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Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta oraz Gdańsk Programy Operacyjne 2023
Uchwała nr LVII/1327/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r. oraz Uchwała nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r.
Ogólny zarys Programu
Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta oraz jej
integralna część, jaką jest dokument Gdańsk Programy
Operacyjne 2023, stanowią nadrzędne instrumenty
zarządzania rozwojem Gdańska. Poprzez wskazane w nich
priorytety strategiczne dla Gdańska, dokumenty dają
podstawy do świadomego kształtowania procesów rozwoju
miasta. Ich wdrażanie ma służyć osiąganiu trwałego
i zharmonizowanego
rozwoju
Gdańska
oraz
systematycznemu podnoszeniu jakości życia w mieście.
Horyzont czasowy określony dla Programów to rok
2023.Programy Operacyjne zawierają konkretne działania
rozwojowe dla Gdańska, które zostały ujęte w dziewięciu
obszarach: Edukacja, Zdrowie Publiczne i Sport, Integracja
Społeczna i Aktywność Obywatelska, Kultura i Czas Wolny,
Innowacyjność
i
Przedsiębiorczość,
Atrakcyjność
Inwestycyjna, Infrastruktura, Mobilność i Transport oraz
Przestrzeń Publiczna. Każdy z Programów zawiera zbiór
celów operacyjnych, zadania oraz kluczowe zadania –
struktura ta stanowi ramy strategiczne dla systematycznie
podejmowanych działań w poszczególnych obszarach.
Nad wdrażaniem założeń każdego z dziewięciu Programów
czuwają Koordynatorzy.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.

3.

4.

Odzwierciedleniem wprowadzanych zmian i podejmowanych działań w Gdańsku w 2018 r. są mierzalne
wyzwania rozwojowe, w tym: wzrost wskaźnika jakości życia (wskaźnik ten systematycznie rośnie; jak wynika z
badania „Jakość życia w Gdańsku 2018” wyniósł on 3,70) oraz wzrost liczby mieszkańców (2018 r . – 466,6 tys.,
2017 r . – 464,3 tys.).
Raporty podsumowujące. W ramach monitoringu wdrażania 9 Programów Operacyjnych, co roku sporządzane
są raporty, które stanowią jakościowe i ilościowe podsumowanie szeregu przedsięwzięć rozwojowych
podejmowanych w Gdańsku. Zestawienie w raportach działań zrealizowanych w 2018 r., oraz wskazanie
kluczowych osiągnięć i największych wyzwań dostarczają wiedzę niezbędną do zarządzania Programami.
Spotkania Koordynatorów. Istotą zarządzania poprzez wytyczne wskazane w Programach Operacyjnych jest
osiągnięcie synergii działań międzysektorowych oraz pogłębienie współpracy pomiędzy Koordynatorami. Jest
to jedna z największych wartości i efektów wdrażania dokumentów strategicznych w Gdańsku. Wzmocnienie
partnerskich relacji między osobami decyzyjnymi w danych obszarach pozwala na wymianę wiedzy,
współpracę i podniesienie skuteczności przy realizacji interdyscyplinarnych projektów.
Spotkania Zespołów Programowych. Każdy z dziewięciu Koordynatorów Programów Operacyjnych, cyklicznie
realizuje spotkania zespołów merytorycznych w obszarze swoich kompetencji. W skład Zespołów wchodzą
przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek miejskich oraz zewnętrzni eksperci. Aby zachować
spójność i konsekwencję we wdrażaniu celów operacyjnych niezbędne są: współdziałanie międzysektorowe,
koordynacja oraz weryfikacja wieloaspektowej pracy w ramach danego Programu, co umożliwiają spotkania
zespołów.

W ramach wdrażania działań rozwojowych realizowanych jest szereg działań, które są szczegółowo zestawione w
rocznych raportach podsumowujących Programy Operacyjne za 2018 r.

Instytucja wiodąca: Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w zakresie monitoringu wdrażania Strategii i Programów Operacyjnych)
Realizatorzy Programu / Wydziały i Instytucje partnerskie: Koordynatorzy Programów Operacyjnych (Edukacja – Grzegorz Szczuka, Zdrowie Publiczne i Sport – Marek Jankowski,
Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska – Maria Maślak, Kultura i Czas Wolny – Barbara Frydrych, Innowacyjność i Przedsiębiorczość – Magdalena Kreft, Atrakcyjność
Inwestycyjna – Alan Aleksandrowicz, Infrastruktura – Joanna Tobolewicz, Mobilność i Transport – Remigiusz Kitliński, Przestrzeń Publiczna – Edyta Damszel-Turek), wydziały Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki miejskie.
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Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk
Uchwała nr XXXVIII/1047/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/1116/17 Rady Miasta Gdańska z 25 maja 2017 r. z późniejszymi zmianami (Regulamin Programu)
Ogólny zarys Programu
Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
Celem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży jest promowanie młodzieży
szczególnie uzdolnionej, motywowanie uczniów do
podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych
uzdolnień oraz ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i
pogłębianiem wiedzy, a także tworzenie pozytywnych
wzorców dla społeczności uczniowskiej.
Program adresowany jest do mieszkających w Gdańsku
najlepszych maturzystów oraz uczniów od IV klasy szkół
podstawowych.

1.

2.
3.

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta
Gdańsk przyznawane jest jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych
oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego.
Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach i ubiegać się o nie mogą uczniowie i maturzyści, którzy
spełniają wszystkie kryteria wymienione w Regulaminie.
W 2018 r. przyznano 781 jednorazowych stypendiów na łączną kwotę 299 950 zł, z czego:
 w ramach I kategorii – za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego i osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej – 3 stypendia po 2000 zł, łącznie 6000 zł,
 w ramach II kategorii – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wysoką średnią ocen oraz
osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich lub międzynarodowych – 103 stypendia po 400 zł, łącznie
41 200 zł,
 w ramach III kategorii – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wysoką średnią ocen oraz
osiągnięcia w konkursach wojewódzkich – 358 stypendiów po 350 zł, łącznie 125 300 zł,
 w ramach IV kategorii – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wysoką średnią ocen oraz
osiągnięcia w zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym – 307
stypendiów po 350 zł, łącznie 107 450 zł,
 w ramach V kategorii – dla wybitnych talentów, za spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich
zainteresowań – 10 stypendiów po 2000 zł, łącznie 20 000 zł. Stypendium w tej kategorii
przeznaczone jest na realizację indywidualnego programu rozwoju ucznia tworzonego we
współpracy tutora z uczniem.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku
Realizatorzy Programu / Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, placówki oświatowe
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Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 20172020; Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018
Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020
został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/888/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r.
Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018
został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/1387/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017 r.
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 jest integralną częścią
Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na
lata 2017-2020, jednocześnie będąc częścią dokumentów
lokalnych: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a
także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych do roku 2030.
Celem 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.
Założeniem Programu jest ograniczenie występowania
negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania
środków psychoaktywnych poprzez rozwój działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą
tematyką, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie
następstw nadużywania substancji psychoaktywnych,
integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych,
doskonalenie
współpracy
pomiędzy
instytucjami
zaangażowanymi w jego realizację, a także systemowo
prowadzony monitoring i ewaluacja.
Problemy
związane
z
nadużywaniem
środków
psychoaktywnych, w tym nowe substancje psychoaktywne
(NSP) dotykają znacznej części społeczeństwa, dlatego

Zrealizowano ponad 263 zadania/projekty/programy. Siedem zadań obejmowało zarówno obszar z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i narkomanii. Z bezpośrednich zadań/działań Programu skorzystało ponad 72 tys.
osób, w tym blisko 25 tys. dzieci i młodzieży. Na szeroką skalę prowadzono kampanie społeczne i działania w mediach
społecznościowych, które dotarły do kilkuset tysięcy osób. Na realizację Programu wydatkowano kwotę w wysokości
12 081 272 zł, co stanowi 97% planu finansowego.
Program podzielono na cztery kierunki/obszary: edukacja zdrowotna/promocja zdrowia; profilaktyka; redukcja szkód,
rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa; organizacja programu oraz badania i
analizy.
1. Edukacja zdrowotna/promocja zdrowia
W ramach kierunku/obszaru prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną, w tym konferencje, wykłady,
kampanie społeczne: Kieruj bez procentów, Młodość bez procentów, DOM – Dziecko, Ojciec, Matka.
Zrealizowano szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe przedstawicieli
organizacji/podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz FASD (Fetal Alkohol
Spectrum Disorder – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Prowadzono działalność wpływającą na
ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych. Zapewniono wsparcie merytoryczne realizatorom
działań. Upowszechniano informację na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu.
Na realizację zadań w tym obszarze wydatkowano kwotę w wysokości 1 409 986 zł. Zrealizowano 38
zadań/projektów/programów, w tym 3 zadania występowały zarówno w obszarze przeciwdziałania
alkoholizmowi, jak i przeciwdziałania narkomanii. Z bezpośrednich zadań/działań Programu skorzystało ponad
33 090 osób, w tym ponad 4600 dzieci i młodzieży.
2. Profilaktyka (w tym: profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca)
W ramach kierunku/obszaru Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień koordynowało działania prowadzone w
Gdańsku związane z profilaktyką uzależnień, poszerzano, udoskonalano, wdrażano oferty skutecznych,
rekomendowanych programów profilaktycznych. Ponadto poszerzano ofertę pomocy psychologicznej,
socjoterapeutycznej i opiekuńczej, w tym w placówkach wsparcia dziennego. Realizowano projekty rozwijające
kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców, sprzyjające budowaniu postaw i zachowań
4
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Program skierowany był do wszystkich mieszkańców Gdańska
oraz osób realizujących zadania z obszaru uzależnień.

prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Prowadzono oddziaływania w zakresie promocji zdrowia i aktywności
fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych. Prowadzono również akcje profilaktyczne
promujące zdrowy styl życia i wieloletnie, systemowe mobilne działania profilaktyczne. Przeprowadzono
badania diagnostyczne uczestników profilaktycznego programu pracowniczego dla osób dorosłych w miejscu
pracy. Zapewniono zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania
społecznego oraz możliwość udziału w koloniach, obozach i półkoloniach. Zrealizowano programy
streetworkingowe. Rozszerzono ofertę dla osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (terapeuta
uzależnień)
Na realizację zadań w tym obszarze wydatkowano kwotę w wysokości 5 691 780 zł. Zrealizowano 177
zadań/projektów/programów, w tym 1 zadanie występowało zarówno w obszarze przeciwdziałania
alkoholizmowi, jak i przeciwdziałania narkomanii. Z bezpośrednich zadań/działań Programu skorzystało ponad
25 tys. osób, w tym ponad 19,7 tys. dzieci i młodzieży.
3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa
W ramach kierunku/obszaru zrealizowano programy/oferty zwiększające dostępność do pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym ofertę na prowadzenie Miejskiej Poradni
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Kontynuowano program z zakresu redukcji szkód, w tym stacjonarnej
wymiany igieł i strzykawek. Prowadzono programy postterapeutyczne, w tym prowadzono 2 mieszkania
readaptacyjne i 1 hostel dla osób uzależnionych od narkotyków. Zapewniono kompleksową specjalistyczną
pomoc psychologiczną i terapeutyczną prowadzoną przez GOPP dla dzieci i młodzieży oraz
rodziców/opiekunów, w tym zwiększono dostępność pomocy dla dzieci z FASD. Ponadto zapewniono pomoc
psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie. Udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej, wsparto również działalność klubów abstynenta.
Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych kontynuowało swoją działalność w zakresie motywacyjnoinformacyjnym kierowanym do osób z kręgu problemów uzależnień. Wprowadzono 2 nowe zadania dotyczące:
zapewnienia pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz
wieloletnie programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, wychowujących się w
rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).
Na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości 4 380 963 zł. Zrealizowano 45
zadań/projektów/programów. Z bezpośrednich zadań/działań Programu skorzystało ponad 12 tys. osób, w tym
blisko 600 dzieci i młodzieży.
4. Organizacja programu oraz badania i analizy
W ramach kierunku/obszaru zabezpieczono warunki pracy dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gdańsku (24 członków). Doposażono realizatorów i partnerów Programu w sprzęt
komputerowy i biurowy niezbędny do realizacji zadań. Zapewniono bieżący monitoring działań w ramach 9
5
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spotkań Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Programu. Zapewniono warunki pracy dla Komisji Konkursowych
powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego. Wydział Gospodarki Komunalnej i
Biuro Informatyki uporządkowało system rejestrowania informacji o punktach sprzedaży i wielkościach
sprzedaży alkoholu (system mapowania GIS). Ponadto przy planowaniu realizacji zadań uwzględniano
występowanie typu uzależnień i schorzeń w poszczególnych grupach wiekowych oraz dysproporcje płci.
Na realizację zadań w tym obszarze wydatkowano kwotę w wysokości 598 543 zł. Zrealizowano 10
zadań/projektów/programów, w tym 3 zadania występowały zarówno w obszarze przeciwdziałania
alkoholizmowi, jak i przeciwdziałania narkomanii. Z bezpośrednich zadań/działań Programu skorzystało blisko
2200 osób.
Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Rozwoju Społecznego, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Centrum Integracji
Społecznej, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, podmioty edukacji i opieki (szkoły, poradnie), placówki wsparcia dziennego, podmioty, których cele statutowe lub
przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego. W realizację Programu zaangażowanych było ponad 290 jednostek, podmiotów, instytucji, organizacji
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Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020
Uchwała nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017 r.
Ogólny zarys Programu
Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania
Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 ma służyć
wydłużeniu życia w zdrowiu, poprawie zdrowia i
związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszeniu
nierówności społecznych w zdrowiu mieszkańców i
mieszkanek Gdańska.
Adresatami Programu są gdańszczanie, szczególnie
osoby młode oraz seniorzy. Do głównych założeń
programu należy wydłużenie życia w zdrowiu oraz
ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne
poprzez: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń,
poszerzenie wiedzy i umiejetności w zakresie wpływu
stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w
tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności
fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na
wszystkich etapach życia i we wszystkich odgrywanych
rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek
w wieku produkcyjnym, zdrowy senior), a także
podniesienie efektywności i skuteczności programu
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

Program profilaktyczny zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat – przeprowadzano przeglądy
stomatologiczne u dzieci, prowadzono edukację właściwego mycia zębów oraz prawidłowego odżywiania. W
Programie udział wzięło 140 dzieci.
2. Profilaktyka zakażeń grypy – program polityki zdrowotnej „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się
jesienią życia”. Oferta obejmuje szczepienia przeciwko grypie skierowane do seniorów. W 2018 r. skorzystało z
niego 3868 osób.
3. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży – 610-14-18+ dla zdrowia. Program polega na przeprowadzeniu badań przesiewowych i ankietowych w kierunku
czynników ryzyka, stylu życia i zachowań zdrowotnych wśród uczniów, wyselekcjonowaniu z powyższych grup
dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych, tj.: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia odżywiania,
zaburzenia depresyjne, przeprowadzeniu pełnej interwencji edukacyjno-leczniczej u dzieci z wykrytymi
problemami zdrowotnymi. Prowadzony jest kompleksowy program edukacyjny dla dzieci i rodziców w zakresie
dietetyki, aktywności fizycznej, budowania pozytywnych zachowań zdrowotnych. W 2018 r. w projekcie
uczestniczyło 5867 dzieci.
4. Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS skierowane do dzieci, młodzieży i studentów – zrealizowano programy
szkoleniowe skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz kampanie informacyjno-edukacyjne
skierowane do studentów. W 2018 r. z programów skorzystało 1995 osób.
5. Prowadzono konsultacje psychologiczne i terapie grupowe osób seropozytywnych oraz zrealizowano turnus
terapeutyczno-rehabilitacyjny. Skorzystało łącznie 28 osób.
6. Promocja aktywnego starzenia się prowadzona była poprzez realizację programu Trzeci wiek w zdrowiu. Z promocji
skorzystało 226 osób.
7. Program Kierunek Zdrowie – jest projektem skierowanym dla 6-latków i ich rodziców, uczestnicy projektu objęci są
interdyscyplinarną konsultacją ze specjalistami zdrowia publicznego. W 2018 r. w programie udział wzięło 2231
dzieci.
8. Program Zdrowy uczeń skierowany jest do dzieci w wieku 9-11 lat, obejmuje stworzenie planu postępowania
prozdrowotnego dla każdego z uczestników. W programie wzięło udział 2432 dzieci.
9. Gdańsk Jemy zdrowo – program służący poprawie jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie placówek
oświatowych. W ramach programu wspierana jest odpowiednia komunikacja dotycząca żywienia dzieci w
przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami, opiekunami. W programie uczestniczyło
ponad 100 gdańskich szkół.
10. Koperta Życia – kampania służąca upowszechnieniu wśród mieszkańców Gdańska idei posiadania krótkiej informacji
o zdrowiu osoby, do której wezwano pomoc medyczną. W ramach projektu prowadzona jest promocja
7
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prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. W 2018 r. Kopertę otrzymało 4830
gdańszczan.
11. Program Ekstra Fan/Ekstra Fanka – jest programem zdrowego stylu życia dla osób w wieku aktywności zawodowej,
u których występuje problem nadmiaru masy ciała. Realizowany jest przez: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia,
Stadion Energa Gdańsk, ERGO ARENĘ oraz kluby sportowe – Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk, Trefl Sopot oraz
Wybrzeże Gdańsk. Na podstawie identyfikacji zagrożeń dla zdrowia (behawioralnych czynników ryzyka rozwoju
chorób) określany jest indywidualny, kompleksowy plan postępowania prozdrowotnego. Plan realizowany jest
podczas 12-tygodniowego treningu ze sztabem trenerskim klubów sportowych oraz zajęć z dietetykami,
fizjologami, lekarzami, specjalistami z zakresu aktywności fizycznej. W 2018 r. w Programie wzięło udział 125 osób.
12. Kampania Edukacyjna Zdrowy Senior – służy podniesieniu poziomu świadomości procesu starzenia się organizmu,
jego konsekwencji oraz budowaniu kompetencji w zakresie opóźnienia procesu starzenia u osób powyżej 65. roku
życia. W 2018 r. działaniami objęto 1636 uczestników.
13. Kampania Edukacyjna Zdrowie w Szkole – głównym celem programu jest tworzenie warunków do podejmowania
działań na rzecz zdrowia własnego i dzieci poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia.
W 2018 r. w kampanii uczestniczyło 821 osób.
Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz 12 innych podmiotów leczniczych,
organizacje pozarządowe
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Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023
Uchwała nr XXVI/665/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r.
Ogólny zarys Programu
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20162023 (GPOZP) ma na celu tworzenie lokalnego systemu
zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju
psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia
osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z
zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia
społecznego w Gdańsku.
Adresatami GPOZP są mieszkańcy Gdańska – osoby z różnych
grup wiekowych, zmagające się z problemami, zaburzeniami i
chorobami psychicznymi oraz osoby znajdujące się w otoczeniu
osób cierpiących, tj. rodziny, środowisko lokalne oraz członkowie
wszelkich grup zawodowych świadczących szeroko rozumianą
pomoc.
Do głównych założeń programu należy: prewencja, interwencja,
integracja, koordynacja i zarządzanie. Prewencja, czyli
podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie
zjawisk mu zagrażających. Interwencja, czyli rozwój wczesnej,
kompleksowej, dostępnej działalności diagnostycznej i
terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.
Integracja, czyli utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do
odgrywania ról społecznych, odzyskania samodzielności i
aktywności społecznej na miarę możliwości. Koordynacja i
zarządzanie, czyli zbudowanie systemu zarządzania działaniami z
zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

W ramach promocji zdrowia psychicznego oraz prewencji zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych prowadzono
projekty informacyjno-edukacyjne, kampanie społeczne, inicjowano i wspierano działania z zakresu
profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych. W 2018 r. było 17 069 beneficjentów tych działań.
Przeciwdziałano uzależnieniom behawioralnym, w tym zaburzeniom jedzenia, uzależnieniom od pornografii,
seksu, hazardu, Internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego poprzez zajęcia edukacyjnoinformacyjne, terapię indywidualną, poradnictwo. Z oferty skorzystało 571 osób.
Świadczono usługę pogłębionej holistycznej/systemowej diagnozy funkcjonalnej oraz prowadzono
kompleksowe działania interwencyjne dla osób potrzebujących wsparcia psychicznego, ich rodzin i
opiekunów oraz otoczenia. Działaniami objęto 418 beneficjentów.
Wspierano świadczenie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób
dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i
opiekunów, w tym: opieki psychiatrycznej, psychogeriatrycznej, rehabilitacji długoterminowej itp. oraz
przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu, w tym: psychiatrii
środowiskowej, zespołów leczenia środowiskowego, zespołów interwencyjnych, terapii środowiskowej, grup
samopomocowych i grup wsparcia (6 umów) – 368 beneficjentów.
Wspierano działania edukacyjne, z zakresu podnoszenia wiedzy i kompetencji oraz wsparcie (superwizja,
szkolenia, programy edukacyjne) kadry podmiotów zaangażowanych w działania związane z ochroną zdrowia
psychicznego. W 2018 r. przeszkolono 208 osób.
Wsparcie świadczono w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach
z zakresu zdrowia psychicznego, w tym: prowadzono i aktualizowano bazę internetową w zakresie dostępnej
oferty wsparcia, aktualizowano informator o dostępnej ofercie wsparcia, prowadzono infolinię i świadczono
konsultacje. Z usług centrum korzystało 738 beneficjentów.
Prowadzono 11 środowiskowych domów samopomocy – są to usługi w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce,
rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym. Dostępne były 273 miejsca, z których skorzystały 323 osoby.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogły korzystać z 6 klubów samopomocy. W 2018 r. z usług skorzystało
110 osób.
Ofertę usług świadczonych w ramach Programu uzupełniało 6 warsztatów terapii zajęciowej – wyodrębniona
organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom z
zaburzeniami psychicznymi niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w
zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W 2018 r. z usług
skorzystało 250 osób.
9

RAPORT O STANIE GDAŃSKA ZA 2018 ROK | Załącznik nr 2: Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

10. Prowadzono Domy Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych, które wymagają całodobowej opieki, a
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych; przebywały w nich 222 osoby.
11. Zapewniono wsparcie środowiskowe w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dla 188 osób.
12. Wsparcie środowiskowe prowadzono w formie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami
psychicznymi – zrealizowano ogółem 12,7 tys. godzin usług.
13. Wsparciem środowiskowym w formie konsultacji specjalistycznych objęto 30 rodzin. Dokonano oceny sytuacji
osób z zaburzeniami psychicznymi, określeniu kierunków i form pracy w zakresie poprawy funkcjonowania
osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także organizacji działań, które eliminują zagrożenia w prawidłowym
funkcjonowaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi.
14. Prowadzono punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia indywidualna i
grupowa, współpraca z przedstawicielami instytucji i placówek medycznych, porady psychologiczne,
psychoterapia, socjoterapia, trening aktywności społecznej, trening podejmowania ról społecznych, analiza
sytuacji zawodowej i edukacyjnej, praca nad motywacją do powrotu do edukacji w ramach opuszczonego
etapu, ewentualna zmiana ścieżki edukacyjnej), udzielono ok. 2100 konsultacji.
15. Wsparcie środowiskowe świadczono także w formie zabezpieczenia opieki dla osób z niepełnosprawnością
oraz wsparcia członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania
pomocy w formie opieki wytchnieniowej, z czego korzystało 12 osób.
16. Zapewniono 14 mieszkań wspomaganych, w tym 6 chronionych oraz wsparcie psychospołeczne, z zakresu
usamodzielniania, w tym m.in. trening porządkowy, kulinarny, czystości, lekowy, finansowy, trening
mieszkaniowy z zakresu: samoobsługi, rozwijania kontaktów społecznych, odgrywania ról społecznych,
pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, ubiegania się o
uzyskanie mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego czy załatwiania spraw urzędowych, podtrzymania
kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym. W 2018 r. z usługi skorzystało 65 osób.
Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Rozwoju Społecznego, podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe
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Program Polityki Zdrowotnej na lata 2017-2020 pod nazwą „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska”
Uchwała nr XXXV/941/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r.
Ogólny zarys Programu
Program Polityki Zdrowotnej na lata 2017-2020 pod nazwą
„Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska“
ukierunkowany jest na:
1. Budowanie świadomości, podniesienie poziomu
wiedzy oraz promowania zachowań prozdrowotnych
młodzieży gdańskich szkół w zakresie zdrowia
prokreacyjnego. Adresatami Programu w tym zakresie
są
uczniowie
pierwszych
klas
szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
2. Zwiększenie dostępu dla mieszkańców Gdańska do
opieki psychologicznej na każdym etapie leczenia
niepłodności oraz po zakończeniu leczenia
medycznego. Beneficjentami modułu są wszyscy
mieszkańcy Gdańska zmagający się z trudnościami w
prokreacji, zamieszkujacy na terenie Gdańska co
najmniej od roku i rozliczający się z podatków w
Urzędzie Skarbowym w Gdańsku.
3. Leczeniu niepłodności metodami zapłodnienia
pozaustrojowego opartego na obowiązujących
standardach postępowania i procedur medycznych,
poprawie dostępu dla mieszkańców Gdańska do usług
medycznych w zakresie leczenia niepłodności.
Do Programu zostają zakwalifikowane pary pozostające w
związku małżeńskim lub partnerskim, które mieszkają lub
opłacają podatki w Gdańsku, a które nie mogą zrealizować
planów rozrodczych oraz spełnią kryteria medyczne
kwalifikujące do metody zapłodnienia pozaustrojowego.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.

3.

W ramach modułu edukacyjnego, dotyczącego zdrowia seksualnego człowieka oraz odgrywania odpowiednich
ról w rodzinie skierowanego do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
kontynuowano dystrybucję broszury edukacyjnej ZdrovveLove wydanej w 2017 r. W ostatnim kwartale 2018
r. wyłoniono wykonawcę warsztatów edukacyjnych z uczniami, który do końca roku przeprowadził spotkania
z dyrektorami 6 gdańskich szkół oraz 2 spotkania z rodzicami. Celem spotkań było omówienie zakresu
warsztatów dla uczniów oraz konieczność uzyskania zgód rodziców na uczestnictwo dzieci w warsztatach.
Szkołom przekazano 18 kompletów ulotek w ramach programu, które dotarły do 610 uczniów. Przeszkolonych
zostało 7 edukatorów seksualnych z zakresu materiałów używanych podczas projektu. Spotkania edukacyjne
z uczniami zaplanowano na 2019 r.
Moduł wsparcia psychologicznego w Programie obejmuje kompleksową, specjalistyczną pomoc osobom
dotkniętym niepłodnością i trudnościami w prokreacji, w tym także po zakończeniu leczenia medycznego.
Brak oferentów w konkursie prowadzonym w 2017 r. oraz w pierwszym konkursie 2018 r. spowodował, że
realizatora modułu wsparcia psychologicznego udało się wyłonić dopiero w IV kwartale 2018 r. Realizatorzy
przeprowadzili kampanię promocyjno-informacyjną, przygotowali oraz rozdystrybuowali ulotki i plakaty,
rozpoczęli rekrutację do Programu. Rozpoczęcie świadczenia pomocy zaplanowano na 2019 r.
Moduł medyczny – leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego polega na wsparciu par
spełniających kryteria wskazane w Programie poprzez współfinansowanie przez Miasto Gdańsk niezbędnej
procedury medycznej. Na ten cel w 2018 r. przeznaczono 1 mln zł, z pomocy skorzystało 210 par. Od początku
istnienia Programu do 31 grudnia 2018 r. na świat przyszło 73 dzieci.

Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
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Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030
Uchwała nr XXX/846/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.
Ogólny zarys Strategii
Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS) jest
elementem całościowego programu rozwoju Gdańska. Obok Strategii
Rozwoju Miasta i Programów Operacyjnych jest podstawowym
dokumentem nakreślającym kierunki rozwoju społecznego w Gdańsku.
Identyfikuje trudności i problemy gdańszczan oraz wskazuje optymalne
kierunki rozwiązań. Jednocześnie stanowi zbiór wytycznych dla
budowania branżowych dokumentów, w których wytyczone są
rozwiązywania poszczególnych problemów społecznych. Gdańska
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest realizowana
poprzez branżowe programy, projekty, modele, procedury i plany.
Głównym celem Strategii jest zwiększenie spójności społecznej i jakości
wsparcia osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo wskazano trzy
cele strategiczne:
1. Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu
trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego.
2. Zwiększenie zintegrowania i udziału wszystkich polityk publicznych
rozwiązywania problemów społecznych.
3. Poprawa jakości zarządzania systemem polityki społecznej.
Adresatami GSRPS są wszyscy mieszkańcy Gdańska ze szczególnym
uwzględnieniem osób z trudnościami, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Jako grupy szczególnej uwagi wskazać
można m.in.: osoby ubogie, osoby niepełnosprawne, osoby chorujące
psychicznie, osoby z problemami uzależnień, osoby długotrwale
bezrobotne, rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Strategii oraz ich efekty
1.

2.

3.
4.

Prowadzono koordynację rozwiązywania problemów społecznych opartą na zadaniach i działaniach
zaplanowanych w branżowych programach, projektach, procedurach i planach oraz w Programach
Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta. W obszarach tematycznych funkcjonowało łącznie 40
dokumentów branżowych realizujących cele i kierunki GSRPS (21 programów, 3 modele, 11
projektów, 3 procedury, 2 plany).
Opracowano katalog rezultatów ze wskaźnikami dla 7 kierunków wskazanych w Strategii, które w
kolejnych latach będą poddawane systematycznemu monitoringowi. Gdańska Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza 7 kierunków działań koniecznych dla skutecznego
rozwiązywania problemów społecznych. Kierunki są podstawą, która określa sposób budowania,
wdrażania, monitorowania i ewaluacji wszystkich branżowych dokumentów. Kierunki stanowią też
drogowskaz, jakimi wartościami należy się kierować, budując i realizując branżowe dokumenty.
Kierunki to: 1. Budowanie mechanizmów rozwiązywania nowych wyzwań; 2. Wzmacnianie i rozwój
partycypacji społecznej; 3. Rozwój partnerstwa i solidarności na co dzień; 4. Subsydiarność; 5.
Sprawny i efektywny system zarządzania polityką społeczną; 6. Deinstytucjonalizacja; 7. Zwiększanie
dostępności do usług społecznych.
Opracowano algorytm prowadzenia analizy wydatków na realizację celów strategii oparty na funkcji
budżetu zadaniowego oraz przeprowadzono taką analizę dotyczącą wydatków za 2016 r.
Przeprowadzono badanie ewaluacyjne Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
do roku 2030 za lata 2016-2017. W ewaluacji skupiono się na dwóch kierunkach, tj.: sprawnym i
efektywnym systemie zarządzania polityką społeczną oraz zwiększeniu dostępności do usług
społecznych. Przeprowadzono 24 indywidualne wywiady eksperckie z przedstawicielami 18
instytucji, 1 zogniskowany wywiad grupowy z ekspertami, 20 wywiadów pogłębionych z
beneficjentami usług społecznych oraz przeprowadzono ankietyzację na grupie 376 klientów
miejskich usług społecznych. Na podstawie przeprowadzonego badania sporządzono raport z
rekomendacjami poprawy efektywności prowadzonych działań.

Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Strategii/Wydziały i Instytucje partnerskie: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Biuro Prezydenta ds. Sportu, Wydział Skarbu,
Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Programów Rozwojowych, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Gdański Urząd Pracy, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańskie Nieruchomości, Gdańska Infrastruktura Społeczna, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdańskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej,
ośrodki wsparcia, placówki wsparcia dziennego, podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe realizujące zadania Miasta
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Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020
Uchwała nr XLVII/1415/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r.
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty

Jednym z kluczowych obszarów integracji społecznej jest
wsparcie rodzin i zapewnienie opieki dzieciom, którymi nie
mogą z różnych względów zajmować się rodzice. Celem
głównym Programu jest zapewnienie wysokiego poziomu
jakości systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w
Gdańsku poprzez realizację 4 celów szczegółowych:
1. Poprawę warunków funkcjonowania rodzin w środowisku
lokalnym.
2. Podniesienie jakości systemu pieczy zastępczej.
3. Podniesienie skuteczności procesu usamodzielniania.
4. Doskonalenie systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej.
Grupę docelową Programu stanowią: dzieci i młodzież w
rodzinach
przeżywających
problemy
opiekuńczowychowawcze oraz środowiska, w których na co dzień
funkcjonują; rodzice i opiekunowie, w tym rodzice zastępczy;
dzieci i młodzież w pieczy zastępczej; usamodzielniani
wychowankowie pieczy zastępczej; pracownicy gdańskich
instytucji, organizacji z obszaru wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej.

1. Asystenci rodziny współpracowali z 379 rodzinami, w których opieką objęto 855 dzieci i młodzieży. Do
wszystkich rodzin wymagających wsparcia, zgłoszonych przez pracowników socjalnych oraz Sąd, został
skierowany asystent rodziny.
2. Wypracowano procedurę „Proces pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych”.
3. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie kompleksowego wsparcia dla rodzin w kryzysie – 162 osoby
objęte wsparciem, 49 rodzin.
4. Ze szkoły dla rodziców skorzystało 35 osób.
5. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece
i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych funkcji społecznych. W 2018 r. było w Gdańsku 7 rodzin wspierających.
6. W zakresie rozwoju infrastruktury zwiększono o 40 (do 146) liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego
prowadzonych w formie specjalistycznej, realizując zadanie rozwoju środowiskowych form wsparcia dla dzieci
i młodzieży. Uruchomiono nową placówkę dla młodzieży na 15 miejsc. Celem realizowanych w niej działań była
ochrona młodzieży przed przedwczesnym wypadaniem z systemu edukacji, motywowanie do dalszego
kształcenia oraz nabycie przez uczestników kompetencji społecznych potrzebnych w dorosłym życiu.
Poprawiono warunki lokalowe w 9 placówkach wsparcia dziennego umożliwiające rozwój wsparcia
oferowanego dzieciom i młodzieży poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz
doposażenie placówek.
7. Prowadzono kampanię społeczną mającą na celu promocję rodzicielstwa zastępczego poprzez nagrania
radiowe i telewizyjne – około 40 przekazów. Ponadto w prasie i na portalach społecznościowych ukazało się
około 40 publikacji odnoszących się do gdańskich rodzin zastępczych. Stworzono i wyprodukowano spot
promujący rodzicielstwo zastępcze w ramach prowadzonej kampanii pozyskiwania kandydatów na opiekunów
zastępczych, który został wyemitowany w komunikacji miejskiej w Gdańsku, na stronie internetowej miasta
Gdańska, na profilu na Facebooku i stronie internetowej MOPR w Gdańsku.
8. Przeprowadzono 4 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz 1 doszkolenie dla kandydatów na
zawodowe formy pieczy zastępczej.
9. Platformę współpracy podmiotów działająych na rzecz dziecka w pieczy zastępczej budowano za pomocą
udziału pracowników MOPR w spotkaniach, podczas których omawiano specyfikę pieczy zastępczej.
Zrealizowano: 3 spotkania z przedstawicielami sądów, 1 spotkanie z dyrektorami szkół, 2 wyjazdowe szkolenia
dla rodzin zastępczych i racowników pieczy zastępczej.
10. Objęto opieką dzieci zgodnie z postanowieniami sądu w pieczy rodzinnej (144 dzieci) i instytucjonalnej (135
dzieci).
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11. Udzielano specjalistycznego wsparcia i porad dla rodzin zastępczych i dzieci. Stałym wsparciem objęto 361
rodzin. Wsparcia rodzinom zastępczym udzieliło także 21 rodzin pomocowych.
12. Przeprowadzono 1061 zespołów ds. oceny sytuacji dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
13. Współfinansowano (wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wynagrodzenia dla 19
koordynatorów wspierających rodziny zastępcze.
14. Funkcję zawodowych rodzin zastępczych pełniło 49 rodzin (w tym: typu pogotowia rodzinnego oraz
specjalistycznych oraz rodzinnych domów dziecka).
15. W ramach podnoszenia kompetencji i wsparcia osób pracujących w ramach systemu pracy zastępczej,
zorganizowano 7 szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze opiekunów zastępczych.
Zwiększono także liczbę szkoleń wyjazdowych dla opiekunów zastępczych – odbyły się 2 edycje spotkania
integracyjno-szkoleniowego „Moc(ny) w Grupie”. Projekt służył integracji środowiska pieczy zastępczej i
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Zorganizowano superwizję dla 40 pracowników pieczy zastępczej.
16. Rozpoczęto prace nad zmianą modelu funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego, a także uzyskaniem standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (3 kameralne domy w trakcie
budowy).
17. Przeprowadzono specjalistyczne diagnozy u dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje
podejrzenie występowania Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS/FASD), wydano opinie diagnostyczne oraz
zapewniono 71 dzieciom i ich opiekunom specjalistyczną, kompleksową pomoc terapeutyczną.
18. Zlecono wykonanie 180 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka przez kandydata na opiekuna zastępczego i już
współpracującego opiekuna zastępczego.
19. Zlecono wykonanie 200 diagnoz psychofizycznych dla dzieci na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
lub w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców
biologicznych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej.
20. Zwiększono wysokość pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej, udzielanej przez MOPR w formie dofinansowania do wynajmu lokalu
mieszkalnego w maksymalnej wysokości 450 zł miesięcznie (z 300 zł) Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Nr 107/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., obowiązujące od 1 stycznia 2018
r. Od 1 stycznia 2018 r. zwiększono także kwotę świadczenia na kontynuowanie nauki dla osób
usamodzielnianych z pieczy zastępczej z kwoty 500 zł na 660 zł/miesięcznie Uchwałą Nr XLVI/1384/17 Rady
Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017 r.
21. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla zawodowych opiekunów zastępczych oraz osób do pomocy w tych
rodzinach Uchwałą Nr LIII/1548/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r.
22. Od 1 stycznia 2018 r. zwiększono kwotę świadczenia dla niepełnosprawnego dziecka w pieczy zastępczej z 200
zł na 300 zł/miesięcznie Uchwałą Nr XLVI/1385/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017 r.
23. Wypracowano model usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku. W spotkaniach
uczestniczyło ok. 30 osób z różnych organizacji wspierających proces usamodzielniania, rodziny zastępcze,
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24.

25.
26.

27.

pracownicy MOPR oraz wychowankowie pieczy. Głównym celem spotkań było zawiązanie współpracy
pomiędzy wszystkimi, którzy mają wpływ na proces usamodzielniania, ujednolicenie ich wiedzy na temat
formalnych wymagań i praktyki tego procesu oraz wypracowanie rekomendacji usprawniających system
wsparcia dla osób usamodzielnianych.
W listopadzie 2018 r., na bazie wypracowanych podczas spotkań rekomendacji, przygotowano standard
postępowania stanowiący wytyczne, jak wspierać wychowanka w procesie usamodzielnienia. Powstał
dokument „Model usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku”. Wypracowany model pod
nazwą „Drogi do Samodzielności” został zaprezentowany podczas konferencji w dniu 12 grudnia 2018 r. w
Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W konferencji udział wzięło 150 osób.
Monitorowano sytuację życiową 247 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
W ramach Gdańskiego Program Mieszkalnictwa Społecznego oraz poprzez dofinansowanie do wynajmu
lokalu, 95 wychowanków objęto wsparciem w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Wsparciem
na kontynuowanie nauki objęto 34 wychowanków , 19 wychowanków – wsparciem na zagospodarowanie, 24
wychowanków – wsparciem na usamodzielnienie.
W ramach współpracy, Fundacja Meta Pomoc uruchomiła Program Rozwojowy „Patron”, dedykowany
wychowankom pieczy zastępczej w Gdańsku. Głównym celem programu było rozbudzenie motywacji do
własnego rozwoju, wskazywanie różnych możliwości edukacji zawodowej, zatrudnienia i aktywności
społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia tak, aby na końcu tego procesu pozyskano mieszkanie
ze wsparciem wpisane w Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego. W Programie wzięło udział 10
wychowanków pieczy zastępczej.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Rozwoju Społecznego/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdański Urząd Pracy,
Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta (GPO), Gdańskie Domy dla Dzieci, Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny, Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka
Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, rodziny zastępcze, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podmioty i jednostki
organizacyjne Miasta Gdańska działające w zakresie działań Programu
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Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023
Uchwała nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r.
Ogólny zarys Programu
Wielu mieszkańców Gdańska znajduje się w szczególnej, trudnej
sytuacji życiowej. Wykluczeni i zagrożeni wykluczeniem społecznym
wymagają
wsparcia
w
zakresie
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych. Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego jest
wyrazem
solidarności
społecznej,
służy
koordynacji
i
usystematyzowaniu działań w zakresie mieszkalnictwa dla
najbardziej potrzebujących.
Jako cel główny Programu wskazano zintegrowanie rozwiązań
obszaru polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami obszaru pomocy i
integracji społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji i
indywidualizacji wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Wyróżniono także 3 cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępności do lokali mieszkalnych w ramach
realizacji GPMS.
2. Zapewnienie wysokiej jakości wsparcia dla uczestników GPMS.
3. Organizacja i doskonalenie systemu łączącego pomoc
mieszkaniową z adekwatnym wsparciem, uwzględniajacego
kierunek deinstytucjonalizacji i indywidualizacji usług.
Zakres Programu obejmuje zarówno obszar gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, jak i obszar integracji i pomocy
społecznej. W ramach realizacji Programu wdrożono system
wsparcia oraz kształtowania umiejętności do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie. Realizacja Programu umożliwiła
wprowadzenie deinstytucjonalizacji usług rozumianych jako rozwój
zindywidualizowanych usług świadczonych w społecznościach
lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej. Działania
programu dążą do indywidualizacji oferty wsparcia stosownie do
potrzeb i możliwości adresatów programu. Program ten wdrożył dwa
modele: Model Mieszkań Wspomaganych i Model Mieszkań ze
Wsparciem.
Beneficjentami programu mogą być absolwenci programów
społecznych, wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie
innych placówek w procesie usamodzielnienia, rodziny wielodzietne,

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Na cele Programu przeznaczono z zasobu lokalów gminy łącznie 42 mieszkania. Na mieszkania ze
wsparciem przeznaczono 29 lokali. Najemcy tych mieszkań objęci są wsparciem, które zapewnia MOPR
i/lub organizacje pozarządowe działające na zlecenie Miasta. W przypadku 14 lokali (z ww. 27) doszło
do przejęcia do zasobu mieszkaniowego gminy lokali, w których prowadzone były wcześniej
mieszkania ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na mieszkania wspomagane
przeznaczono 13 mieszkań rozumiane jako usługę społeczną, która przygotowuje osoby przebywające
w mieszkaniu lub domu do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewnia pomocy w prowadzeniu
samodzielnego życia. Pobyt w mieszkaniu jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej w
przypadku mieszkania chronionego lub na podstawie umowy cywilno-prawnej w przypadku
pozostałych form mieszkań wspomaganych. W przypadku 1 lokalu (z ww. 13) nastąpiła zamiana lokalu
wcześniej prowadzonego mieszkania wspomaganego dla wychowanków pieczy zastępczej. Osiągnięto
84% wartości założonego wskaźnika liczby przekazywanych lokali mieszkalnych rocznie. Ponadto
prowadzono prace koncepcyjne nad przygotowaniem inwestycji na cele społeczne związane z realizacją
Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego.
Z pozagminnego zasobu pozyskano budynek przy ul. Dąbka od TBS Konkret z 16 mieszkaniami ze
wsparciem i 1 mieszkaniem wspomaganym.
W 47 mieszkaniach wspomaganych funkcjonujących w ramach 8 projektów i 2 hostelach objęto
pomocą łącznie 225 osób.
W 114 mieszkaniach ze wsparciem funkcjonujących w ramach 8 projektów (w tym 48 pomieszczeń
tymczasowych – Centrum Treningu Umiejętności Społecznych) objęto pomocą 161 osób.
Wprowadzono zmiany do uchwały o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy dot.
udostępnienia lokali dla beneficjentów programu oraz w zakresie kryterium finansowego dostępu do
mieszkań komunalnych dla beneficjentów programu. Dostosowano także 2 istniejące projekty do
wymagań Modelu Mieszkań Wspomaganych oraz Modelu Mieszkań ze Wsparciem, opracowano i
wdrożono 2 nowe projekty.
Monitorowanie Programu na podstawie prac Zespołu Zarządzającego. Odbyło się: 6 spotkań
Podzespołu Monitorująco-Wdrożeniowego oraz 5 posiedzeń Podzespołu Kwalifikującego do mieszkań
ze wsparciem (dotyczyło 41 osób/rodzin) oraz 37 spotkań Zespołu Kwalifikującego do mieszkań
wspomaganych (dotyczyło 76 osób/rodzin). Aktualizowano na bieżąco skład osobowy Zespołu
Zarządzającego. Wypracowano i wdrożono nową organizację prac Zespołu Zarządzającego GPMS,
która została przyjęta zarządzeniem PMG. Opracowano zakres merytoryczny i metodologię badań
ewaluacyjnych programu. W 2018 r. przeprowadzono ewaluację programu oraz wypracowano
rekomendacje przyszłych działań.
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ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby z
niepełnosprawnością, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby
bezdomne, seniorzy i osoby/rodziny z grup społecznych najbardziej
narażonych na wykluczenie społeczne wskazane w GSRPS.

7.

Podjęto działania o charakterze rozwojowo-innowacyjnym związane z Programem:
 opracowano ekspertyzy w zakresie wyliczeń kosztów funkcjonowania Domu Ekologicznego
ze Wsparciem Dolne Młyny w stosunku do kosztów w systemie wsparcia instytucjonalnego
na rzecz jego mieszkańców – wyliczenie tzw. kosztów zaniechania oraz kosztów
oszczędności związanych z eksploatacją budynku;
 prowadzono prace nad wypracowaniem koncepcji projektu innowacyjnego dotyczącego
mieszkalnictwa społecznego w ramach środków europejskich (inicjatywa Komisji
Europejskiej Urban Innovative Action). Na bazie zdobytych doświadczeń prowadzono
następnie prace w ramach tej samej inicjatywy nad wypracowaniem koncepcji projektu
innowacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych z
elementami pomocy mieszkaniowej w ramach środków europejskich przygotowywano
aplikację projektową;
 opracowano standard wymiany informacji i ustalono zakres prowadzonej bazy mieszkań
funkcjonujących w ramach programu, która umożliwi sprawniejsze zarządzanie Programem
i zachowanie równowagi pomiędzy Modelem Mieszkań Wspomaganych i Modelem
Mieszkań ze Wsparciem, a w przyszłości dodatkowo mieszkań docelowych dla absolwentów
Programu.

Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Strategii/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Skarbu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Urząd Pracy, Biuro Rozwoju
Gdańska, Gdańskie Nieruchomości, Gdańska Infrastruktura Społeczna, Gdańskie Centrum Świadczeń, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki
wsparcia, organizacje pozarządowe realizujące zadania Miasta lub współpracujące z Miastem (20 fundacji i stowarzyszeń), Towarzystwa Budownictwa Społecznego, deweloperzy,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zewnętrzna firma ewaluująca Program
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Gdański Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023
Uchwała nr XXX/845/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.
Ogólny zarys Programu
Gdański Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia
Osób Zadłużonych (BEiWOZ) ma służyć zwiększeniu
bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkanek
Gdańska. Głównym celem programu jest koordynacja działań
prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego,
wsparcia osób zadłużonych w wychodzeniu z niewypłacalności
oraz wypracowania skutecznych rozwiązań ww. obszarach.
Przedmiotem działań jest rozwój międzysektorowej/
interdyscyplinarnej współpracy w tym obszarze oraz
rozpowszechnianie
wiedzy
ekonomicznej,
podnoszenie
świadomości prawnej oraz wypromowanie odpowiedzialnej
postawy przy korzystaniu z ogólnie dostępnych usług
finansowych. W ramach Programu tworzona jest także sieć
współpracy oraz prowadzony jest monitoring i prewencja
zagrożeń ekonomicznych.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.

3.
4.

Odbiorcami programu w zakresie edukacji ekonomicznej i
prewencji są wszyscy gdańszczanie szczególnie osoby młode i
starsze. Pomoc kierowana jest do osób zmagających się z
problemem nadmiernego zadłużenia, a także ofiar przestępstw i
nadużyć ekonomicznych oraz ich najbliższych.

5.

Koordynacja działań Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci
współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie
bezpieczeństwa ekonomicznego: edukacji, monitoringu i prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych,
wsparcia osób zadłużonych i ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). W skład Platformy wchodzą
wszyscy partnerzy i realizatorzy programu reprezentujący różne instytucje i organizacje (ok. 50 osób). Odbyły
się 4 spotkania Platformy BEiWOZ i 6 spotkań Grupy Zarządzającej.
Uruchomiono Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy al. Grunwaldzkiej
8, prowadzone przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, w którym mieszkanki i mieszkańcy
Gdańska mogą bezpłatnie skorzystać z doradztwa prawno-finansowego, konsultacji edukacyjnych,
zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów
pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. W Centrum 273 osobom udzielono porad
specjalistycznych, ponadto 1127 osobom udzielono informacji w ramach infolinii, utworzono 257
indywidualnych planów wyjścia z zadłużenia oraz przeprowadzono 33 spotkania grupy wsparcia
Wydano trzy broszury edukacyjne: „Pocieszek – Poradnik dłużnika”; „Pocieszek – Poradnik spadkowy”;
„Pocieszek – Długi Konsumpcyjne”.
Przeprowadzono ogólnomiejskie akcje edukacyjne w ramach kampanii informacyjnej „Bądź rozważny. Nie
daj się oszukać”, podczas których mieszkańcy Gdańska mogą skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących
skutecznych sposobów, jak nie dać się oszukać i jak poradzić sobie z zadłużeniem. Przeprowadzone akcje
edukacyjne to „Dzień bez Długów – Weź bilet i skasuj długi” (17.11.2018 r.) oraz „Tydzień Bezpieczeństwa
Ekonomicznego” (16-20.04.2018 r.).
W listopadzie i grudniu 2018 r. ekspert zewnętrzny przeprowadził ewaluację dotychczasowych działań
podjętych w Programie oraz przedstawił rekomendacje odnośnie do dalszej realizacji Programu.

Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Skarbu Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Rzecznik Konsumentów, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Urząd Pracy, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacja
Edukacyjna Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku, Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni,
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu, Policja, Straż Miejska, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Urząd Pracy,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura w Gdańsku, Izba Komornicza w Gdańsku, Narodowy Bank Polski, Oddział w Gdańsku, Izba Notarialna w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Gdańsku, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura w Gdyni, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości, Firmy Windykacyjne, Organizacje senioralne, Kluby
Seniorów, Uniwersytety III wieku i inne podmioty prowadzące działania skierowane do seniorów, Nieodpłatne Punkty Pomocy Prawnej, Biura Porad Obywatelskich, instytucje finansowe, podmioty pomocy
i integracji społecznej, podmioty ochrony zdrowia, poradnie i ośrodki leczenia uzależnień, grupy samopomocowe
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Model Integracji Imigrantów
Uchwała nr XXVI/673/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r.
Ogólny zarys Modelu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Modelu oraz ich efekty

Gdański Model Integracji Imigrantów jest
odpowiedzią na obserwowane współcześnie
ruchy migracyjne. Jako atrakcyjne miejsce
zamieszkania Gdańsk przyciąga wielu nowych
mieszkańców z różnych stron świata. Model
Integracji Imigrantów pozwoli wykorzystać
ich potencjał na rzecz rozwoju miasta i
pozwoli zmniejszyć ewentualne negatywne
skutki różnic kulturowych, barier językowych,
problemów administracyjnych i społecznych
wynikających z procesów migracyjnych.
Powstanie
Modelu
miało
charakter
partycypacyjny,
współtworzyły
go
organizacje
pozarządowe,
instytucje
publiczne oraz sami imigranci i mieszkańcy.
Model pozwolił uporządkować współpracę
różnych podmiotów, tworzy procedury
i wspiera instytucje miejskie w zakresie
współpracy z imigrantami.
Działania na rzecz integracji imigrantów
podnoszą spójność społeczną i poziom
adaptacji migrantów do nowego środowiska
społecznego, kulturowego i prawnego, w
którym funkcjonują.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) kontynuowało działalność (ok. 5 tys. beneficjentów w 2018 r.). Zapewniono porady
konsultantów pobytowych, prawnika, lekcje j. polskiego, wsparcie IPI – ustawowych programów integracyjnych uchodźców, wsparcie
wdrażania Modelu.
Zorganizowano 4 Fora Integracji i Migracji, otwarte wydarzenia o tematyce integracyjno-migracyjnej (obszary tematyczne:
Bezpieczeństwo, Społeczności Lokalne, Edukacja Szkolna, Międzynarodowy Dzień Migranta).
Prowadzony był Punkt Pomocy Cudzoziemcom w Gdańskim Urzędzie Pracy.
Przeprowadzono kampanię społeczną „Łączy nas Gdańsk” oraz przygotowano wielojęzyczną stronę internetową o wydarzeniu.
Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska prowadziła swoją działalność.
Prowadzono program rezydencji kulturalnej ICORN, w ramach którego prześladowany artysta z zagranicy przebywał w Gdańsku na
rocznym stypendium.
Program Szkoła Różnorodności – cykl warsztatów z wrażliwości kulturowej w szkołach oraz konferencja Siła Różnorodności.
Uczestniczono w platformie współpracy na rzecz integracji i migracji w ramach Unii Metropolii Polskich (3 spotkania).
Rozszerzono zakres służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku o zagadnienia związane z Modelem.
Na potrzeby obszaru edukacji zatrudniono koordynatora do spraw dzieci z doświadczeniem migracyjnym ze społeczności migranckiej.
Zorganizowano konkurs na Pracodawcę Przyjaznego Cudzoziemcom.
Zorganizowano obchody Tygodnia Różnorodności w ramach kampanii „Łączy nas Gdańsk” – wspólne gotowanie, warsztaty, ogród
społeczny, koncerty, projekt Filary Szacunku.
Drużyna piłkarska „Łączy nas Gdańsk”, złożona w większości z cudzoziemców uczestniczyła w rozgrywkach Gdańskiej Ligi „Obudź
Nadzieję”.
Nagroda Innowacje w Polityce dla Prezydenta Adamowicza w kategorii prawa człowieka za konsekwentne wdrażanie Modelu.
Świetlica letnia dla dzieci proszących o jałmużnę, zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem społecznym, (także dla dzieci ze
środowisk imigranckich).
Zapewniono mieszkania dla imigrantów w kryzysie (MONAR), 4 mieszkania wspomagane dla imigrantów i imigrantek, w tym rodzin
romskich (MOPR i CWII), zapewniono 2 mieszkania komunalne dla uchodźców.
Prowadzono Program Praktyk Obywatelskich „Cześć”, dla nowoprzybyłych do Gdańska imigrantów (ECS).
Przedstawiciele miasta uczestniczyli w debacie Reflecting on Europe w ramach inicjatywy Komitetu Regionów UE „Integracja imigrantów
– wyzwania regionalne”.

Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Urząd Pracy, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro
Prezydenta ds. Kultury, Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego, Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Gdańskie Nieruchomości, Centrum Wsparcia Imigrantów
i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Archipelag Kultury
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Model na rzecz Równego Traktowania
Uchwała nr LV/1566/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.
Ogólny zarys Modelu
Model na rzecz Równego Traktowania ma służyć
budowaniu bardziej przyjaznego i bezpiecznego
Gdańska dla wszystkich, bez względu na różnice płci,
wieku, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia
etnicznego czy stopnia sprawności.
Model powstawał od września 2017 r. do maja 2018 r.
Pracował nad nim Zespół ponad 90 ekspertów i
ekspertek. Model poddano szerokim konsultacjom
społecznym.
Do głównych założeń Modelu należy: zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia ofiar
przemocy i dyskryminacji ze względu na przynależność
do ww. grup, wprowadzenie nowych i poprawienie
istniejących polityk i procedur, które posłużą poprawie
równego traktowania w Gdańsku, rozszerzeniu oferty i
dostępności
usług
publicznych,
zwiększeniu
świadomości oraz kształtowaniu postaw otwartości i
solidarności wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Modelu oraz ich efekty
1. Przeprowadzenie czterech spotkań Zespołu ekspertów i ekspertek Modelu w celu wypracowania diagnoz potrzeb i
problemów grup mniejszościowych oraz rekomendacji dotyczących ich rozwiązania w politykach miejskich (w
spotkaniach uczestniczyło ok. 90 osób).
2. Przeprowadzenie dwóch tur konsultacji społecznych dotyczących rekomendacji oraz całości Modelu, w których
uczestniczyło ponad 500 osób (zarówno w czterech spotkaniach z mieszkańcami i mieszkankami, jak i za
pośrednictwem przesłanego elektronicznego formularza).
3. Cykl szkoleń zwiększających wiedzę z zakresu założeń Modelu Imigracji i Integracji oraz Modelu na rzecz Równego
Traktowania dla ponad 160 urzędników i urzędniczek Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Rozszerzenie zakresu usług
zlecanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów dotacyjnych na zadania z obszaru upowszechniania i
ochrony praw człowieka, integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
równych praw kobiet i mężczyzn oraz na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa i ochrony praw dziecka.

Wydział wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydziały i Biura Urzędu Miejskiego, spółki i jednostki miejskie, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, partnerzy społeczni
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Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015-2020
Uchwała nr XV/419/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 r.
Ogólny zarys Programu
Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 20152020 jest dokumentem określającym politykę
miasta zmierzającą do pełnego włączenia osób
niepełnosprawnych we wszystkie dziedziny życia
społecznego. Zakres odziaływania Programu
obejmuje m.in.: integrację społeczną i prawa
obywatelskie, rynek pracy i przedsiębiorczość,
edukację i kulturę, zdrowie publiczne i sport,
przestrzeń publiczną, infrastrukturę i transport.
Beneficjentami programu są osoby z
niepełnosprawnościami, mieszkańcy Gdańska i
ich rodziny. Pośrednimi odbiorcami są również
instytucje i organizacje działające w obszarze
niepełnosprawności.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Rozwijano usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wspierającego ją w procesie rozwoju, usamodzielniania i
włączania w różnych obszarach życia – zrealizowano 12 791 godzin usług, wsparciem objęto 64 osoby.
Poszerzono ofertę usług opiekuńczych i specjalistycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r.
zmieniono uchwałę RMG dot. ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w kwestii zwolnienia z odpłatności osób do 150%
kryterium dochodowego oraz osób powyżej 95. roku życia – zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. W 2018 r.
zrealizowano 344 473 godziny usług (w 2017 r. 334 025 godzin), w tym: usługi opiekuńcze 299 981 godzin (w 2017 r. 291
221); usługi specjalistyczne (rehabilitacja) 2090 godzin (w 2017 r. 3095); specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 42 402 godziny (w 2017 r. 39 709).
Prowadzono program mieszkalnictwa wspomaganego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – w 2018 r.
utworzono 6 mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością (16 miejsc plus 2 interwencyjne). Łącznie jest 14
mieszkań na 50 miejsc i 2 miejsca interwencyjne.
W 2018 r. powstała nowa placówka zapewnianiająca wsparcie dzienne dla 7 osób z głęboką i sprzężoną niepełnosprawnością,
wymagających zwiększonego wsparcia. Pilotażowo zabezpieczono również miejsca opieki wytchnieniowej – jedno miejsce
całodobowe od poniedziałku do piątku oraz 10 miejsc opieki wytchnieniowej w soboty. Zwiększono liczbę miejsc: o 13 w
klubach samopomocy dla seniorów, o 5 w dziennych domach pomocy, o 2 w środowiskowym domu samopomocy dla osób
z chorobą Alzheimera oraz o 7 w klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Udzielono dofinansowania osobom z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji społecznej – w 2018 r. przyjęto ogółem
2680 wniosków o dofinansowanie. Wypłacono 1781 dofinansowań w zakresie m.in. likwidacji wszelkiego rodzaju barier, w
tym: architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, transportowych, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki
pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Prowadzono pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. W 2018 r. kontynuowano wprowadzanie modelu
rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń w MOPR w Gdańsku oraz dokonano ewaluacji tego procesu. Dzięki nowemu
podejściu podniesiono efektywność oferowanego wsparcia m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie
podmiotowości odbiorcy pomocy. Pracę w Centrach Pracy Socjalnej prowadzono w ramach trzech zespołów: Zespołów Pracy
Socjalnej (ZPS), Zespołów Usług i Świadczeń (ZUŚ) oraz Zespołów Informacji i Obsługi (ZIO). W 2018 r. zatrudnionych było w
Ośrodku 236 pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio z klientem.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Rozwoju Społecznego/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
Pomorski
Urząd
Wojewódzki,
Wydział
Rozwoju
Społecznego,
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie
w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy, Kancelaria Prezydenta, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska, Zarząd Transportu Miejskiego, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Wodnego, Gdański Ośrodek Sportu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych, centra kształcenia ustawicznego i zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Straż Miejska,
pracodawcy i podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe
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Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2015-2020
Uchwała nr LVIII/1452/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r.
Ogólny zarys Programu
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w
podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i
zdrowotnej miasta w zakresie poprawy poziomu życia rodzin
o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i
młodzieży,
kształtowania
właściwych
nawyków
żywieniowych, pomocy dzieciom żyjącym w rodzinach
dysfunkcyjnych, w których występują: uzależnienia,
przemoc, niepełnosprawność, niewydolność opiekuńczowychowawcza.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1. Zapewniono gorące posiłki dla dorosłych potrzebujących osób w ramach zadań zleconych organizacjom
pozarządowym, w tym:

posiłki wydane w jadłodajniach średnio dla ok. 204 osób dziennie,

posiłki dowożone do miejsca zamieszkania dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami
średnio dla ok. 91 osób dziennie.
2. Dokonano wypłaty zasiłków na zakup żywności dla 5139 osób.
3. Współpracowano z 202 placówkami oświatowymi w sprawie dofinasowania posiłków dla dzieci. Dzięki czemu
dofinansowano obiady dla 2952 dzieci/uczniów w szkołach i przedszkolach.
4. Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2015-2020 przygotowano na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024 ze zm.). Program Rządowy przewidywał udzielenie
wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym warunki określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
tj. że gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 180% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę
stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Na podstawie Programu
dodatkowym wsparciem mogły zostać objęte dzieci, uczniowie wyrażający chęć zjedzenia posiłku bez wydawania
decyzji administracyjnej i przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci objętych Programem była
ograniczona i nie mogła przekroczyć 20% ogólnej liczby dożywianych dzieci i uczniów w poprzednim miesiącu
kalendarzowym. Program osłonowy przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z przyjęciem
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i uchwalonym przez Radę
Miasta Gdańska na jego podstawie Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Instytucja wiodąca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, placówki systemu edukacji, organizacje pozarządowe
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Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
Uchwała nr XXX/845/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.
Ogólny zarys Programu
Celem Programu jest zapobieganie występowania problemu
przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa,
wsparcia i ochrony osób krzywdzonych w rodzinie. Do
głównych założeń programu należą:
1. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
2. Interwencja i wsparcie w sytuacji przemocy w
rodzinie.
3. Lokalny system wsparcia – doskonalenie istniejącego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zakres i zasięg działań Programu obejmuje profilaktykę
przemocy w rodzinie oraz propagowanie wiedzy, postaw,
umiejętności życia w rodzinie bez przemocy. Prowadzone są
także działania interwencyjne, tj. wsparcie dla osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz oddziaływania
długoterminowe, postinterwencyjne prowadzone w celu
utrzymania rezultatów osiągniętych po wyjściu z sytuacji
przemocowych. Ważnym elementem Programu jest
współpraca na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z
problemem przemocy oraz rozwój systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez zaangażowanie szerokiej liczby
podmiotów działających w tym obszarze. W ramach działań
Programu prowadzone jest również wsparcie kadr systemu
przemocy w rodzinie w rozwoju kompetencji.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adresatami programu są przede wszystkim rodziny i ich
członkowie, a więc dzieci, młodzież, rodzice, ale także
świadkowie przemocy oraz kadra zaangażowana w realizację
Programu.

14.
15.

Prowadzono 8 punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
Zrealizowano programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzono dwa
programy, w których uczestniczyły 162 osoby z 49 rodzin.
Dokonano aktualizacji informatora o dostępnej ofercie pomocy specjalistycznej ofiarom przemocy w Gdańsku.
Prowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i rodziców w placówkach wsparcia dziennego.
Działania prowadzono w 15 placówkach specjalistycznych i opiekuńczych, z oferty skorzystało 760 dzieci i 1400
rodziców/opiekunów. Działania edukacyjno-profilaktyczne skierowano także do osób szczególnie narażonych
na przemoc, w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin, którymi objęto 100 osób.
Udzielono 77 porad 14 osobom, u których występuje problem z kontrolowaniem agresji.
Podjęto 420 interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie.
Zapewniono bezpieczne miejsce pobytu dla osób doświadczających przemocy, z czasowego pobytu w hostelu
skorzystało 85 osób. Dodatkowo przyznano 12 lokali socjalnych/komunalnych w celu przeciwdziałania
problemowi przemocy.
Przeprowadzono odizolowanie sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych – w tym doprowadzono do 10
zatrzymań, 45 nakazów opuszczenia lokalu, 45 zakazów kontaktu.
Zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny, w którym uczestniczyło 329 osób, 376 sesji indywidualnych dla
329 osób, 50 sesji grupowych dla 15 osób.
Prowadzono grupę dla 7 osób z treningów rozwojowych podtrzymujących zmiany zachowań i nabyte
umiejętności u osób wcześniej stosujących przemoc.
Zrealizowano program psychologiczno-terapeutyczny dla 23 uczestników (16 osób ukończyło program), łącznie
przeprowadzono 98 sesji indywidualnych i grupowych.
Prowadzono działania z zakresu rozpowszechniania informacji o aktualnej ofercie oddziaływań wobec osób
podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.
Przeprowadzono szkolenia w zakresie interwencji powstrzymującej przemoc w rodzinie – 45 szkoleń, 1112
uczestników.
Zorganizowano spotkania koordynatorów Procedury Niebieskiej Karty, Policji i MOPR w zakresie doskonalenia
współpracy służb – 4 spotkania, 25 uczestników.
Kontynuowano procedurę Niebieskich Kart i organizowania pracy Grup Roboczych – 7 spotkań, 389
powołanych GR, 639 rodzin objętych pomocą GR (NK), 1836 spotkań GR.

Instytucja wiodąca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”,
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Zespół Interdyscyplinarny w Gdańsku, Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”
23

RAPORT O STANIE GDAŃSKA ZA 2018 ROK | Załącznik nr 2: Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

Wieloletni program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020
Uchwała Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r., zmieniona Uchwałą nr XXXII/887/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą
LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.
Ogólny zarys Programu
Najistotniejsze działania realizujące założenia Programu oraz ich efekty
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z
organizacjami pozarządowymi wieloletni program
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wypracowany przez Miasto wspólnie z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Gdańska, program
współpracy stanowi wyraz zaangażowania obu stron w
tworzenie optymalnego planu współdziałania na zasadach
uczciwej konkurencji i jawności.

W ramach Programu nie przewidziano zlecania zadań, jest to dokument, który określa ramowe zasady współpracy
Miasta Gdańska z organizacjami działającymi na terenie Gdańska, a w szczególności:
1. Cele i obszary współpracy.
2. Zasady i formy współpracy.
3. Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gdańskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
4. Współpracę finansową.
5. Konsultowanie i współtworzenie z organizacjami projektów aktów normatywnych.
6. Tryb tworzenia wieloletniego i rocznego programu współpracy oraz ich konsultacji.
7. Ewaluacja i monitoring programu współpracy.
W 2018 r. wprowadzono Uchwałą RMG zmianę Wieloletniego programu współpracy w zakresie wyborów do Rady
Seniorów w Gdańsku – w § 5 określono sposób delegowania członków Gdańskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego do składu Komisji Wyborczej oraz kwestię ustalenia terminu posiedzenia.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: organizacje pozarządowe działające na terenie Gdańska
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Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Uchwała nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r.
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z
priorytetów działalności miasta w obszarze społecznym.
Dokumentem aktualnie określającym wartości, cele,
obszary, zasady i formy współpracy jest Wieloletni program
współpracy
Miasta
Gdańska
z
organizacjami
pozarządowymi na lata 2016-2020. W celu doprecyzowania
działań i zapewnienia odpowiedniego finansowania na ich
realizację przyjmowany jest program roczny, który
uchwalany jest przez Radę Miasta zgodnie z art. 5a ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, co roku w maju,
Rada Miasta Gdańska przyjmuje uchwałą sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za poprzedni rok. Opracowanie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku. Jest to raport, który zawiera szczegółowe dane na temat liczby umów, wartości wkładu własnego, liczby
beneficjentów i innych efektów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Oba programy tworzone są wspólnie z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Gdańska, program
współpracy stanowi wyraz zaangażowania obu stron w
tworzenie optymalnego planu współdziałania na zasadach
uczciwej konkurencji i jawności.
W ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z
organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zaplanowano
realizację działań w 27 priorytetowych obszarach i
zadaniach.

Ogółem na współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi w ramach trybów określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o zdrowiu publicznym (otwarte konkursy
ofert wraz z umowami wieloletnimi zawartymi w latach wcześniejszych oraz tryb zgodny z art. 19a) w 2018 r.
wydatkowano z budżetu Miasta Gdańska łącznie kwotę 55 123 557,00 zł (2017 r. – 47 932 264,00 zł), co wskazuje na
wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdańska kwota wyniosła
126,39 zł (2017 r. – 103,24 zł).
W ramach Programu przewidziano zlecanie zadań w następujących obszarach, w ramach których przekazano środki we
wszystkich trybach:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 36 071
159,46 zł
2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – 349 979,28 zł
3. Nieodpłatna pomoc prawna – 607 253,04 zł
4. Zdrowie publiczne, w tym przeciwdziałania uzależnieniom (MOPR) – 2 845 035,00 zł
5. Ochrona zdrowia psychicznego – 878 394,00 zł
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (WRS) – 4 199 411,00 zł
7. Ochrona i promocja zdrowia – 48 500,00 zł
8. Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania – 150
000,00 zł
9. Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta Gdańska – 455 000,00 zł
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 233 993,00 zł
11. Edukacja, oświata i wychowanie – 144 999,00 zł
12. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 540 475,00 zł
13. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 373 000,00 zł
14. Promocja zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych – 60 000,00 zł
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 99 910,00 zł
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 250 200,00 zł
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka – 125 000,00 zł
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 746 500,00 zł
Promocja i organizacja wolontariatu – 498 737,55 zł
Działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje – 114
750,00 zł
Wspierania rozwoju społeczności lokalnej – 1 594 948,00 zł
Wspierania zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – 25 000,00 zł
Pozostałej działalności – 65 000,00 zł (w trybie PZP)
Rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji – 400 000,00 zł
Podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej – 390 000,00 zł
Realizacji założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej – 279 000,00 zł
Realizacji projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi dofinansowanych ze środków
zewnętrznych – 18 771 301,58 zł (środki pozyskane z Unii Europejskiej)

Wydział Wiodący: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Polityki Gospodarczej, Biuro
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Środowiska, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro
Prezydenta ds. Kultury, Biuro Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Urząd Pracy, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Biuro Rozwoju Gdańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Ogród Zoologiczny, Europejskie Centrum Solidarności, organizacje pozarządowe
działające na terenie Gdańska
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Program „Duża Gdańska Rodzina”
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XIV/387/15 z dnia 24 września 2015 r.
Ogólny zarys Programu
Program „Duża Gdańska Rodzina” ma na celu
promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego
jej wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodzin
wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępności usług do
nich skierowanych, a także zwiększanie szans rozwojowych
dzieci i młodzieży z tych rodzin.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.
3.
4.

Karta Dużej Rodziny umożliwia rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Gdańsku m.in.: bezpłatne korzystanie
z komunikacji miejskiej, umożliwia bezpłatny wstęp do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, zapewnia ulgi w
opłatach za pobyt dziecka z rodziny wielodzietnej w żłobku Gdańskiego Zespołu Żłobków.
Zawarto 6 nowych porozumień partnerskich wprowadzających ulgi i zniżki dla posiadaczy gdańskiej Karty Dużej
Rodziny, liczba istniejących partnerstw komercyjnych to 42 (stan na 31.12.2018 r.).
W 2018 r. wydano 1857 Kart, liczba Kart wydanych ogółem od początku istnienia programu to 30 417 (stan na
31.12.2018 r.).
Przedłużono termin ważności 3331 Kart (Karty wymagają przedłużania co roku na podstawie legitymacji
szkolnej/studenckiej).

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Rozwoju Społecznego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (do sierpnia 2018 r.),
przedsiębiorcy
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Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023
Uchwała nr LI/1522/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Ogólny zarys Programu
Misją Programu jest interdyscyplinarna praca na rzecz
rozwiązywania problemu bezdomności, poprzez
zapobieganie, interweniowanie, wzmacnianie w
usamodzielnianiu oraz wspólne działanie na rzecz
doskonalenia systemu wsparcia osób bezdomnych.
Hasło przewodnie Programu brzmi: Różne są oblicza
bezdomności, ale każde ma twarz człowieka.
W obszarach działania wskazano następujące
priorytety:
1. Zapobiegamy: aby nikt nie został bez domu.
2. Interweniujemy: bo bezdomność to nie tylko
brak domu.
3. Wspieramy w usamodzielnianiu: wspieramy,
edukujemy, aktywizujemy, aby skutecznie
włączać osoby bezdomne w życie społeczne.
4. Doskonalimy system wsparcia: dbamy o godność
osoby w kryzysie bezdomności.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności,
łagodzenie jej skutków oraz zwiększenie skuteczności
procesu
usamodzielnienia
osób
w
kryzysie
bezdomności, poprzez działania o charakterze
prewencyjnym, interwencyjnym i integracyjnym.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

Rozpowszechnianie wśród mieszkańców i turystów przebywających w Gdańsku informacji nt. przeciwskazań do
wspierania żebractwa oraz właściwych sposobów reagowania. W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
współuczestniczył w kampanii przeciwdziałającej żebractwu w Gdańsku – koordynował zadania z ramienia miasta.
Pracownicy MOPR przeprowadzili w Śródmieściu m.in. 2 główne akcje plakatowe pod hasłem „Okaż serce… nie
dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie”. Efektem podjętych działań prewencyjnych i
edukacyjnych był m.in. pobyt ponad 30 dzieci „zaproszonych z ulicy” w świetlicy przy ul. Zakopiańskiej w okresie
wakacyjnym oraz znaczny spadek liczby osób żebrzących latem w Gdańsku. Liczba interwencji odnotowanych
przez służby mundurowe – 276. Koszt realizacji zadania (wydruk plakatów i ulotek) wyniósł 3 628,50 zł.
2. Prowadzono innowacyjny projekt w zakresie wsparcia osób zadłużonych – opracowano Gdański Model Inwestycji
w Zasoby w ramach projektu Zadłużeni w obligacjach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Zapewniono wsparcie imigrantom zagrożonych bezdomnością – zabezpieczono dla nich 6 miejsc noclegowych.
4. Zabezpieczono 110 miejsc w placówkach świadczących usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób nadużywających
alkoholu i uzależnionych.
5. Rozwinięto usługę typu outreach – Rozwój wsparcia w formie streetworkingu. Dwóch streetworkerów nawiązało
743 kontaktów z osobami bezdomnymi.
6. Prowadzono usługę niskoprogowego zakwaterowania dla osób w kryzysie bezdomności – 3157 noclegów w ciągu
roku.
7. Zapewniono miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności – pilotażowe wprowadzenie
świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności.
8. Zorganizowano pomoc mobilną z dostępem do m.in. usług ratownika medycznego, pracownika
socjalnego/streetworkera oraz gorącego posiłku w okresie zimowym – Autobus SOS funkcjonował w okresie od
1 stycznia do 31 marca i od 18 listopada do 31 grudnia. W autobusie wydano 13 976 porcji zupy, 1439 sztuk
odzieży, 552 razy osoby bezdomne skorzystały z transportu do noclegowni. Dziennie z pomocy korzystało średnio
55 osób.
9. Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe dotyczące oceny jakości usług świadczonych w placówkach dla osób
bezdomnych – 241 ankietowanych osób bezdomnych, 52 ankietowanych pracowników.
10. Opracowano kwestionariusz ankiety do oceny poziomu wiedzy osób bezdomnych uczestniczących w projektach
z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze społecznym i zawodowym.
11. Zarządzeniem Nr 1568/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 września 2018 r. powołano Zespół Zarządzający
Programem.
12. Powołano Gdańskie Forum Współpracy w zakresie niniejszego Programu. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 13
grudnia 2018 r. w Centrum Hewelianum. W Forum będą działać instytucje miejskie i organizacje pozarządowe
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m.in. kompleksowo wspierające osoby bez dachu nad głową. Forum podzielone jest na grupy robocze: Grupa ds.
Rozwoju i Badań, Grupa ds. Integracji Społecznej, Grupa ds. Karty Praw Osób Bezdomnych, Grupa ZadaniowoEdukacyjna oraz Grupa ds. Zdrowia.
Instytucja wiodąca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego UMG, Wydział Gospodarki Komunalnej UMG, Wydział Skarbu UMG, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Straż Miejska w Gdańsku, Straż Graniczna w
Gdańsku, Komenda regionalna Straży Ochrony Kolei w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, COPERNICUS – Podmiot Leczniczy, Stowarzyszenie OpiekuńczoResocjalizacyjne „Prometeusz”, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy, PCPB MONAR MARKOT, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,
Towarzystwo pomocy „PRZYSTAŃ”, Bank Żywności w Trójmieście, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Fundacja Społecznie Bezpieczni, Gdański Komitet
Obywatelski, Centrum Interwencji Kryzysowej „Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę”, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
Uchwała nr XXIX/789/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 r.
Ogólny zarys Programu
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska
jest dokumentem służącym podejmowaniu planowanych
działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz
koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i
krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i
promowania dziedzictwa kulturowego przez samorząd
terytorialny.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

Głównym celem Programu jest dążenie do znaczącej
poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego w
szczególności w zakresie stanu zachowania i utrzymania
obiektów zabytkowych oraz zachowania krajobrazu
kulturowego. Założenia Programu mają służyć wspieraniu
i kreowaniu różnorodnych form i metod umożliwiających
utrzymanie krajobrazu kulturowego oraz ratowanie
obiektów o szczególnych wartościach historycznych,
podnoszenie walorów zabytkowych i wykorzystanie ich w
promocji kultury i rozwoju turystyki w Gdańsku.
Realizacja Programu odbywa się na podstawie
następujących priorytetów:
1. Ochrona zabytków i rewitalizacja krajobrazu
kulturowego Gdańska.
2. Gdańsk kolebką Solidarności, miejscem, w którym
rozpoczął się proces jednoczenia całej Europy.
3. Badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa
kulturowego Miasta.

2.

W ramach priorytetu dot. ochrony zabytków i rewitalizacji gdańskiego krajobrazu kulturalnego przyznano
dofinansowanie na łączną kwotę 2 mln 470 tys. zł na rzecz remontów 17 zabytkowych obiektów, w tym na:
 prace remontowo-konserwatorsko elewacji kamienicy przy ul. Piwnej 16 (na kwotę 49 tys. zł);
 remont dachu kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4 (na kwotę 30 tys. zł);
 remont dachu kamienicy przy ul. Stary Rynek Oliwski 8 (na kwotę 180 tys. zł);
 remont dachu oraz ganku i wykonanie izolacji willi przy ul. Wita Stwosza 100 (na kwotę 47,7 tys. zł);
 remont okien skrzynkowych i okiennic w budynku przy ul. Wolności 25 (na kwotę 6,7 tys. zł);
 remont murów i tynków zewnętrznych Baszty Białej przy ul. Augustyńskiego (na kwotę 100 tys. zł);
 remont dachu Małego Młyna przy ul. Rajskiej 2 (na kwotę 197 tys. zł);
 remont ścian wewnętrznych, stropów i stolarki wewnętrznej Domu przy ul. Malczewskiego 144 (na
kwotę 167 zł);
 prace konserwatorskie organów w kościele pw. Św. Jana Bosko przy ul. Gościnnej (na kwotę 80 tys.
zł);
 prace konserwatorskie drzwi, maswerku i wiatrołapu głównego w kościele pw. Św. Jana Bosko przy
ul. Gościnnej (na kwotę 25 tys. zł);
 remont więźby dachowej i dachu kościoła pw. św. Wojciecha przy ul. Trakt św. Wojciecha (na kwotę
190 tys. zł);
 prace remontowo-konserwatorskie elewacji wschodniej naw północnej i południowej prezbiterium
kościoła św. Katarzyny przy ul. Katarzynki (na kwotę 250 tys. zł);
 prace remontowo-konserwatorskie elewacji wschodniej prezbiterium kościoła Św. Elżbiety przy ul.
Elżbietańskiej (na kwotę 124 tys. zł);
 prace remontowo-konserwatorskie elewacji klasztoru i kościoła oraz murów ceglanych w refektarzu
kościoła i klasztoru pw. św. Józefa przy ul. Elżbietańskiej (na kwotę 382 tys. zł);
 wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w kościele św. Franciszka z Asyżu przy
ul. Kartuskiej (na kwotę 200 tys. zł);
 prace remontowo-konserwatorskie elewacji południowej prezbiterium kościoła wraz z konserwacją
dwóch okien w kościele św. Trójcy przy ul. Św. Trójcy (na kwotę 300 tys. zł);
 prace ratunkowe zabezpieczające kościół, w tym badania geotechniczne we wnętrzach kościoła św.
Mikołaja przy ul. Świętojańskiej (na kwotę 142,5 tys. zł).
Podjęto również zakrojone na szeroką skalę działania polegające na rewitalizacji i ochronie dziedzictwa
kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w tym m.in.:
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3.

4.

prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwieździstego w kruchcie wieży oraz prace
remontowo-konserwatorskie wewnętrznej strony szczytów w obszarze transeptu i prezbiterium
kościoła (na kwotę 398 tys. zł, która obejmuje prace uzupełniające, nieujęte w finansowaniu ze
środków POIŚ);
 kontynuowano prace rozpoczęte w 2017 r.: remontowo-konserwatorskie elewacji i okien
witrażowych, remont dachu, konserwacja ołtarza głównego, prace remontowo-konserwatorskie
prezbiterium (na kwotę 1,3 mln zł – to druga rata dotacji do wkładu własnego wymaganego do
poniesienia przez beneficjenta w ramach POiŚ).
W ramach działań wpisujących się w priorytet odnoszący się do zachowania dziedzictwa miasta jako kolebki
„Solidarności” zabezpieczono i objęto ochroną tereny stoczniowe poprzez następujące działania (ze względu
na toczącą się procedurę, prowadzoną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczącą
wpisania poszczególnych fragmentów Stoczni do rejestru zabytków zasięg działań jest ograniczony wyłącznie
do terenów prawomocnie wpisanych do rejestru zabytków [Stocznia Cesarska]):
 uzgodniono remont konserwatorski z adaptacją budynków postoczniowych (1 obiekt);
 wydano decyzję zezwalającą na prace budowlano-konserwatorskie budynku d. Dyrekcji stoczni,
obejmujące adaptacje wnętrz na cele biurowe, prace konserwatorskie elewacji, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wnętrz, tak aby przywrócić elewacjom budynku stan historyczny (inwestycja
prowadzona jest przez inwestora komercyjnego);
 opracowano wytyczne konserwatorskie do remontu konserwatorskiego budynków postoczniowych
(1 obiekt);
 opracowano wytyczne konserwatorskie do projektu budowlanego adaptacji i konserwacji budynku
d. Remizy strażackiej na terenie Stoczni Cesarskiej. Przed wydaniem ostatecznych wytycznych
konieczne było prowadzenie badań architektonicznych kilkukrotnie przebudowywanego budynku.
Inwestycja prowadzona przez inwestora komercyjnego.
W ramach prowadzonych badań, sporządzania dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego miasta, za
kwotę 52,8 tys. zł dokonano specjalistycznego rozpoznania badawczego dwóch obiektów i zespołów
zabytkowych:
 zlecono wykonanie „Studium możliwości zagospodarowania Pola Bitwy Westerplatte pod kątem
odtworzenia walorów historycznych i rozwoju funkcji muzealnych“. Opracowano trzy wersje studium
przez wiodące trójmiejskie pracownie architektoniczne. Wszystkie prace pokazywały możliwości
współczesnego zagospodarowania pola bitwy z poszanowaniem walorów historycznych. Na
podstawie opracowanego materiału Muzeum Gdańska zorganizowało konferencję prezentującą
możliwości zagospodarowania Pola Bitwy Westerplatte;
 zlecono wykonanie karty ewidencyjnej zabytku – d. Dworu Krzyżowniki przy ul. Kartuskiej – celem
rozpoznania wartości zabytkowych zachowanych budynków. Dotychczasowy brak tych danych
uniemożliwiał podejmowanie prawidłowych decyzji konserwatorskich.
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5.

W ramach rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego powstały trzy opracowania badawczodokumentacyjne obiektów oraz obszarów zabytkowych związanych z procesami inwestycyjnymi (na łączną
kwotę 27,3 tys. zł):
 zlecono aktualizację gminnej ewidencji zabytków architektury obronnej; jest to działanie
przewidziane na trzy lata; pierwszy etap objął obszar wschodniej części miasta, do tej pory
rozpoznanie obiektów obronnych było niewielkie i ograniczało się do największych zespołów;
opracowana aktualizacja pozwala na lepszą ochronę obiektów militarnych w planach
zagospodarowania i prowadzonych inwestycjach;
 zlecono aktualizację gminnej ewidencji zabytków dla obszaru Małego Przymorza jako kontynuacji
aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) rozpoczętej w 2017 r.; jest to działanie przewidziane
na kilka lat ze wzglądu na liczbę obiektów w GEZ (ok. 8 tys.), które pozwoli na wykreślenie z GEZ
obiektów, które utraciły wartości zabytkowe przy jednoczesnym określeniu szczegółowych wartości
pozostałych obiektów zabytkowych;
 zlecono opracowania przygotowania materiałów do decyzji konserwatorskich obejmujących
działania związane z zabytkową zielenią.

Wydział wiodący: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Realizatorzy Strategii/Wydziały i Instytucje partnerskie: Muzeum Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Centrum Hewelianum

32

RAPORT O STANIE GDAŃSKA ZA 2018 ROK | Załącznik nr 2: Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

Miejski Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2018-2019
Uchwała Nr L/1488/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2018 r.
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty

Miejski Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 1.
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2018-2019 tworzy plan
działań prowadzących do zwiększenia poziomu jakości życia
mieszkańców Gdańska poprzez wzrost skali zatrudnienia
oraz kooordynację działań prowadzonych na rzecz rynku
pracy, w tym we współpracy z lokalnymi pracodawcami.
Celem głównym Programu jest wspieranie zatrudnienia w
Gdańsku poprzez trzy cele szczegółowe, tj.:
1. Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców
oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
2. Pomoc mieszkańcom w wyborze szkoły,
kierunków studiów, miejsca pracy, dalszego
rozwoju zawodowego oraz pomoc w zatrudnieniu
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.
3. Życzliwa, profesjonalna i skuteczna obsługa
Klientów Gdańskiego Urzędu Pracy.
Program powstał na podstawie szczegółowej analizy
sytuacji na rynku pracy wykorzystującej m.in. dane zawarte
w opracowaniach, takich jak „Informacja o sytuacji na
lokalnym rynku w Mieście Gdańsku”, „Sprawozdaniu z
działalności Gdańskiego Urzędu Pracy”, oraz na podstawie
danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Gdańsku i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Działania obejmują m.in.:
 organizację zatrudnienia subsydiowanego dla 425 osób bezrobotnych, w tym zatrudnienia w ramach
kontynuowanych umów o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia (96 osób bezrobotnych),
świadczenia aktywizacyjne za zatrudnienie osób bezrobotnych na okres 18 lub 27 m-cy, przy czym okres
pobierania świadczenia wynosi odpowiednio 12 lub 18 miesięcy (1 osoba), prace interwencyjne, czyli
częściowe dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionej osoby bezrobotnej, której należy ułatwić
powrót na rynek pracy (68 osób), dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+, czyli wsparcie finansowe
udzielane w przypadku utworzenia stanowiska pracy i zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia
(27 osób), roboty publiczne dla osób bezrobotnych o ustalonym II profilu, czyli dofinansowanie na
zatrudnienie do 12 miesięcy przy wykonywaniu pracy organizowanych przez powiaty (113 osób), w ich
ramach organizowane były trzy programy specjalne, których głównym celem było zwiększenie perspektyw na
stabilne zatrudnienie dla bezrobotnych: Aktywna Ona i Aktywna Ona II dla kobiet powracających na rynek
pracy po minimum półrocznej przerwie oraz Gdańsk Archiwa+ dla osób bezrobotnych spotykających się z
odmowami ze strony pracodawców, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego (74 osoby), bon zatrudnieniowy, jako gwarancja dla pracodawcy zrefundowania części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, który zatrudni bezrobotnego (46 osób),
 wsparcie dla nowopowstających przedsiębiorstw dla 458 osób; działanie to opierało się na przyznawaniu
osobom bezrobotnych dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (458 osób) oraz
przeszkoleniu z zakresu przedsiębiorczości (356 osób), umożliwiły w 2018 r. zatrudnienie 9263 osób
bezrobotnych. Efektywność zatrudnieniowa, czyli odsetek osób kończących udział w danej formie wsparcia,
którzy w okresie 3 miesięcy od zakończenia, podejmują/kontynuują zatrudnienie lub działalność gospodarczą
wyniosła w 2018 r. 91,1%.
2. Umożliwienie podjęcia pracy 65 432 cudzoziemcom poprzez zarejestrowanie oświadczeń o powierzeniu pracy
cudzoziemcom, wśród których 88% stanowili obywatele Ukrainy i 7% Białorusini.
3. Porady zawodowe i usługi rynku pracy, w tym porady indywidualne i grupowe skierowane do uczniów i osób
dorosłych oraz warsztaty przeprowadzone przez zewnętrznych specjalistów skierowane do osób bezrobotnych
zarejestrowanych i niezarejestrowanych w GUP objęto 8865 osób.
W 2018 r. przeprowadzono 2991 porad indywidualnych, które dotyczyły analizy sytuacji społeczno-zawodowej
klientów i zaplanowania oraz realizacji działań aktywizacyjnych, m.in. badanie predyspozycji
i zainteresowań zawodowych, planowanie dalszej ścieżki kariery, przygotowanie do procesu rekrutacyjnego,
pokierowanie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania dalszej pomocy. W ramach porad grupowych 1184
osoby wzięły udział w warsztacie BILET, który swoją tematyką obejmował: skuteczne metody poszukiwania pracy,
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autoprezentację – bilans kompetencji, omówienie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej. Każdy uczestnik warsztatu otrzymał na zakończenie Kartę Osoby Aktywnie Poszukującej Pracy
upoważniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM Gdańsk na okres dwóch miesięcy.
Łącznie 104 osoby uczestniczyły w warsztatach pracy nad zwiększeniem motywacji do podjęcia pracy skierowanych
do osób długotrwale bezrobotnych. Celem warsztatów było: zwiększenie wiary w swoje mocne strony i własne
możliwości, wzrost poczucia kontroli nad swoim życiem zawodowym, zwiększenie motywacji do poszukiwania
pracy.
W warsztacie Drogowskaz, który miał na celu zapoznanie osób bezrobotnych z funkcjonowaniem Gdańskiego
Urzędu Pracy oraz usługami rynku pracy, wzięło udział 3225 osób.
Dzięki zagospodarowaniu dostępnych funduszy, tj.: Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, jak również programy operacyjne zasilane z Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwe
było skierowanie na różnego rodzaju działania aktywizacyjne 4675 osób. Liczba nowych beneficjentów programów
rynku pracy wyniosła 3032 osoby. Najczęściej wykorzystywanymi formami aktywizacji było podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i kompetencji w ramach szkoleń (504 osoby w ramach szkoleń indywidualnych, grupowych oraz na
podstawie umów trójstronnych), nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez staże (477 osób) i
podejmowanie działalności gospodarczych przy współudziale środków GUP (458 osób). Ze wsparcia w postaci
dotacji, staży i szkoleń skorzystało aż ok. 80% ogółu uczestników programów rynku pracy.
Gdański Urząd Pracy w sposób szczególny wspiera niektóre grupy bezrobotnych i poszukujących pracy, poprzez
specjalnie wydzielone przedsięwzięcia. W 2018 r. były to:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), który był w roku
ubiegłym źródłem finansowania dwóch projektów, których realizacja rozpoczęła się rok wcześniej. Ich
uczestnikami mogły być osoby powyżej 30. roku życia, w tym wszystkie (w ramach I lub II profilu pomocy)
kobiety oraz mężczyźni należący do jednej z grup: powyżej 50. roku życia, z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. Najpopularniejszym wsparciem były dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, łączone ze szkoleniem z zakresu podstaw przedsiębiorczości i/lub
szkoleniami wynikającymi z profilu planowanego biznesu. Zainteresowaniem cieszyły się także staże,
szkolenia zawodowe i refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W jego ramach skierowano
1525 osób (w tym 427 osób projekt ZIT I);
 „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” (ZIT I), jako największy projekt w całej grupie przedsięwzięć, w
ramach której Miasto Gdańsk poprzez swoje jednostki organizacyjne, wspierało osoby pozostające bez
pracy, udostępniając kompleksową ofertę powrotu na rynek pracy poprzez szkolenia, staże, zatrudnienie
subsydiowane lub samozatrudnienie, z wykorzystaniem indywidualnej ścieżki doradczej i pośrednictwa
pracy;
 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER), zakładający przedstawienie klientowi GUP
będącemu w wieku 18-29 lat propozycji pracy lub innej formy pomocy w okresie pierwszych 4 miesięcy
od zarejestrowania się lub przystąpienia do projektu. Przedstawiając ofertę skrojoną pod indywidualne
potrzeby, wsparcie otrzymało dla 750 osób.
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4.

Na szczególne miejsce zasługuje kształcenie ustawiczne finansowane ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. W 2018 r. skala wsparcia lokalnych pracodawców w rozwoju własnym i pracowników
została ograniczona. Mimo to, poprzez m.in. wprowadzenie maksymalnego kosztu dotowanego szkolenia
na poziomie 4000 zł, a także pozyskanie w trakcie roku dodatkowych środków z rezerwy KFS, udało się
uruchomić dofinansowanie dla 1546 osób;
 Spośród mniejszych inicjatyw wyróżnia się ta finansowana ze środków PFRON, skierowana do osób z
niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w GUP jako osoby poszukujące pracy lub bezrobotne. W jej
obrębie udzielane były dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (objęto 17 osób), refundacje
wyposażenia stanowiska pracy (objęto 11 osób), kierowanie na staże (objęto 1 osobę) oraz szkolenia
(objęto 2 osoby);
 Szczególną grupę stanowiły osoby niezarejestrowane w GUP, a korzystające z jego oferty, w tym
indywidualnej porady zawodowej. W 2018 r. liczba takich klientów wyniosła 980 osób. Poradą zawodową
obejmowani byli także uczniowie (z takiego doradztwa skorzystało 2825 uczniów ze 108 szkół) oraz
wychowankowie pieczy zastępczej (24 osoby). Gdański Urząd Pracy zorganizował także 32 spotkania ze
specjalistami zewnętrznymi zarówno dla osób bezrobotnych, jak i niezarejestrowanych
Wskaźnik zadowolenia z usług świadczonych przez GUP w 2018 r. kształtował się na poziomie 96,5%. Mierzony jest
na podstawie analizy ankiet „Co o nas myślisz? ”, które złożyło w 2018 r. 908 klientów. Klienci odpowiadali na
pytanie: „Czy był/a Pan/i zadowolony/a z naszych usług? ”.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Gdański Urząd Pracy
Realizator Programu: Gdański Urząd Pracy
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018
Uchwała nr XLVI/1034/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r. z późn. zm.
Ogólny zarys Programu
Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 ma
charakter aktu planowania i polityki wewnętrznej. Zawiera on
prognozy, analizy i plany. Adresatem programu są w
szczególności osoby zamieszkujące w lokalach wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska
(Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu).

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.

3.
Zasadnicze kierunki polityki mieszkaniowej Gminy Miasta
Gdańska
wyznaczone
w
Wieloletnim
programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta
Gdańska na lata 2014-2018 to:

dalsza racjonalizacja gospodarowania lokalami
mieszkaniowymi;

kontynuacja obowiązywania jednolitej stawki bazowej
czynszu w lokalach mieszkalnych;

zabezpieczenie środków na realizację procesu
remontowego i modernizację budynków komunalnych;

budowa mieszkań przez GTBS i TBS Motława pod
wynajem na rzecz Gminy Miasta Gdańska;

pozyskiwanie nowych mieszkań komunalnych, w tym
dla osób wymagających wsparcia;

pozyskiwanie nowych źródeł finansowania gospodarki
mieszkaniowej.

4.
5.

Energomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych
Wykonanie termomodernizacji 2 budynków wielomieszkaniowych na Dolnym Mieście wraz z podłączeniem
do msc w 2018 r. (w ramach programu KAWKA edycja 2014).
Podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych oraz
dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej do potrzeb
Podłączenie 51 budynków mieszkalnych i użytkowych do msc w Gdańsku, w tym na obszarach
rewitalizowanych w dzielnicach Orunia i Dolne Miasto.
Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności Gdańska poprzez zwiększanie dostępności lokali mieszkalnych
na wynajem. Ponadto TBS-y prowadzą działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także
sprzedaży lokali będących ich własnością oraz przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem
ich wynajmowania. W ramach działania TBS w 2018 r. wybudowano 124 lokale mieszkalne (z czego 69 lokali
oddano do użytkowania w lutym 2019 r.), z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Działalność Gdańskiej Infrastruktury Społecznej sp. z o.o.
W ramach działań GIS sp. z o.o. wybudowano 12 lokali mieszkalnych.
Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego
Kontynuacja prac w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego. Cele programu są
ukierunkowane na pogłębianie zintegrowania polityki mieszkaniowej z systemem pomocy społecznej z
uwzględnieniem deinstytucjonalizacji usług dla osób wymagających wsparcia.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Gospodarki Komunalnej
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdańskie Nieruchomości S.Z.B., Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska (na lata 2015–2020 z perspektywą do 2030)
Uchwała nr XVII/510/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zm.

Ogólny zarys Planu:

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Planu oraz ich efekty:

Celem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” była
identyfikacja i analiza zagadnień w temacie planu działań, jakie
należy podjąć na terenie GOM (OMGGS), m.in. Gdańska, aby
osiągnąć m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę
jakości powietrza.
W
planie
zostało
ujętych
115
zadań
(m.in.
w sektorach energetyki, budownictwa, transportu, gospodarki
odpadami). Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
odbywa się w skali metropolitalnej (w tym rozwój sieci
ciepłowniczej i gazowej oraz usprawnienie i rozbudowa systemu
komunikacji miejskiej). Działania ujęte w PGN dla Miasta Gdańska
obejmują również lokalnie sektory: energetyki, budownictwa,
transportu, gospodarki odpadami, edukację ekologiczną i inne.

Wybrane działania:
1. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska – w 2018 r. poddano modernizacji ogółem 5742
mb dróg za łączną kwotę 18 915 572,40 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg lokalnych – w 2018 r. ogółem wybudowano i przebudowano w tej
kategorii 4688 mb dróg za kwotę 36 907 582,24 zł – w tym budowa ul. Nowej Turystycznej na Wyspie
Sobieszewskiej z nakładami w kwocie 23,6 mln zł.
3. Rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji rowerowej poprzez budowę dróg, ścieżek,
tworzących trasy rowerowe o charakterze transportowym stanowiących powiązania z punktami
integracyjnymi „Bike&Ride”: budowa węzłów integracyjnych na trasie Gdańsk Główny–Gdańsk
Wrzeszcz oraz rowerowych tras dojazdowych do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej
Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska – w 2018 r. wykonano 470 mb dojazdów za kwotę
8 650 890,79 zł.
4. Budowa tras rowerowych – wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego (od ul. Przegalińskiej do ul.
Pohoreckiego), ul. Miałki Szlak, Sitowie, Altanki (od ul. Elbląskiej do granicy Miasta Gdańska), al.
Hallera (od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy oraz od restauracji Balladyna do osiedla
„Nadmorski Dwór”") – zadanie w trakcie realizacji: nakłady 6 456 071 zł, długość tras 6650 mb.
5. Termomodernizacja budynków Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Modrzewskiego 2a – zadanie
zrealizowane w całości w 2018 r. za kwotę 378 263,85 zł.
6. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hewelianum w
Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania energią – nakłady: 1 109 109,38 zł.
7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasta Gdańska – w tym termomodernizacja Dworu Artusa – nakłady: 430 612,00 zł.
8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasta Gdańska, w tym termomodernizacja Wielkiego Młyna – nakłady: 449 233,64
zł.
9. Termomodernizacja obiektów oświatowych i innych jednostek miasta zakończona w latach 20152018, kontynuacja prac modernizacji energetycznej budynków na terenie miasta do 2020/2021 r.
10. Wspieranie likwidacji źródeł niskiej emisji (źródeł ogrzewania zasilanych węglem) dla osób fizycznych i
prawnych. W 2018 r. zawarto 214 umów na łączną kwotę dofinansowania 1 231 984 zł.
11. Monitoring stanu zanieczyszczenia atmosfery. Wsparto działanie 5 automatycznych stacji
monitoringu Fundacji ARMAAG. Wydatkowano kwotę 500 000 zł.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej wynika z realizacji
przez Stowarzyszenie GOM projektu pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego” nr KSI
POIS.09.03.00-00-377/13, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Działanie 9.3. – konkurs 2 pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki
niskoemisyjnej”.
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego oraz dla Związku Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych zostały opracowane, aby m.in. przyczynić się do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do 2020 roku, tj.: redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać
zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a
także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń
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substancji w powietrzu. Dodatkowo, wdrażane są programy
(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań
krótkoterminowych (PDK).
W ogólnym ujęciu realizacja zadań określonych w PGN powinna
prowadzić do poprawy stanu środowiska i jakości życia
mieszkańców na terenie objętym Planem. Opracowanie planów
gospodarki niskoemisyjnej w przedstawionym zakresie wynika z
realizacji przez Stowarzyszenie GOM projektu pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego” nr KSI
POIS.09.03.00-00-377/13, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Działanie 9.3. – konkurs 2 pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki
niskoemisyjnej”.
Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Środowiska
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Programów Rozwojowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskie Nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe, Centrum
Hewelianum, Fundacja ARMAAG, Prokuratura Apelacyjna, MOPR, GPEC
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Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020
Uchwała nr XXX/842/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.
Ogólny zarys Programu
Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska
sporządzony został w celu realizacji polityki ochrony
środowiska i stanowi jej transpozycję na region gdański.
Program wskazuje dostępne narzędzia służące zarządzaniu
środowiskiem oraz ocenie ich efektywności i przydatności
w zarządzaniu zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
We wdrażaniu Programu uczestniczą podmioty
organizujące, realizujące i kontrolujące zadania, w tym
instytucje finansujące. W programie wyznaczono cele,
kierunki, zadania i wskaźniki ich realizacji pokazujące
oczekiwane kierunki zmian. Główne obszary interwencji to:
ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem,
pola elektromagnetyczne, gospodarowania wodami,
gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby,
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi
awariami.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Wspieranie likwidacji źródeł niskiej emisji (źródeł ogrzewania zasilanych węglem) dla osób fizycznych i
prawnych. W 2018 r. zawarto 214 umów na łączną kwotę dofinansowania 1 231 984 zł.
Monitoring stanu zanieczyszczenia atmosfery. Wsparto działanie 5 automatycznych stacji monitoringu
Fundacji ARMAAG. Wydatkowano kwotę 500 000 zł.
Wspieranie i promocja inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (OZE) i paliw alternatywnych.
W 2018 r. przyznano 1 dotację na instalację kolektora słonecznego w Gdańsku – Sobieszewie o powierzchni
120 m2 na kwotę 2000 zł.
Usuwanie azbestu z terenu miasta. W 2018 r. masa usuniętych materiałów azbestowych w ramach dotacji
wyniosła 33,36 Mg (2181 m2). Wydatkowano 50 017,34 zł.
Zwiększanie liczby oraz powierzchni obiektów objętych prawną ochroną przyrody – użytki ekologiczne,
pomniki przyrody oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie obszarów cennych przyrodniczo, w tym
znakowanie form ochrony przyrody. W 2018 r. ustanowiono 14 pomników przyrody, 19 oznakowano.
Ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków na terenie miasta Gdańska. W 2018 r. ochronie
poddawano 15 siedlisk, w tym 13 użytków i 2 zespoły przyrodniczo-krajoznawcze.
Monitoring wód powierzchniowych, w tym wód w kąpieliskach. W 2018 r. przeprowadzono 1863 badań wody.

Stopień realizacji Programu jest oceniany co dwa lata, a wyniki są przedstawiane Radzie Miasta Gdańska.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Środowiska
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Programów Rozwojowych, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdański
Zarząd Dróg i Zieleni, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Saur Neptun Gdańsk, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Straż Miejska, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Pomorski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Nadleśnictwo Gdańsk, Gdański Ośrodek Sportu, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskie Nieruchomości
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Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2018-2023
Uchwała nr LV/1569/18 Rady Miasta Gdańska w dniu 26 czerwca 2018 r.
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem
wynika z obowiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 519). Wymóg ten został wprowadzony do
ustawy Poś poprzez implementację Dyrektywy 2002/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25
czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku.

Merytoryczną podstawą opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gdańska jest
wykonana w 2017 r. mapa akustyczna Gdańska. Mapa ta wykonana została dla długookresowych wskaźników hałasu
LDWN (dla pór dzień-wieczór-noc) i LN (dla pory nocnej). Mapę akustyczną i program ochrony środowiska przed
hałasem opracowuje się co 5 lat.

Głównym celem programu ochrony środowiska przed hałasem
jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na
terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących
norm. Cel ten realizowany jest przez zarządców źródłami hałasu
oraz organy wydające decyzje administracyjne i akty prawa
miejscowego mające wpływ na klimat akustyczny miasta.
Źródłami hałasu są: komunikacja w mieście (drogowa,
tramwajowa), linie kolejowe, przemysł oraz Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Realizacja tego celu wymaga
wieloletnich, kompleksowych działań, biorąc pod uwagę
postępujący rozwój miasta i jego priorytety inwestycyjne.

W ramach działań zmierzających do redukcji wskaźników hałasu realizowano działania:
1. Kontynuacja programu wdrażania stref TEMPO 30, w ramach którego ustanowiono kolejnych 14,4 km ulic
strefą ruchu uspokojonego.
2. Budowa tras rowerowych w obrębie mostu na Wyspę Sobieszewską, wokół Forum Gdańsk (ul. 3 Maja, al.
Armii Krajowej i ul. Okopowa), przy ul. Bulońskiej na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, budowa
pasów rowerowych w ul. Nowy Świat, Czerskiej oraz Podwale Przedmiejskie w rejonie skrzyżowania z ul.
Chmielną.
3. Budowa linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej: budowa dwutorowej linii
tramwajowej z infrastrukturą i przystankami od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską do skrzyżowania
z ciągiem ul. Nowa Jabłoniowa–Nowa Warszawska.
4. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. W ramach tej
inwestycji dokonywana jest przebudowa istniejącego torowiska tramwajowego na odcinku od
skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Budzysza, wzdłuż ul. Budzysza, ul. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli
„Stogi Plaża”; przebudowa pętli tramwajowo-autobusowej „Stogi Pasanil” i tramwajowej „Plaża Stogi”, z
budową torów odstawczych i przystanków tramwajowych; przebudowa istniejącego układu drogowego (ul.
Budzysza, ul. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami,
ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi.
5. W ramach IV etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskie podpisano umowę na zakup i dostarczenie
15 nowych tramwajów z firmą PESA.
6. Podpisano umowę na zakup 46 nowych autobusów Mercedes Benz Citaro (18 standardowych, 26
przegubowych i 2 midibusów). Pojazdy mają spełniać normy emisji spalin Euro VI.
7. Frezowanie i szlifowanie torowisk tramwajowych – w sumie ok. 12 km.

Celem ilościowym Programu jest redukcja liczby mieszkańców
narażonych na ponadnormatywny hałas:
 drogowy – o ok. 10%,
 kolejowy – o ok. 50%,
 tramwajowy – o ok. 10%,
 w przypadku hałasu lotniczego – niedopuszczenie do
zwiększenia się liczby mieszkańców narażonych na
ponadnormatywny hałas.
Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Środowiska
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o., Gdańskie Autobusy
i Tramwaje, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział Północny, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
Uchwała nr XLVIII/1448/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r.
Ogólny zarys Programu
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt ma służyć: promocji
właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt
bezdomnych, zapobieganiu wzrostowi populacji zwierząt
bezdomnych i wolno żyjących, opiece nad zwierzętami
bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz przeciwdziałaniu
bezdomności zwierząt.
Miasto zapewnia realizację Programu poprzez Urząd
Miejski, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą
przy ul. Przyrodników 14, Straż Miejską i Gdańskie Centrum
Kontaktu.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usługi w zakresie prowadzenia rejestracji komputerowej i elektronicznej identyfikacji (oznakowania) psów na
terenie Miasta – oznakowano 639 psów.
Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów – na zlecenie miasta wykonano 402 sterylizacje i 258 kastracji
kotów. Z kolei w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano 400 sterylizacji i 100 kastracji.
Zakupiono i rozdysponowano 17 ton karmy dla bezdomnych kotów.
W ramach akcji „Gdańsk pomaga kotom przetrwać zimę”, w grudniu 2018 r. Wydział Środowiska razem z
wolontariuszami fundacji „Kotangens”, wydał 1,5 ton karmy dla zwierząt.
Zakupiono i rozdysponowano 55 domków dla bezdomnych kotów.
Finał konkursu fotograficznego dla opiekunów gdańskich kotów „ZaKOTani w Gdańsku”.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Gospodarki Komunalnej
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Gdański Ogród Zoologiczny, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Środowiska,
Straż Miejska, Gdańskie Centrum Kontaktu
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Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030
Uchwała nr XLIX/1104/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2014 r.
Ogólny zarys Planu
Głównym celem Planu Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego
Transportu
Zbiorowego
(Planu
Transportowego) jest zaplanowanie na lata 2014-2030
przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
realizowanych na obszarze miasta Gdańska.
Plan został przygotowany zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z
istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społecznogospodarczego
i
negatywnych
następstw
niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Planu oraz ich efekty
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Zmieniono rozkłady jazdy i tras , opierając się na konsultacjach z Radami Dzielnic (np. dla linii 115,139 i 268).
Dostosowano rozkłady jazdy do potrzeb pasażerów:
 wydłużenie wybranych kursów linii 174 do Starej Piły,
 wydłużenie linii 255 do Jankowa,
 wydłużenie linii 156 do Kowal,
 wydłużenie linii 139 do Wrzeszcza PKP,
 uruchomienie linii 249 przy jednoczesnej modyfikacji trasy linii 149,
 zmiana trasy linii 115 – połączenie Gdańska Południa z Wrzeszczem przez UCK.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BP TOUR Brewczak Piotr na
świadczenie usług przewozowych w liczbie 35 wyłącznie nowymi i niskopodłogowymi pojazdami wyposażonymi
w system wizualnej i fonicznej informacji pasażerskiej. Dotychczas obowiązujące trzy umowy zastąpiła jedna.
Zamówiono 46 nowych autobusów (Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.) – planowane sprowadzenie
taboru w 2019 r.
Zamówiono 15 nowych dwukierunkowych tramwajów – planowane sukcesywne sprowadzenie taboru w 2019
r.
Podpisano umowę na lata 2018-2020 na dalsze funkcjonowanie tramwaju wodnego (dwie linie: F5 Żabi Kruk–
Westeprlatte–Brzeźno oraz F6 Targ Rybny–Narodowe Centrum Żeglarstwa–Sobieszewo).
Przeprowadzono badanie satysfakcji pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, którego wyniki końcowe
pozwoliły na określenie bieżącej sytuacji oraz wskazały obszary wymagające usprawnienia.
Zaprojektowano buspas na odcinku Św. Wojciech–Węzeł Lipce – zakończenie realizacji w 2019 r.
Zaprojektowano buspas na odcinku Schuberta–Rakoczego–Rondo Hakenbergera – zakończenie realizacji w
2019 r.
Rozpoczęto modernizację trasy tramwajowej oraz infrastruktury drogowej na odcinku Węzeł Sucharskiego–Stogi
Plaża.
Nowa Bulońska – budowa nowej drogi oraz budowa nowej linii tramwajowej.
Nowa Warszawska – przygotowanie dokumentacji nowej linii tramwajowej.
Nowa Jabłoniowa – przygotowanie dokumentacji nowej linii tramwajowej.
Nowa Świętokrzyska – przygotowanie dokumentacji nowej linii tramwajowej.
Wyposażono oraz wprowadzono bieżącą konfigurację wszystkich pojazdów transportu zbiorowego w urządzenia
umożliwiające komunikację z systemem sterowania ruchem (będącego w gestii Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni), co umożliwia przyznawanie priorytetów przez inżynierów ruchu.
Wymieniono 2 tablice LED i zamontowano 6 nowych tablic LCD informacji pasażerskiej na terenie Gdańska (m.in.:
na przystankach Dworzec Główny, Wrzeszcz PKP, Piekarnicza).
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17. Przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą dotyczącą wyposażenia w tablice systemu SIP – TRISTAR
nowopowstałych przystanków w ramach m.in. inwestycji: Stogi, Nowa Bulońska, Nowa Warszawska, węzeł
Okopowa – przygotowanie dokumentacji oraz realizacja.
18. Udostępniono dane o rozkładach jazdy, biletomatach, komunikatach na tablicach i czasach rzeczywistych
odjazdów ze wszystkich przystanków na terenie Gdańska, Gdyni oraz gmin ościennych w ramach projektu
„Otwarte dane ZTM w Gdańsku”.
19. Zakupiono 50 zestawów urządzeń pokładowych systemu SIP – TRISTAR służących m.in. do lokalizacji pojazdów,
przyznawania priorytetów w ruchu drogowym do nowo zakupionych pojazdów transportu zbiorowego.
Instytucja wiodąca: Zarząd Transportu Miejskiego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Programów Rozwojowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Autobusy i
Tramwaje
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Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030
Uchwała nr LV/1615/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.
Ogólny zarys Planu
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska
2030 stanowi element założeń określonych w dokumencie
pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” oraz w
dokumencie pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023” w
obszarze dotyczącym transportu i zrównoważonej
mobilności miejskiej.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Planu oraz ich efekty
1.

2.
Plan powstał w ramach projektu CityMobilNet z programu
URBACT III, realizowanego w latach 2016-2018. Projekt
CityMobilNet podejmuje tematykę transportu w mieście –
jednego z największych współczesnych wyzwań stojących
przed miastami europejskimi.
Plan Mobilności Miejskiej dla Gdańska, powstający przy
udziale mieszkańców, grup interesariuszy i ekspertów w
różnych dziedzinach mobilności, zawiera analizę sytuacji
obecnej oraz karty działań, stanowiących klucz do
zrównoważenia sposobu przemieszczania się osób na
terenie miasta.
Potrzeba opracowania dokumentu wynikła z dynamicznego
rozwoju miasta oraz wzrostu potrzeb transportowych jego
mieszkańców, a co za tym idzie – konieczności i potrzebie
ograniczenia dominującej roli samochodu prywatnego i
jego negatywnego wpływu na mieszkańców i środowisko.
W ramach dokumentu wyznaczono 6 głównych celów:
1. Poprawa warunków ruchu pieszego i
rowerowego.
2. Wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników
ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności do środków transportu
alternatywnych dla indywidualnie

3.

4.

5.

W ramach poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego zrealizowano zadania polegające na zastąpieniu
przejść dla pieszych w postaci kładek i tuneli przejściami naziemnymi oraz wyznaczano brakujące przejścia dla
pieszych na głównych ciągach komunikacyjnych i w pobliżu węzłów przesiadkowych. W 2018 r. w ramach
zadania zrealizowano przejścia w ciągu ulic Podwale Przedmiejskie–Chmielna. W trakcie procesu
projektowego oraz w analizie znalazły się przejścia przy Dworcu Głównym, skrzyżowaniu ulic al. Zwycięstwa–
Skłodowskiej-Curie (UCK), przy centrum Handlowym ETC, a także kładka nad ul. Jana Pawła II.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych zrealizowano:
 budowę wysepek separacyjnych na przejściu dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego i ul.
Saperów;
 budowę progu płytowego na starym przejściu dla pieszych w pobliżu mostku nad Strzyżą – ul. Reja;
 budowę małego ronda – skrzyżowanie ul. Bema i ul. Zakopiańskiej;
 remont nawierzchni drogi dla rowerów o łącznej długości 300 m w obrębie skrzyżowania al. Armii
Krajowej z ul. Łostowicką (odcinek między jezdniami al. Armii Krajowej) oraz odcinek wzdłuż ul. Witosa;
 szlifowanie krawężników na skrzyżowaniu Radarowa–Słowackiego, wloty drogi rowerowej z ulicy
Radarowej;
 utwardzenie przedeptu pomiędzy ulicami Wodnika i Nowy Świat;
 budowę progów zwalniających, pinezki oraz esowanie toru jazdy, których celem było uspokojenie ruchu
w ciągu ul. Azaliowej;
 połączenie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Chłopskiej z drogą wewnętrzną na wysokości adresu Chłopska
20. Obniżono krawężnik na zakończeniu drogi wewnętrznej oraz wybudowano łącznik;
 azyle na przejściach dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Warszawskich–Płowce oraz przy ul.
Powstańców Warszawskich 26;
W listopadzie 2018 r. nastąpiło zawiązanie zespołu ds. opracowania procedury certyfikacji szkół sprzyjających
aktywnym i bezpiecznym podróżom do szkoły oraz opracowania standardów i rozwiązań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu szkół.
Dzięki kontynuacji programu chodnikowego poprawiano warunku ruchu pieszego, w ramach którego w 2018
r. wyremontowano m.in. odcinki chodników znajdujące się przy ulicach: Chłopska (Przymorze Wielkie),
Subisława, Pelplińska, pl. Wybickiego, Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża, Jagiellońska, Sienkiewicza,
Sobótki, Cieszyńskiego, Kartuska (Siedlce), Giełguda, Chodkiewicza, Emilii Hoene, Tartaczna, Orzeszkowej.
W 2018 r. miała miejsce realizacja tras rowerowych: wokół Forum Gdańsk (1,4 km), wzdłuż ulicy Bulońskiej na
odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (1,3 km), w ulicach Rzęsnej i Altanki do granicy miasta z gm.
Pruszcz Gdański (1,4 km), w obrębie mostu na Wyspę Sobieszewską (0,3 km). Nowe pasy rowerowe pojawiły
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4.
5.
6.

wykorzystywanego samochodu osobowego, dla
wszystkich podróżujących na wszystkich
obszarach miasta.
Wzrost udziału podróży transportem zbiorowym
w podróżach ogółem.
Redukcja negatywnego oddziaływania transportu
na ludzi, zdrowie i środowisko.
Wzrost jakości i dostępności przestrzeni
publicznych dla wszystkich użytkowników i we
wszystkich obszarach miasta.

6.

7.

się w ul. Czerskiej (0,2 km), Nowy Świat na odcinku od ul. Wodnika do ul. Barniewickiej (1,9 km) oraz Podwale
Przedmiejskie w rejonie skrzyżowania z ul. Chmielną (0,3 km).
W ramach ochrony przestrzeni pieszych i poprawy jakości ruchu pieszego poprzez zabezpieczenie chodników
przed niepożądanym parkowaniem pojazdów w 2018 r. zrealizowano:
 Klonowicza–Kościuszki – słupki na skrzyżowaniu w celu zapewnienia swobodnego ruchu pieszego;
 Kliniczna – słupki uniemożliwiające parkowanie, w świetle kładki dla pieszych;
 Grunwaldzka 30-26, 102, 108 – słupki uniemożliwiające parkowanie pojazdów na chodniku;
 Do Studzienki–Matejki – wyznaczenie przejścia dla pieszych;
 Szymanowskiego–Grunwaldzka – słupki uniemożliwiające parkowanie pojazdów, w celu zapewnienia
swobodnego ruchu pieszego i rowerowego;
 Klonowa – separatory parkingowe w celu zapewnienia swobodnego ruchu;
 Obywatelska – progi wyspowe przed przejściem dla pieszych;
 al. Zwycięstwa 16-17 – montaż lustra przy zjeździe do sądu, w celu poprawy widoczności pieszych i
rowerzystów;
 Słupska – próg zwalniający z kostki;
 Dworska – azyl dla pieszych;
 Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Dworską – szykana zawężająca przejście dla pieszych;
 Północna – słupki blokujące na chodniki w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dojścia do
budynku Fundacji Sprawni Inaczej;
 budowa chodnika w ciągu ul. Jasieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania
z ul. Włóczników wraz z progiem płytowym na wysokości skrzyżowania z ul. Włóczników i elementami
wygrodzenia pieszych „uszy” – bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema;
 montaż słupków wygrodzeniowych na chodniku w ciągu ul. Chełmońskiego w obrębie przejścia dla
pieszych przy skrzyżowaniu z ul. VII Dwór – wyeliminowanie parkowania pojazdów – poprawa
bezpieczeństwa dzieci w drodze do Gdańskiej Szkoły Floretu przy ul. VII Dwór;
 budowa chodnika w ciągu ul. Otomińskiej na odcinku od ul. Wiosennej do parkingu szkoły podstawowej;
 wyniesienie chodników na skrzyżowaniu ulic: Azaliowa–Jaśminowy Stok;
 słupki wygrodzeniowe na chodniku w ciągu ul. Góralskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Słowackiego–
Potokowa;
 obniżenie krawężników na chodnikach w ciągu ul. Leszczynowej w celu ułatwienia osobom o obniżonej
sprawności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym przekraczania jezdni na wysokości wiaduktu nad
al. Armii Krajowej, w rejonie posesji nr 13.
W ramach opracowania i wdrożenia planu zarządzania automatycznym transportem publicznym pierwszej i
ostatniej mili w 2018 r. zlecono analizę prawną oraz przygotowywano się do wdrożenia projektu Sohjoa Baltic.
Projekt, który polega na elektrycznej mobilności minibusów poruszających się bez kierowcy poddano
badaniom, testom oraz działaniom promocyjnym. Zorganizowano otwarte warsztaty dotyczące prawnych
aspektów autonomicznej mobilności.
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8.

Kontynuowano badanie „Oceny komunikacji miejskiej w Gdańsku” przeprowadzone metodą CAWI przy
pomocy kwestionariusza internetowego w grupie 6,4 tys. respondentów; w efekcie stworzono raport, który
prezentował sytuację bieżącą oraz wskazał obszary wymagające wzmocnienia/interwencji.

Zrealizowano badanie „Jakość życia w Gdańsku, 2018”. Przeprowadzone metodą PAPI, bezpośredniego wywiadu
kwestionariuszowego w reprezentatywnej grupie 1,5 tys. osób; raport z badań prezentuje opinie mieszkańców m.in.
na temat: powiązań komunikacyjnych, komunikacji autobusowej, tramwajowej, PKM i SKM, infrastruktury drogowej,
możliwości dotarcia do innych dzielnic, etc.
Wydział wiodący: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
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Strategiczny Program Transportowy Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Uchwała nr XXXI/856/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. (aktualizacja Uchwały nr XVI/254/11 z 2011 r.)
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty

Strategiczny Program Transportowy Dzielnicy Południe w mieście
Gdańsku został opracowany przez Biuro Rozwoju Gdańska w 2009
r. Celem Programu było ustalenie zasad realizacji układu
transportowego w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy GdańskPołudnie. Program ten określa, jakie drogi i w jakiej kolejności
należy wykonać, by poprawić sytuację komunikacyjną w
południowych dzielnicach, wykorzystując dostępne w latach
2014-2020 środki.

W trakcie przeprowadzonej w 2016 r. aktualizacji Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe
wytypowano 5 najistotniejszych elementów układu transportowego dla Gdańska Południe:
 trasa Gdańsk Południe–Wrzeszcz (pierwotnie Nowa Politechniczna),
 Nowa Bulońska Północna,
 Nowa Warszawska,
 Nowa Jabłoniowa,
 Nowa Świętokrzyska.

Przeprowadzone w ramach Strategicznego Programu
Transportowego Dzielnicy Południe w Gdańsku analizy będą
powtarzane i aktualizowane z uwzględnieniem zmian zaistniałych
w zagospodarowaniu. Ostatnia aktualizacja Programu miała
miejsce w 2016 r.

Zadania 2. i 3. wchodzą w skład Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV A. Całkowita wartość
projektu GPKM IV A wynosi 544 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko to 286 mln zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp.
z o.o.
1.

Budowa Trasy Gdańsk Południe–Wrzeszcz – budowa 3,3 km linii tramwajowej wraz z drogą
technologiczną. W 2018 r. trwały prace projektowe i proces pozyskania decyzji środowiskowej.
2. Budowa 2,7 km linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej
– w 2018 r. rozpoczęto prace budowlane, które potrwają do 2020 r.
3. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe – etap 1 – Budowa ul. Nowej
Warszawskiej w Gdańsku – w 2018 r. zakończono prace projektowe dla 1,5 km linii tramwajowej w ul.
Nowej Warszawskiej. Roboty budowlane rozpoczną się w IV kw. 2019 r. i potrwają do końca 2020 r.
4. Budowa Nowej Jabłoniowej – budowa układu drogowego wraz z buspasami – w 2018 r. kontynuowano
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac
projektowych to IV kw. 2019 r. Powstanie układ drogowy o długości około 2,1 km.
5. Budowa Nowej Świętokrzyskiej – budowa układu drogowego wraz z buspasami – opracowana została
dokumentacja projektowa. W 2018 r. finalizowano proces uzgodnień dokumentacji. Powstanie układ
drogowy o długości ok. 3,3 km.
Wydział wiodący: Biuro Rozwoju Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Programów Rozwojowych
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Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska
Uchwała nr XL/1049/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 r.
Ogólny zarys Strategii
Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR)
określa zakres, formę i kolejność rozwoju infrastruktury
rowerowej.
Dokument
powstał
na
podstawie
rozbudowanych konsultacji społecznych oraz analiz i studia
wykonane przez Biuro Rozwoju Gdańska.
Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazano
optymalną kolejność realizacji brakujących odcinków tras
rowerowych. Przyjęto założenie, że priorytetowym
działaniem z zakresu rozbudowy sieci tras rowerowych jest
jak najszybsze zapewnienie kompletnej sieci tras głównych
– budujących podstawowy szkielet powiązań rowerowych
w mieście i zapewniających sprawne połączenia
tranzytowe. Łącznie analizie wielokryterialnej poddano
prawie 110 km brakujących fragmentów sieci tras głównych
oraz wybrane odcinki zbiorcze, które podzielono na 40 tras
mogących stanowić odrębne zadania inwestycyjne.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Strategii oraz ich efekty
1.
2.

Budowa tras rowerowych wokół Forum Gdańsk – etap 0 SR STeR, dł. 1,4 km.
Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Bulońskiej na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej – etap 1 SR
STeR, dł. 1,3 km.
3. Budowa drogi rowerowej w ulicach Rzęsnej i Altanki do granicy miasta z gm. Pruszcz Gdański – etap 2 SR
STeR, dł. 1,4 km.
4. Budowa pasów rowerowych w ul. Podwale Przedmiejskie w rejonie skrzyżowania z ul. Chmielną – etap 2 SR
STeR, dł. 0,3 km.
5. Budowa drogi rowerowej w obrębie mostu na Wyspę Sobieszewską – etap 6 SR STeR, dł. 0,3 km.
6. Budowa pasów rowerowych w ul. Czerskiej – etap 7 SR STeR, dł. 0,2 km.
7. Budowa pasów rowerowych w ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Wodnika do ul. Barniewickiej – etap 8 SR
STeR, dł. 1,9 km.
8. Ustanowienie kolejnych 14,4 km ulic strefami ruchu uspokojonego, która objęła 63,2% sieci drogowej
miasta.
9. Montaż 5030 miejsc postojowych dla rowerów, w tym 4450 w ramach systemu „Mevo” i 534 miejsc
postojowych przy szkołach średnich.
10. Rozpoczęcie budowy trasy rowerowej na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego –
brakujący odcinek od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego (termin realizacji czerwiec 2019 r.). Oba
powyższe odcinki są częścią europejskich tras rowerowych Eurovelo: Trasy wokół Bałtyku (R-10) i Wiślanej
Trasy Rowerowej (R-9);
11. Rozpoczęcie modernizacji trasy rowerowej wzdłuż ulic Stryjewskiejgo, Budzysza i Nowotnej.

Wydział wiodący: Wydział Gospodarki Komunalnej – Pełnomocnik Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Wydział Programów Rozwojowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
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Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku na lata 2016-2030
Uchwała nr XLVIII/1641/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 r.
Ogólny zarys Programu
Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na
lata 2016-2030 jest dokumentem strategicznym,
określającym kierunki polityki miasta w zakresie działań
zmierzających do redukcji zagrożenia życia i zdrowia
związanego z ruchem drogowym. Podstawowe
założenia Programu uwzględniają najważniejsze
uwarunkowania regionalne i lokalne, w tym aktualne
strategie rozwoju Województwa i Gdańska. Kluczowe z
punktu widzenia polityki bezpieczeństwa ruchu
drogowego, miejskie programy i obszary strategiczne –
w szczególności dotyczące wizji rozwoju mobilności i
transportu – stanowią podstawę niniejszego
dokumentu i są komplementarne względem siebie.
Należy podkreślić, że Gdański Program Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego na lata 2016-2030 został
przygotowany
zgodnie
z
najważniejszymi
rekomendacjami strategii krajowej, zdefiniowanej w
dokumencie pn. Narodowy Program Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego na lata 2014-2020, a także strategii
regionalnej określonej w dokumencie pn. GAMBIT
Pomorski 2020.
Zgodnie z wymienionymi rekomendacjami Gdański
Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zbudowany
jest na trzech głównych filarach:
1. Infrastruktura
2. Edukacja
3. Zarządzanie

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

2.

3.

W ramach filaru infrastrukturalnego podjęto obejmuje działania polegające na wprowadzaniu rozwiązań w
zakresie organizacji ruchu drogowego pozwalających na fizyczne ograniczenie prędkości pojazdów i tworzenie stref
uspokojonego ruchu do 30 km/h. Skutkuje to ograniczeniem zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i
rowerzystów, a także zminimalizowanie ich skutków:
 strefy „Tempo 30” – 20,3 km (łącznie jest 519,7 km, co stanowi 63,5% wszystkich dróg w Gdańsku),
 azyle – 8 szt.,
 progi zwalniające wyspowe – 54 szt.,
 progi zwalniające płytowe – 10 szt.,
 progi zwalniające liniowe – 87 szt.,
 wyniesione przejście dla pieszych – 3 szt.,
 mini rondo – 2 szt.,
 szykany (zawężenia jezdni) – 31 szt.,
 wykonanie oznakowania poziomego stref uspokojonego ruchu „Tempo 30” oraz stref skrzyżowań
równorzędnych – 468 szt.
W ramach filaru edukacyjnego przeprowadzono Gdański Program edukacji komunikacyjnej „Gotowi do drogi”,
który przygotowuje dzieci do samodzielności w ruchu drogowym, skupia się na edukacji w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad poruszania się po drogach. Program skierowany jest do dzieci w
wieku 4-9 lat, nauczycieli i rodziców. W 2018 r. Programem zostały objęte wszystkie klasy pierwsze szkół
podstawowych, czyli 189 oddziałów liczących łącznie 4021 dzieci.
W ramach filaru zarządczego, powołana w 2012 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 7/12 z dnia 2
stycznia 2012 r. Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmowała działania na rzecz poprawy
współpracy służb miejskich zaangażowanych w realizacje działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Miejska Rada BRD opiniuje projekty w zakresie ruchu drogowego (edukacyjne, badawcze, innowacyjne
rozwiązania infrastrukturalne i oznakowania itp.), analizuje stan i problemy BRD w Gdańsku, przedkłada
rekomendacje do dalszych działań. Ponadto rozpatruje i realizuje wnioski o dofinansowanie i wparcie między
innymi służb ratownictwa drogowego, szkół czy fundacji.
W 2018 r. w ramach realizacji Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zrealizowano zakup
wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży
Pożarnej w Gdańsku na kwotę brutto 9 898,40 zł.

Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Straż Miejska w Gdańsku
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Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2018
Uchwała nr XVIII/7538/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2016 r.
Ogólny zarys Programu

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, którego
wdrożenie miało zapewnić zarówno podniesienie poziomu
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, jak i wpłynąć
na poprawę stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Głównym celem Programu była poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stworzenie miejskiego
systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Cel ten został osiągnięty poprzez:
 realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 zapobieganie przestępczości i wykroczeniom w szkołach. Podniesienie bezpieczeństwa uczniów;
 ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;
 podniesienie gotowości jednostek PSP i OSP z terenu miasta w celu skuteczniejszej ochrony życia i mienia
obywateli;
 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 kształtowanie bezpiecznych form zachowania młodzieży w miejscach publicznych;
 wzrost poziomu bezpieczeństwa obywateli w miejscu zamieszkania;
 popularyzację problematyki ochrony przeciwpożarowej wśród uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych;
 kształtowanie umiejętności prawidłowego postępowania w przypadku zagrożeń spowodowanych
klęskami żywiołowymi;
 ograniczenie ryzyka stania się ofiarą przestępstwa;
 zapobieganie szerzeniu się patologii wśród dzieci i młodzieży.

Podstawowym założeniem Programu, którego okres
obowiązywania obejmował lata 2016-2018, była koordynacja i
aktywizacja działań służb, straży i środowisk zajmujących się
zawodowo i społecznie problematyką bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Powstał na podstawie przeprowadzonej
analizy występowania zagrożeń na terenie miasta Gdańska.
Zawierał wykaz zadań i sposobów ich realizacji umożliwiających
uzyskanie zamierzonego celu na określonym obszarze
zagrożenia.

Do podstawowych form realizacji Programu należały:
 warsztaty szkoleniowe dla realizatorów poszczególnych zadań;
 prowadzenie szkoleń na różnych poziomach (dzieci, młodzież, rodzice, pedagodzy);
 organizowanie konkursów i turniejów sprawdzających stan wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w
zakresie znajomości wiedzy prewencyjnej i prawnej, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;
 wdrażanie programów edukacji dla bezpieczeństwa;
 propagowanie wydawnictw popularyzujących bezpieczeństwo (broszury, ulotki, poradniki);
 poradnictwo prawne i rodzinne;
 organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży;
 informacje o realizowanych działaniach i programach edukacyjnych w lokalnych środkach masowego
przekazu.
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W 2018 r. zrealizowano 43 programy w następujących płaszczyznach działania:
 przestępczość pospolita,
 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 bezpieczeństwo osób wykluczonych społecznie,
 przemoc w rodzinie,
 bezpieczeństwo w szkole,
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 bezpieczeństwo ekologiczne,
 bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 działania prozdrowotne i choroby odzwierzęce,
 przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi.
Przeprowadzono 10 227 zajęć (spotkań, konferencji, kampanii, szkoleń, konkursów, festynów, porad, warsztatów,
zawodów, olimpiad, audycji itp.). W zajęciach uczestniczyło 159 747 osób, z czego:
 57 419 stanowili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 4082 osoby to nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie,
 pozostałe 98 246 osoby to przedszkolaki, seniorzy i mieszkańcy miasta.
Szacuje się, że spoty, audycje radiowe i kampanie internetowe na temat przeciwdziałania narkomanii i
alkoholizmowi trafiły do 1 495 000 osób.
Na realizację Programu w 2018 r. miasto przeznaczyło kwotę 9 050 425,55 zł.
Wydział/Instytucja wiodący/a: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Straż Miejska w Gdańsku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii dla m. Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
Uchwała nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r. oraz Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Ogólny zarys Studium
W kwietniu 2018 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska. W dokumencie
przedstawiono
politykę
przestrzenną
miasta
w
perspektywie 30 lat, stanowiącą podstawę kształtowania
prawa lokalnego w postaci miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Studium oraz ich efekty
1.

2.
Główną ideą Studium jest rozwój zrównoważony w aspekcie
środowiskowym,
ekonomicznym,
społecznym
i
przestrzennym. Ideę zrównoważonego rozwoju w
pierwszym rzędzie realizuje zasada rozwoju miasta do
wewnątrz. Ważne jest również podniesienie jakości i
atrakcyjności przestrzeni publicznych, ze wzmocnieniem
infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.
Do opracowania dokumentu powołano Radę Studium
złożoną z przedstawicieli m.in. uczelni wyższych,
pracodawców, organizacji pozarządowych, radnych
miejskich, rad dzielnic, profesjonalistów związanych z
planowaniem przestrzennym i architekturą. Na szczególną
uwagę zasługuje nowatorskie zastosowanie gdańskiego
modelu partycypacji społecznej dokumentu. Dzięki niemu w
pracach nad projektem brało udział blisko 3000 osób w
ramach 98 wydarzeń partycypacyjnych.

3.

4.

Beneficjentami Studium są wszyscy funkcjonujący w
przestrzeni miasta: mieszkańcy, inwestorzy, intytucje,
turyści, organy administracji samorządowej i państwowej
itp.
5.

Tworzenie systemu przestrzeni publicznych miasta opartego na Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni
Publicznych (SOPP, 2012-2014 r.); Studium zawiera część metodologiczną, przedstawiono w nim strukturę
gdańskich przestrzeni o znaczeniu ogólnomiejskim i ideę systemu przestrzeni publicznych Gdańska; jest
wyrazem polityki przestrzennej miasta; w ramach Studium opracowano „Poradnik o przestrzeniach
publicznych”, który przybliża zainteresowanym problematykę; beneficjentem opracowania są wszyscy
użytkownicy przestrzeni publicznej, w tym np. wnioskujący o budżet obywatelski czy rady dzielnic, którzy
zagospodarowują przestrzenie publiczne (np. ławki ustawione przez Radę Dzielnicy Oliwa).
Planowanie elementów wyrazu estetycznego miasta zgodnie z Koncepcją Regulacji Estetyki Miasta (KREM,
2015 r.); dokument jest wyrazem polityki przestrzennej miasta i odpowiedzią na narastający problem
wizualnej degradacji przestrzeni miejskiej, będącej skutkiem ubocznym dynamicznego rozwoju Gdańska;
zawiera zasady w zakresie estetyki i ładu przestrzennego, które są sukcesywnie wprowadzane do nowo
sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, także tych 30 uchwalonych w 2018
r.; dotyczą one kolorystyki i formy elewacji i dachów oraz posadzek w przestrzeniach publicznych;
przykładowe rozwiązania estetyczne zawiera broszura „Estetyczny Gdańsk”, która może stanowić pomoc dla
zainteresowanych (do pobrania na stronie internetowej); beneficjentami są wszyscy, korzystający z
przestrzeni miasta.
Tworzenie gdańskich przestrzeni lokalnych na podstawie studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne” (GPL, od
2017 r.); dokument służy poprawie jakości lokalnych przestrzeni publicznych i skoordynowaniu działań na ich
rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego; informacje w nim
zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów; tym samym studium skierowane
jest do wszystkich korzystających z przestrzeni miasta, stanowi istotny element polityki przestrzennej; w lutym
2018 r. opracowano część studium w odniesieniu do wybranych przestrzeni w obszarach zdegradowanych
oraz kontynuowano prace nad pozostałymi – wyznaczonymi w procesie partycypacji społecznej –
przestrzeniami lokalnymi.
Bardziej przyjazne mieszkańcom planowanie ulic miasta oparte na Gdańskim Standardzie Ulicy Miejskiej
(GSUM, od 2017 r.); GSUM jest odpowiedzią na potrzebę sygnalizowaną przez mieszkańców w pracach nad
Studium, kształtowania układu komunikacyjnego z uwzględnieniem cech przestrzeni publicznej; w 2018 r.
opracowano główne elementy standardu, które zaczęto uwzględniać już w pracach planistycznych przy
tworzeniu planów miejscowych; potrzebę stworzenia GSUM zapisano w polityce przestrzennej miasta –
Studium 2018 r.; beneficjentami są wszyscy korzystający z przestrzeni miasta.
W 2018 r. uchwalono 30 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowią prawo
miejscowe i są zgodne z polityką przestrzenną miasta wyrażoną w Studium:
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Stare Przedmieście – rejon ul. Toruńskiej i ul. Kocurki [1189],
Główne Miasto – rejon ul. Szerokiej i ul. Szklary [1190],
Dolne Miasto – rejon ul. Łąkowej i Bastionu Miś [1195],
Główne Miasto – rejon ul. Św. Ducha i ul. Mydlarskiej [1198],
Orunia – rejon ul. Nowiny 63 i 63A [1617],
Brzeźno – rejon ul. Uczniowskiej [0316]
Wrzeszcz Dolny – rejon al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Hynka [0717],
Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 [0855],
Aniołki – rejon ul. Wroniej [0858],
Matemblewo – rejon ul. Jana Karskiego [0935],
Brętowo – rejon ul. Słowackiego 125 II [0936],
Brętowo – rejon przystanku PKM Brętowo [0937],
Oliwa Górna – rejon pętli tramwajowej [0249],
Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ul. Jantarowej [0149],
Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ul. Jantarowej [0147],
Oliwa Górna – w rejonie AWFiSu [0258],
Jasień – rejon ul. Źródlanej [2348],
Jasień – rejon Potoku Siedleckiego [2347],
Łostowice Centrum – rejon ul. Niepołomickiej [1921],
Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego [2350],
Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ul. Porębskiego [1846],
Cmentarz Łostowicki – część wschodnia [1847],
Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ul. Wadowickiej [1848],
Kokoszki Mieszkaniowe – rejon ul. Osiedlowej [2245],
Klukowo – rejon ul. Azymutalnej II [2720],
Matarnia – rejon ul. Jesiennej [2612],
Matarnia – rejon ul. Elewów II [2613],
Kokoszki Mieszkaniowe – rejon ul. Fundamentowej [2247],
Górki Zachodnie – rej. ul. Łowickiej i ul. Przełom II [1429],
Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ul. Przegalińską [2416].

Wydział/Instytucja wiodący/a: Biuro Rozwoju Gdańska
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Urząd Miasta Gdańska, jednostki miejskie
53

RAPORT O STANIE GDAŃSKA ZA 2018 ROK | Załącznik nr 2: Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Uchwała nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Ogólny zarys Programu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska obejmuje
działania rewitalizacyjne w 4 obszarach rewitalizacji:
Biskupia Górka/Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac
Wałowy/Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą
Wisłoujście oraz Orunia. Program dotyczy zdegradowanych
terenów o wartościach kulturowych, gdzie negatywne
procesy społeczne, środowiskowe, gospodarcze i
przestrzenne występują w szczególnym nasileniu. Zakłada
intensywne prowadzenie procesów społecznych przy
równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej.
Celem Programu jest poprawa sytuacji na obszarze
rewitalizacji w sferze społecznej, przestrzennej,
środowiskowej i gospodarczej, podniesienie jakości życia i
zmniejszenie różnic pomiędzy innymi obszarami miasta.
Zakres oddziaływania nie ogranicza sie tylko do obszarów
rewitalizowanych, ale obejmuje całe miasto, podnosząc
jakość życia mieszkańców i kreując jego pozytywny
wizerunek na zewnątrz.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Programu oraz ich efekty
1.

Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia
Placówki Wsparcia Dziennego – w 2018 r. wyłoniono wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną.
2. Modernizacja i adaptacja lokalu przy ul. Radnej 3/2 przeznaczonego do prowadzenia Centrum Wsparcia i
Terapii Rodziny – w 2018 r. uzyskano dokumentację projektową na zadanie oraz wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych.
3. Modernizacja i remonty elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem – wyłoniono wykonawcę na
sporządzenie dokumentacji technicznej dla budynków komunalnych oraz realizowano prace nad jej
opracowaniem; opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane na budynkach wspólnot
mieszkaniowych; w 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zrealizowano remonty dla WM
Zielona 20 oraz WM Jaskółcza 4 i 5.
4. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu – ul. Chłodna,
ul. Sempołowskiej oraz Królikarnia, a także ul. Przyokopowa, ul. Wierzbowa i ul. Polna; w 2018 r. wyłoniono
wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną (kontynuacja w 2019 r.).
5. Animacja społeczności lokalnej na podwórku przy ul. Toruńska, ul. Przyokopowa, ul. Zielona i ul. Dobra; od
kwietnia 2018 r. zrealizowano spotkania integracyjne z mieszkańcami, na których wspólnie planowano
przyszłe zagospodarowanie wspólnej przestrzeni podwórkowej (kontynuacja w 2019 r.).
6. Remont i adaptacja lokalu ul. Biskupia 4 do prowadzenia działań społecznych – Centrum Wsaprcia Seniora; w
2018 r. wyłoniono wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną; przygotowanie przetargu na roboty
budowlane (kontynuacja w 2019 r.).
7. Remont i adaptacja lokalu ul. Buczka 16 do prowadzenia działań społecznych – Centrum Wsparcia Rodziny; w
2018 r. wyłoniono wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną.
8. Przebudowa ulic Biskupia, Na Stoku, Salwator, Zaroślak, Górka wraz z infrastrukturą techniczną; w 2018 r.
wyłoniono wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną (kontynuacja w 2019 r.).
9. Przebudowa i modernizacja elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem; w 2018 r. wyłoniono
wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną – budynki komunalne; opracowanie dokumentacji
technicznej na roboty budowlane na budynkach wspólnot mieszkaniowych (kontynuacja w 2019 r.).
10. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej – opracowano regulamin oraz ogłoszono
konkurs (kontynuacja w 2019 r.).
11. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Buczka – wyłonino i sporządzono dokumentację
techniczną (kontynuacja w 2019 r.).
12. Animacja społeczności lokalnej na podwórku za budynkami przy ul. Górka 11, 12 A, 13A; od kwietnia 2018 r.
zrezlizowano spotkania integracyjne z mieszkańcami, na których wspólnie planowano przyszłe
zagospodarowanie wspólnej przestrzeni podwórkowej (kontynuacja w 2019 r.).
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13. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Floriańskiej 3 (Klub Aktywnego Mieszkańca); w 2018 r. – wyłoniono
wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną.
14. Remont lokalu przy ul. Na Zaspę 53 na usługi społeczne – Youth Point; w 2018 r. wyłoniono wykonawcę i
sporządzono dokumentację techniczn; przygotowano przetarg na roboty budowlane.
15. Przebudowa placu przy przystani promowej – opracowano regulamin konkursu.
16. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich;
w 2018 r. wyłoniono wykonawcę i sporządzono dokumentację techniczną.
17. Animacja społeczności lokalnej na podwórku w kwartale ul. Wilków Morskich, Strajku Dokerów; od kwietnia
2018 r. zrealizowano integracyjne spotkania z mieszkańcami, na których wspólnie planowano przyszłe
zagospodarowanie wspólnej przestrzeni podwórkowej (kontynuacja w 2019 r.).
18. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11.
Wprowadzenie do realizacji zamiast zadania: Remont i adaptacja budynku przy ul. Gościnnej 4 na potrzeby
realizacji zadań z zakresu usług społecznych oraz zadania: Budowa placówki wsparcia podwórkowego;
opracowanie koncepcji realizacji dla nowego zadania (kontynuacja – przygotowanie dokumentacji technicznej
i projektowej w 2019 r.).
19. Przebudowa budynku dawnego ratusza przy ul. Gościnnej 1 wraz z jego adaptacją na cele społeczne;
opracowano koncepcję realizacji dla nowego zadania (kontynuacja – przygotowanie dokumentacji technicznej
i projektowej w 2019 r.).
20. Rewaloryzacja „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną,
opracowano regulaminu konkursu, ogłoszenie – styczeń 2019.
21. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: Skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy
ul. Związkowej; przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej (kontynuacja w 2019 r.)..
22. Modernizacja i remonty elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem – wyłonienie wykonawcy na
wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków komunalnych oraz praca nad jej opracowaniem;
opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane na budynkach wspólnot mieszkaniowych; w
2018 r. wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zrealizowanie remontów dla WM Nowiny (kontynuacja
w 2019 r.).
23. W ramach działań społecznych przeprowadzona została animacja społeczności lokalnej na dwóch podwórkach
przy ul. Ubocze 24/Przy Torze oraz ul. Żuławska 2/3; od kwietnia 2018 r. zrealizowano integracyjne spotkania
z mieszkańcami, na których wspólnie planowano przyszłe zagospodarowanie wspólnej przestrzeni
podwórkowej (kontynuacja w 2019 r.).
Wydział/Instytucja wiodący/a: Biuro Rozwoju Gdańska
Realizatorzy Programu/Wydziały i Instytucje partnerskie: Urząd Miasta Gdańska, jednostki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe
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Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW)
Uchwała nr XXVIII/764/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2008 r.
Ogólny zarys Studium
W Studium zdefiniowane zostały obiekty wysokościowe
jako budynki/obiekty o wysokości ponad 40 m, wyznaczono
obszary ich lokalizacji oraz podstawowe zasady
postępowania z obiektami wysokościowymi.
Określono, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za
podstawowy dokument decydujący o możliwości lub
zakazie lokalizacji takiego obiektu.
Celem stosowania procedur SLOW jest ochrona krajobrazu
miasta i jego walorów kulturowych przed lokalizacją
nadmiernie wysokich obiektów, zaburzających ład
przestrzenny i będących źródłem potencjalnych konfliktów.
Dokument opracowano jako wynik szerokiej partycypacji
społecznej dla obszaru całego miasta.
Stosowanie procedur SLOW wpływa na kształtowanie
krajobrazu miasta, walory ekonomiczne przestrzeni i jakość
życia mieszkańców.

Najistotniejsze działania podjęte w 2018 r. realizujące założenia Studium oraz ich efekty
1.

Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (uchwałą
nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r.) uwzględniało wytyczne SLOW, które stanowi
zapis polityki przestrzennej miasta i stanowi podstawę dla kształtowania prawa miejscowego na obszarze
całego miasta; efektem jest bardziej świadome planowanie krajobrazu miasta, np. po analizach
krajobrazowych wykluczono możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych o wysokości ponad 40 m poza
wyznaczonym fragmentem Błoni-Płoni na wschód od rafinerii w celu ochrony krajobrazu kulturowego miasta.
2. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem procedur SLOW, w 2018
r., jak np. „Prognozy oddziaływania obiektów wysokościowych, możliwych do realizacji zgodnie z projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej na południe
od Alchemii w mieście Gdańsku [0264], na środowisko zrównoważone” (wyłożenie styczeń, marzec 2018 r.);
oddziaływanie każdego planu miejscowego odnosi się do wszystkich użytkowników przestrzeni miasta;
efektem stosowania procedur SLOW jest kształtowanie wysokiej zabudowy w planach miejscowych na
podstawie dodatkowych analiz i uspołecznienia procesu podejmowania decyzji lokalizacji obiektów
wysokościowych.
3. Bieżące analizy wniosków o zmianę planu miejscowego lub sporządzenie nowego planu, m.in. opierając się na
SLOW; efektem jest eliminacja wniosków, zawierających lokalizację obiektów wysokościowych, na podstawie
SLOW w przypadku obszarów wyłączonych (bez zgody konserwatora zabytków) i niewskazanych.
4. Opracowanie i przyjęcie Lokalnych Standardów Urbanistycznych (LSU, wrzesień 2018 r.); głównym celem jest
uszczegółowienie zasad lokalizacji inwestycji realizowanych w ramach „lex deweloper” – maksymalne
zbliżenie określonych w nich wymagań do parametrów i wskaźników stosowanych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego; stosowanie LSU przyczynia się do ciągłości planowania, która wynika z
potrzeby ochrony interesów mieszkańców, w szczególności – zapewnienia wysokiej jakości życia; LSU
opracowano, uwzględniając Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych przy określaniu wysokości
zabudowy (liczby kondygnacji).
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