gdańska Spółdzielnia Socjalna
Wolontariat
• Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Budżet projektu: 6

233 322,00 zł

STOWARZYSZENIE RODZIN

Okres realizacji projektu: 01.03.2017–30.09.2022 r.
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Każdego dnia wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom.
Określając priorytety i kierunki rozwoju, postawiliśmy
na edukację kształtującą kompetencje kluczowe,
wsparcie dające samodzielność, aktywność wspierającą
zaangażowanie i współodpowiedzialność
oraz zdrowie wzmacniające potencjał działania.
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PRIORYTETY
ROZWOJOWE,
PROGRAMY
I STRATEGIE

n Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
n Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
n Program mieszkalnictwa społecznego
n Program ochrony zdrowia psychicznego
n Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
n Program Gdańszczanin 2020
n Program promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom cywilizacyjnym
n Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
n Program wsparcia prokreacji
n Program integracji imigrantów
n Strategia rozwiązywania problemów społecznych

12

Liczba programów

246

Liczba jednostek
zaangażowanych
w realizację
dane za 2016 r.
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Nowe wyzwania, nowe problemy, nowe potrzeby
to ciągły potencjał rozwoju. Twórczo podchodząc
do przyszłości, kreujemy rozwiązania pozwalające
osiągać lepsze rezultaty przy zmniejszających się
zasobach, a nowe idee upowszechniać lokalnie.
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INNOWACJE
SPOŁECZNE
Gdańsk INNaczej n

18

Liczba zaprezentowanych
inicjatyw

3

Liczba spotkań

3

Współpracujące sektory

dane za 2017 r.
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n Gmina Miasta Gdańska:
Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków
n Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe
n Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość
n Gdańsk miastem zawodowców
– podniesienie jakości edukacji zawodowej
n System aktywizacji Społeczno–Zawodowej w Gdańsku
– Komponent aktywnej integracji
n System aktywizacji Społeczno–Zawodowej w Gdańsku
– Komponent usług społecznych
n Boosting Social Innovation
n CHANGE! – social design of public policies
n Zintegrowana inwestycja w talenty
n Pracownicy 30+ Program aktywizacji zawodowej mieszkańców
obszaru metropolitalnego
n Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+
n Cała Naprzód
n KURS NA AKTYWNOŚĆ – zwiększenie szansy na zatrudnienie
poprzez kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie
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PROJEKTY
Przekuwając nowe idee w działania,
realizujemy szereg projektów aktywizujących,
edukacyjnych i wspierających.
Tworząc sieć współpracy do ich realizacji,
zapraszamy wielu partnerów,
a środki pozyskujemy z różnorodnych źródeł.

13

Liczba projektów

38

Liczba partnerów

106 273 825 zł
Wartość projektów

dane za lata 2016–2020
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Ważnym aspektem naszych działań jest informowanie.
Kampanie informacyjno-edukacyjne, które przygotowujemy,
kierujemy do różnorodnych grup odbiorców,
pokazując dostępną ofertę usług i przekonując do zmiany
dotychczasowej postawy.
 „15 minut aktywności fizycznej codziennie”
 „Zdrowie na okrągło”
 „6-latki i 5-latki są gotowe do nauki? Tak! Szkoły czekają”
 „Gdański Tydzień Zawodowca”
 „Łączy nas Gdańsk”
 „Bądź rozważny. Nie daj się oszukać”
 „Szkoła i przedszkole współpracy. Partnerstwo dla rozwoju”
 „Więcej radości. Jak zadbać o zdrowie psychiczne”
 i inne...
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KAMPANIE
INFORMACYJNE

45

1 783 774 zł

Liczba kampanii
informacyjnych

Nakłady
finansowe
dane za 2016 r.
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DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH WRS
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NAZWA

TELEFON

E-MAIL

ADRES

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku

58 342 31 50

mopr@mopr.gda.pl

ul. K. Leczkowa 1A,
80-432 Gdańsk

Gdańskie Centrum Świadczeń

58 326 50 00

dyrekcja@gcs.gda.pl

ul. Powstańców Warszawskich 25,
80-152 Gdańsk

Gdański Ośrodek
Pomocy Psychologicznej
dla Dzieci i Młodzieży

58 347 89 30

sekretariat@raclawicka.gda.pl

ul. Racławicka 17,
80-406 Gdańsk

Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień

58 320 02 56

biuro@gcpu.pl

ul. Dyrekcyjna 5,
80-852 Gdańsk

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

58 553 43 11

biuro@opz.gdansk.pl

ul. Kołobrzeska 61,
80-397 Gdańsk

Gdański Zespół Żłobków

58 341 47 36

biuro@zlobki.gda.pl

ul. Racławicka 8,
80-406 Gdańsk

Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze

58 341 10 42

sekretariat@pogotowieopiekuncze.gda.pl

ul. K. Leczkowa 1A,
80-432 Gdańsk

Gdańskie Domy dla Dzieci

58 309 40 83

dyrektor@domdziecka.gda.pl

ul. Brzegi 55,
80-045 Gdańsk

Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny

58 346 10 61

sekretariat@gdir.gda.pl

ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4,
80-245 Gdańsk

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"

58 307 09 22

ostoja@dpsostoja.gda.pl

ul. Hoża 4,
80-628 Gdańsk

Dom Pomocy Społecznej "Polanki"

58 552 19 52

sekretariat@dpspolanki.pl

ul. Polanki 121,
80-308 Gdańsk

Dom Pomocy Społecznej "Orunia"

58 309 49 31

sekretariat@dpsorunia.pl

ul. Starogardzka 20,
80-058 Gdańsk

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

58 320 22 96

mzon@gdansk.gda.pl

ul. Dyrekcyjna 5,
80-852 Gdańsk

Pałac Młodzieży

58 301 40 09

sekretariat@pmgdansk.pl

ul. Ogarna 56,
80-826 Gdańsk

Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

58 520 68 50

biuro@ssm.gda.pl

ul. Grunwaldzka 244,
80-314 Gdańsk

NAZWA

TELEFON

e-mail

ADRES

Bursa Gdańska

58 301 36 64
58 305 88 11

sekretariat@bursa.gda.pl

ul. Podwale Staromiejskie 51/52,
80-845 Gdańsk

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

58 341 87 58

poradnia1gda@interia.pl

ul. Obywatelska 1,
80-259 Gdańsk

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

58 301 07 21

poradnia@ppp3.org

ul. Wałowa 21,
80-858 Gdańsk

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

58 341 05 42

ppp4.gda@wp.pl

ul. Lucyny Krzemienieckiej 1,
80-448 Gdańsk

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

58 348 72 82

ppp5@ppp5.gda.pl

ul. Związku Jaszczurczego 4,
80-288 Gdańsk

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

58 301 18 15

poradnianr6@wp.pl

ul. Teofila Lenartowicza 21,
80-704 Gdańsk

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

58 341 39 50

ppp_7@op.pl

ul. Romualda Traugutta 82,
80-229 Gdańsk

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2

58 343 03 21

soswnr2@gmail.com

ul. Ks. Mariana Góreckiego 16,
80-544 Gdańsk

Specjalny Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

58 553 40 32

sekretariat@autyzm.net.pl

ul. Dąbrowszczaków 28,
80-365 Gdańsk
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Egzemplarz bezpłatny
Opracowanie, kontakt:
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

Dane zawarte w publikacji podano według stanu na grudzień 2017 roku.
Podane informacje mogą ulec zmianie.

www.gdansk.pl
www.facebook.com/zGdanska

