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AKTYWNOŚĆ GDYŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Działalność sektora obywatelskiego na stałe wpisała się w społeczny krajobraz Gdyni. Organizacje pozarządowe od lat mają znaczący wpływ na rozwój naszego miasta. Świadczą o tym dane
przedstawione w niniejszym sprawozdaniu. W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
wyraźnie rysuje się wzrost ilości zadań realizowanych przez podmioty III sektora, jak i wysokość
środków przeznaczonych na ich realizacje. Gdyńskie stowarzyszenia i fundacje swoją aktywnością objęły wszystkie niemal sfery życia społecznego, a ich działalność dotyczy zarówno osób
niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, a także wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.
W roku 2013 współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi opierała się
na skonsultowanych z organizacjami i uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni: Programie Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz na Wieloletnim Programie Współpracy na lata 2010-2015. Dokumenty te powstały w oparciu o wiedzę i praktykę
samorządowców oraz organizacji pozarządowych, jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji
zapisów Strategii Rozwoju Gdyni i wytyczają ramy współpracy, pozostawiając do zagospodarowania zarówno samym organizacjom, jak i samorządowi pokaźny obszar, w którym jest miejsce
na ciekawe, innowacyjne, potrzebne mieszkańcom inicjatywy i działania. Założeniem tych programów było tworzenie przestrzeni dla aktywności obywatelskiej gdynian.
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REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
FORMY WSPÓŁPRACY
- Współpraca finansowa
Rok 2013 okazał się rekordowy po względem środków finansowych przekazanych przez miasto na
realizację zadań publicznych zlecanych organizacją pozarządowym.
Poprzez rosnącą liczbę organizacji oraz wzrost jakości ich działań odnotowujemy systematyczny
wzrost środków finansowych przekazywanych im przez samorząd. Suma ta jest prawie o 3 miliony
wyższa niż w roku 2012 i prawie dwa razy większa od kwoty przekazanej w roku 2007.
Przyrost środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym w latach 1996-2012
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44 574 329 zł to kwota przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
przez gdyński samorząd w roku 2013. Suma ta stanowiła 3% wydatków bieżących miasta na
rok 2013. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdyni gmina przekazała 179 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację 429 zadań publicznych, do których organizacje wniosły wkład
finansowy środków własnych o łącznej wartości 14 mln złotych. Wkład ten to zarówno zaangażowanie, kreatywność oraz praca wolontariuszy, jak i znaczne środki finansowe, pozyskane
przez organizacje ze środków unijnych, wsparcie finansowe udzielone przez rożnego rodzaju
sponsorów prywatnych i z wpływów przekazanego 1% podatku na rzecz wybranej organizacji.
Oznacza to, że łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł w roku 2013 aż 58 mln złotych. Adresatami przedsięwzięć zrealizowanych wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe było
1 214 223 osób, z czego wynika że każdy mieszkaniec Gdyni zetknął się w ciągu roku kalendarzowego prawie 5-krotnie z aktywnością trzeciego sektora.
Wśród zadań zlecanych organizacjom pozarządowym istotną rolę odegrały kontrakty wieloletnie, które dają możliwość zapewnienia ciągłości realizacji wielu ważnych zadań. W roku 2013
gdyńskie organizacje realizowały łącznie 51 zadań wieloletnich, na które wydatkowano 24%
łącznej kwoty przekazanych środków. W roku sprawozdawczym pojawiło się 17 organizacji,
które podjęły współpracę z miastem po raz pierwszy. Otrzymały one z budżetu miasta łącznie
350 000 złotych.
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Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
TRYB

liczba
konkursów:

liczba złożonych
ofert

liczba zadań:

liczba organizacji
składających oferty

Konkursy w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

57

404

273

287

7

7

7

Zadania zlecone w trybie
pozakonkursowym na podstawie art.
19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie
ustawy prawo zamówień publicznych

101

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
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Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy o systemie oświaty
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Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie
gminnym

23

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie
ustawy o ochronie przeciwpożarowej

RAZEM
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1
57

411

429

294

Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
łączna kwota
dotacji w złotych:

liczba organizacji
realizujących zadania:

łączna liczba osób
zaangażowanych w
realizację zadania:

łączna liczba adresatów
zadania:

wkład organizacji
w złotych:

14 282 427,99

205

3 131

66 410

6 801 813,41

52 808,00

7

7

763

29 330,00

8 979 626,21

80

1 412

695 903

5 485 480,58

18 800,00

2

4

6

brak danych

220 500,00

5

43

134

brak danych

15 514 852,45

13

100

2 503

brak danych

5 432 207,46

22

76

448 504

1 737 503,20

73 107,00

1

36

mieszkańcy Gdyni

brak danych

44 574 329,11

335

4 809

1 214 223

14 054 127
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Kolejnym wskaźnikiem oceny współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest liczba
organizacji, które korzystały ze środków budżetu miasta w podziale na wysokość przyznanych
dotacji. Strukturę dotacji, prezentuje poniższy wykres:

63

130

29
24

27

do 5 000 zł
powyżej 5 000 zł do 20 000 zł
powyżej 20 000 zł do 50 000 zł
powyżej 50 000 zł do 100 000 zł
powyżej 100 000 zł
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- Obszary współpracy finansowej

Podział środków finansowych ze względu ma obszary współpracy

Seniorzy i kombatanci
248 000,00

Sport, rekreacja i turystyka
1 789 582,48
Inne
2 891 404,14
Kultura tradycja i sztuka
4 683 125,58

Edukacja i ochrona
środowiska
18 470 421,63

Zdrowie, niepełnosprawni,
profilaktyka uzależnień
6 345 258,90
Pomoc społeczna
i aktywizacja zawodowa
10 146 532,38
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- Tryby współpracy finansowej
W roku 2013 podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym było powierzanie lub wsparcie zadania podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie
ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W podstawowym trybie przekazano organizacjom
14,3 mln złotych, czyli 32% całości środków, zaś w trybie pozakonkursowym przekazano niecałe
53 tys. złotych, dofinansowując 7 projektów. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono 57 otwartych konkursów, w których przekazano do realizacji
273 zadań publicznych. We wszystkich ogłoszonych konkursach udział wzięło 287 organizacji składając łącznie 404 oferty, których liczba wzrosła do roku poprzedniego prawie o 11%. Wskaźnik
ten pokazuje, że z roku na rok organizacje coraz lepiej się przygotowują do ogłaszanego jesienią
przez Prezydenta Miasta Gdyni harmonogramu otwartych konkursów ofert. Komisje Oceniające,
w których skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (członkowie Gdyńskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego) i miasta Gdyni, wybrała oferty 205 podmiotów III sektora. Łączna liczba osób zaangażowanych w realizację zadań po stronie NGO’sów to 4809 osób, czyli prawie
o 900 osób więcej niż w roku ubiegłym. Byli to zarówno pracownicy organizacji, jak i wolontariusze
wykonujący swoją pracę bez wynagrodzenia.
Ważnym elementem, znacząco wpływającym na jakość realizacji usług publicznych, jest wysokość
wkładu własnego organizacji w realizację zadania. Na każdy tysiąc złotych przekazanych z budżetu
miasta na projekty realizowane w ramach otwartych konkursach ofert organizacje zdobyły 476 zł
z innych źródeł. Daje to łączny wkład organizacji na poziomie 6,8 mln złotych.
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Tryb przekazywania środków na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie
ustawy o ochronie przeciwpożarowej
73 107,00

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert
na podstawie przepisów ustawy
o systemie oświaty
15 514 852,45

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie
ustawy prawo zamówień publicznych
8 979 626,21

Zadania zlecone w trybie
pozakonkursowym na podstawie
art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
52 808,00

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
220 500,00
Pomoc społeczna i aktywizacja
zawodowa pożytku publicznego
i o wolontariacie
14 282 427,99

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert
na podstawie przepisów ustawy
o samorządzie gminnym
5 432 207,46

Zadania zlecone z pominięciem
otwartego konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
18 800,00
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INNE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
- Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu
Na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2010-2015 Prezydent Miasta Gdyni
powoływał zespoły doradcze i opiniujące, w skład których wchodzili przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Celami działania wspólnych zespołów było między innymi:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) opiniowanie aktów prawa lokalnego;
4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i podejmowanie współpracy
w celu ich zharmonizowania;
5) opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
6) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w minionym roku w pracach programowych samorządu poprzez udział w wielu zespołach, między innymi: Gdyńskiej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego, Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej. Delegaci III sektora uczestniczyli także w pracach Rady do Spraw Strategii, Rady do Spraw Gdyńskich Seniorów oraz Rady Muzeum Miasta
Gdyni, zasiadali także w Komisjach: Stypendialnej, Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów
gdyńskich placówek oświatowych oraz ds. udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym
na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych. Ponadto członkowie
organizacji pozarządowych brali udział w opiniowaniu wniosków składanych w ogłaszanych przez
Prezydenta Miasta konkursach dla rad dzielnic.
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- Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych
Gdyńskie Forum Pozarządowe
16 października 2013 roku w Kompleksie Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyło się kolejne Gdyńskie Forum Pozarządowe. To coroczne przedsięwzięcie służące integracji środowiska, prowadzeniu dialogu, wymianie doświadczeń i pomysłów oraz
prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowywaniu priorytetów pomiędzy samorządem i III
sektorem na kolejny rok cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło rekordową liczbę
przedstawicieli gdyńskiego III sektora. W wydarzeniu udział wzięło ok. 350 przedstawicieli reprezentujących 194 organizacje.
Forum otworzył Wiceprezydent Gdyni Michał Guć oddając następnie głos gościowi specjalnemu,
ekspertowi III sektora – Jakubowi Wygnańskiemu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy, który wygłosił wykład pod nazwą „Bilans 25-lecia działań obywatelskich”. Przy
wypełnionym po brzegi audytorium uczestnicy Forum wraz z ekspertami wzięli również aktywny
udział w debacie oksfordzkiej, spierając się na argumenty za i przeciw postawionej tezie debaty
głoszącej, że organizacje pozarządowe powinny aktywnie współpracować z samorządem. W debacie tej uczestniczyli: Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni i Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej, Jakub Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
Jarosław Józefczyk – MOPS Gdynia, Łukasz Wyszyński – Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów
Uczelni Wyższych Pomerania Students’ Coalition, Łukasz Bosowski – Stowarzyszenie „Rowerowa
Gdynia” oraz Jacek Gralczyk – Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat. Moderatorem debaty
była pani Urszula Zalewska z Fundacji NADAKTYWNI.
Dalszym punktem Forum były zajęcia warsztatowe w sześciu grupach tematycznych zgodnych z zakresem działania gdyńskich organizacji pozarządowych. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele
gdyńskich NGO’sów oraz Radni Rady Miasta Gdyni i pracownicy Urzędu Miasta Gdyni. Grupy pracowały w swobodnej konwencji lecz pod czujnym okiem trenerów, analizując zarówno potrzeby
i potencjał własnych organizacji, jak i całego III sektora w naszym mieście. Każda grupa wyłoniła
również swoich reprezentantów do nowej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która
zastąpiła kończącą w tym roku kadencję Radę, wybraną w roku 2011.
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- Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych
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Wyższych Pomerania Students’ Coalition, Łukasz Bosowski – Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia”
oraz Jacek Gralczyk – Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat. Moderatorem debaty była
pani Urszula Zalewska z Fundacji NADAKTYWNI.
Dalszym punktem Forum były zajęcia warsztatowe w sześciu grupach tematycznych zgodnych z zakresem działania gdyńskich organizacji pozarządowych. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele
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również swoich reprezentantów do nowej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która
zastąpiła kończącą w tym roku kadencję Radę, wybraną w roku 2011.
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Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na okres dwuletniej kadencji
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12566/13/VI/R z dnia 5 listopada 2013 r. jako zespół
doradczo opiniujący, mający na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu Gminy Miasta Gdyni. Członkowie Rady opiniują
projekty uchwał Rady Miasta dotyczące sfery zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy oraz akty prawne i dokumenty, których zakres dotyczy współpracy samorządu z sektorem
pozarządowym (w tym Program Współpracy), a także uczestniczą w komisjach konkursowych opiniujących wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych i rad dzielnic. W skład Rady wchodzi
dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach tematycznych, wybranych na spotkaniu plenarnym, a także po dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni
oraz Prezydenta Miasta Gdyni.
Skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
ŁUKASZ WYSZYŃSKI – FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
POMERANIAN STUDENTS’ COALITION - współprzewodniczący ze strony pozarządowej
MICHAŁ GUĆ – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA GDYNI DS. AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
- współprzewodniczący ze strony samorządowej
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
MAŁOGORZATA CHOJNOWSKA – KLUB SENIORA PRZY STOWARZYSZENIU ŚW. MIKOŁAJA
URSZULA ZALEWSKA – FUNDACJA NADAKTYWNI
EWA IGNACZAK – FUNDUCJA KLINIKA KULTURY
TOMASZ KOŻUCHOWSKI – UKS „CHYLONIA”
ANNA MELKI – STOWARZYSZENIE OVUM
MAREK RADYKO – STOWARZYSZENIE IN GREMIO
ROMAN RYCHTER – ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WP
ALEKSANDRA SADOWSKA – CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
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HANNA SŁOMSKA – UKS „ORKA”
MAREK SZYMAŃSKI – CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ – CENTRUM OJCA PIO W GDYNI
MICHAŁ URBAN – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI, CENTRUM INTEGRACJA W GDYNI
Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
MAŁGORZATA BALSEWICZ
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Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) to komórka organizacyjna Urzędu Miasta
Gdyni stworzona w odpowiedzi na potrzeby organizacji działających w naszym mieście. Powstała
w roku 1996 jako pierwsza tego typu placówka w kraju i działa w formie samodzielnego referatu. Do jednych z głównych zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy, oprócz
udzielania szeroko rozumianego wsparcia organizacjom pozarządowych w ich bieżącej działalności, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć
w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalnych kontaktów (z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych), literaturę i akty
prawne przydatne w pracy organizacji, a także uzyskać pomoc merytoryczną dotyczącą bieżącej
działalności organizacji.
Lokal Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych to przede wszystkim miejsce dla gdyńskich
organizacji, w którym mogą się integrować poprzez cykliczne spotkania, prowadzić szkolenia, a także obchodzić tutaj swoje rocznice i święta. Na podstawie zawartych porozumień, organizowano
spotkania różnych organizacji pozarządowych. W ramach stałych terminów spotykało się w 2013
roku 55 podmiotów III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 1023 (w tym 82 jednorazowych),
w których wzięło udział 17. 485 osób.
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Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe w siedzibie GCOP mają możliwość prezentowania artystycznych dokonań swoich podopiecznych. Od 18 lat działa tutaj galeria stworzona z myślą zarówno o profesjonalnych artystach, jak i hobbystach oraz amatorach. W każdym roku kalendarzowym odbywa się 12 wernisaży, inaugurujących kolejną wystawę.
W roku 2013 Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych było celem wizyty przedstawicieli samorządów z Olsztyna i Węgorzewa – woj. warmińsko-mazurskie, którzy poznali szczegóły dotyczące współpracy samorządu Gdyni z III sektorem oraz zasady i cele funkcjonowania centrum.
W ramach wizyt studyjnych Centrum również odwiedzili studenci z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.
W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzony jest i na bieżąco aktualizowany
Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych, który jest lokalną bazą danych o podmiotach III sektora działających na terenie Gdyni. Na koniec roku liczył około 695 organizacji. Dane te
dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl/pozarzadowa.
Udostępnianie lokali i budynków komunalnych
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali, budynków komunalnych i nieruchomości dzięki wsparciu samorządu gdyńskiego. W roku 2013 w dyspozycji
podmiotów III sektora znajdowały się 34 lokale użyczone nieodpłatnie, a kolejne 2 lokale udostępniono z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.
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Kampania 1%
Pracownicy Centrum po raz 8. przygotowali i koordynowali kampanię „Mały procent, wielka sprawa!”, której celem było zachęcenie mieszkańców Gdyni do przekazania 1% podatku dochodowego
na rzecz organizacji pożytku publicznego. W kampanii wzięły udział 32 organizacje. Na potrzeby
Kampanii wydanych zostało 800 sztuk plakatów (eksponowanych w autobusach komunikacji miejskiej, placówkach szkolnych i przedszkolnych, budynkach administracji publicznej itp.), 2000 sztuk
broszur informacyjnych oraz 32 sztuki ulotek (w 32 różnych wzorach, po 1000 sztuk dla każdej
organizacji). Wykorzystana została także makieta z kampanii z roku 2012 ze styroduru w kształcie
„1%” oraz balony z nadrukiem w ilości 1500 sztuk.
Według informacji przekazach z gdyńskich Urzędów Skarbowych w zeznaniach podatkowych za
rok 2012 ponad 60% (przy średniej 43% w całej Polsce) gdyńskich podatników zadeklarowało chęć
przekazania 1% podatku na OPP. Dzięki temu do organizacji trafiła kwota ponad 4,8 miliona złotych (całkowita kwota w Polsce to 457,3 ml zł). Rok wcześniej było to 60% podatników i ok. 4,6
miliona złotych.
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Kalendarz Pozarządowy
W roku sprawozdawczym kontynuowano tradycję wydawania przez samorząd Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego, była to już 5. edycja. W ramach przeprowadzonego konkursu, komisja
oceniająca wybrała 12 organizacji, które w szczególny sposób zapisały się w życiu sektora obywatelskiego w naszym mieście i konsekwentnie podejmowały nowe wyzwania. Dla zwycięskich
organizacji zostały przeprowadzone indywidualne sesje fotograficzne, a jej uczestnikami były:
Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdynia,
Fundacja Zmian Społecznych „KEATYWNI”, Automobilklub Morski – Klub Obywatelski, Fundacja
Mamy z Morza, Centrum Integracja w Gdyni - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Oddział PTTK
Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej, ADAPA – Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju, In Gremio, Fundacja Podróże bez Granic, Fundacja FLY oraz
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna.
DOKI
Projekt DOKI (DZIAŁANIE, ORGANIZACJA, KREATYWNOŚĆ, INICJATYWA), czyli Gdyński Inkubator
Aktywności działa w Gdyni już od 5 lat i cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Obecnie w Bazie zarejestrowanych jest około 150 wolontariuszy. Jest to projekt aktywizujący młodych gdynian i promujący ideę wolontariatu, a przede wszystkim doskonały sposób na
spędzanie wolnego czasu, szansa na naukę i przeżycie nowej przygody, poznania nowych ludzi, samorealizacji, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz – co najważniejsze – możliwość lepszego startu
w życie zawodowe. W ramach projektu wolontariusze mieli okazją uczestniczyć w wielu imprezach
odbywających się w Gdyni, w tym m.in.: Festiwalu Rytmu i Ognia FROG, Maratonie Solidarności,
Herbalife Triatlon Gdynia, Festiwalu Kultur Świata GLOBALTIKA, Weekendach Architektury, Gdyńskich Dniach Uśmiechu czy Koncercie Tureckiej Orkiestry Wojskowej.
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PODSUMOWANIE
W ocenie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kolejny rok współdziałania Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi przyniósł znakomite efekty – wzrosła zarówno ilość zadań przekazywanych do realizacji podmiotom III sektora, jak i ogólna kwota środków przekazanych na ten
cel. W ocenie Rady bardzo istotnym zjawiskiem jest także systematyczne zwiększanie się zarówno liczby organizacji wnioskujących o dotacje, jak również liczby adresatów realizowanych zadań.
Warto podkreślić, iż w konkursach bierze udział coraz więcej nowych organizacji, które otrzymują
środki z budżetu Miasta po raz pierwszy, co pokazuje że gdyński system współpracy ma charakter
otwarty i rozwojowy.
Wydarzeniem wartym szczególnego odnotowania i które w sposób znaczący zapisało się w życiu
gdyńskiego III sektora oraz świadomości przedstawicieli tutejszych organizacji było Gdyńskie Forum Pozarządowe. Imponująca frekwencja, ogromne zaangażowanie przedstawicieli organizacji
w przygotowanie i przebieg tego spotkania, jak również liczba poruszonych zagadnień najlepiej
oddają ogromny potencjał całego sektora.
Wyzwaniem na kolejny rok – również dzięki wyłonieniu nowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych ciał doradczo-opiniujących z udziałem przedstawicieli III
sektora – jest zwiększenie roli gdyńskich organizacji w kształtowaniu polityki Miasta i podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym.
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