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ZA ROK 2012
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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi ma na celu nie tylko przedstawienie sposobu w jaki
gdyński samorząd współpracuje z trzecim sektorem, ale także pokazanie
jakie funkcje pełnią w Gdyni organizacje pozarządowe i jakie płyną z tego
korzyści dla mieszkańców.

AKTYWNOŚĆ GDYŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W roku 2012 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 2012 oraz na Wieloletnim Programie Współpracy na lata 2010-2015, który powstał w oparciu o wiedzę
i praktykę samorządowców oraz organizacji pozarządowych, jako wyraz
wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Dokumenty te wytyczają ramy współpracy, pozostawiają 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 jest tworzenie przestrzeni dla aktywności obywatelskiej. Gdyńskie organizacje pozarządowe, podobnie jak w ubiegłych latach, wykazały się ogromnym zaangażowaniem w życie naszego miasta, realizując wiele ciekawych projektów,
które w znaczący sposób kształtowały nasze otoczenie i wpływały na rozwój Gdyni. Działania organizacji nie tylko zyskiwały uznanie Gdynian, ale
także doceniane były na forum ponadlokalnym.

opracowanie: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
zdjęcia: Tomasz Kamiński
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Dwie z gdyńskich organizacji zostały wyróżnione przez kapitułę konkursu
„Bursztynowego Mieczyka”, a kolejne dwie otrzymały nagrody specjalne.
Wśród wyróżnionych organizacji znalazły się: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa za działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz Fundacja „Gdyński Most
Nadziei” za działania na rzecz osób chorych onkologicznie i ich rodzin,
poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz psychologiczną. Nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało
Stowarzyszenie „In Gremio” za aktywność w działaniach na rzecz dzieci
i młodzieży poprzez edukację, kształtowanie postaw społecznych, sze3

rzenie kultury. Z kolei Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem” została
wyróżniona nagrodą specjalną Bałtyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego
za działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności grup marginalizowanych, poprzez pomoc osobom bezrobotnym
w powrocie do życia społecznego poprzez aktywizację zawodową.
Gdyńskie organizacje pozarządowe realizują również szereg przedsięwzięć, zasługujących na docenienie za ich innowacyjność oraz zaangażowanie ich twórców:
Gdyńskie Debaty Młodych to inicjatywa realizowana przez Fundację Studentów i Absolwentów Pomeranian Students’ Coalition. Ideą forum
jest dialog, głównie ludzi młodych, z autorytetami i osobami decyzyjnymi, w kwestiach szczególnie istotnych dla licealistów, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Dwa razy w roku podczas kolejnych debat
podejmowane są tematy społeczne, które są bliskie nie tylko samym
zainteresowanym, ale i mieszkańcom miasta Gdyni. Założeniem spotkań
jest wymiana poglądów i pomoc w podejmowaniu dobrych decyzji, szukaniu ciekawych rozwiązań i wpływ na zaangażowanie się ludzi młodych
w życie społeczne. Owocem debat są publikacje, zawierające stanowiska
zaproszonych gości oraz opinie ich uczestników.
W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni w 2012 roku przejęła realizację projektu rewitalizacji ulic Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni,
dążącego do budowania silnej i aktywnej społeczności lokalnej. Wspólnie z mieszkańcami oraz partnerami Fundacja działa na rzecz pozytywnej zmiany społecznej. Wspólnie z wolontariuszami Fundacja włącza się
w akcje o charakterze pomocowym, wspierając tym samym budowanie lokalnej koalicji różnych instytucji, które działają w dzielnicy Gdynia
Chylonia. Fundacja nieustannie poszukuje inspiracji i podejmuje nowe
wyzwania, by lepiej odpowiadać na potrzeby, zgodnie z logiką „nic bez
mieszkańca”. W ramach powyższego projektu Fundacja prowadzi Centrum Aktywnego Mieszkańca, w którego skład wchodzi Klub Osiedlowy
„Apteka” oraz Klub Młodzieżowy „Kreatywni”.
W 2012 roku Centrum Współpracy Młodzieży realizowało projekt „Gdynia dla wszystkich”. Projekt ten powstał z inicjatywy działającej przy Prezydencie, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
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W oparciu o monitoring prowadzony przez uczestników w terenie, powstał raport oceniający dzielnicę Grabówek pod względem jej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wolontariusze spotykali się kilka razy
w tygodniu i wspólnie wędrowali ulicami Grabówka, odwiedzając szkoły,
uczelnie, sklepy, stacje benzynowe i sprawdzając dostępność przystanków ZKM i SKM. W projekcie udział wzięło 22 wolontariuszy podzielonych na 5 grup. W skład każdej z nich wchodzili eksperci – osoby niepełnosprawne (trzy osoby niewidome, dwie niedowidzące, dwie na wózku
i jedna poruszająca się o balkonie) oraz osoby zdrowe. Wnioski projektu
posłużą służbom miejskim przy wprowadzaniu korekt w zagospodarowaniu przestrzeni, tak by stała się bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych.
Kolejną, wartą odnotowania aktywnością III sektora w naszym mieście
jest Program „Gdynia Business Week” organizowany od 2009 roku przez
Urząd Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Absolwenci Gdynia Business Week,
Stowarzyszenie Seattle-Gdynia Sister City Association (USA) i organizację
Washington Business Week (USA). Ubiegłoroczna edycja została objęta
honorowym patronatem Ambasady USA w Warszawie i Ministra Edukacji Narodowej. W dniach 19-24 sierpnia 2012 gdyńska młodzież już po
raz czwarty miała niezwykłą okazję wzięcia udziału w tygodniowej letniej
szkole przedsiębiorczości – „Gdynia Business Week”. W rolę instruktorów, jak co roku wcielili się liderzy biznesu ze Stanów Zjednoczonych oraz
przedstawiciele gdyńskich i ogólnopolskich firm. Uczestnicy warsztatów
podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy, których zadaniem było wykreowanie własnej „firmy” i wypromowanie stworzonego przez nią „produktu”.
„Kanapa Przedsiębiorczości” jest inicjatywą uruchomioną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i służącą rozwijaniu umiejętności nazywanej „samostanowieniem”, zwiększaniu sprawczości, odpowiedzialności
za siebie i umiejętności podejmowania decyzji. Przedsięwzięcie, dedykowane osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności, oferuje możliwość udziału w spotkaniach i warsztatach w miejscu, w którym panuje
otwarta, integracyjna atmosfera i do którego zawsze można wrócić, aby
pogłębić swoją wiedzę. Otwarcie „Kanapy Przedsiębiorczości” pozwoliło połączyć wiedzę, doświadczenie i innowacyjność pomysłów Koła Naukowego Strateg/Drużyna SIFE UG (studenci i wykładowcy Uniwersytetu
Gdańskiego), organizacji pozarządowej Centrum Integracja w Gdyni, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz szeroko rozumianego świata biznesu.
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Latem 2012 roku Stowarzyszenie Traffic Design we współpracy z miastem
Gdynia zorganizowało największy festiwal malarstwa monumentalnego
w Polsce, którego sercem stała się dawna dzielnica portowa. Zaproszeni
artyści stworzyli ponad dwadzieścia prac nawiązujących do architektury,
historii i klimatu zastanego miejsca. Artyści z Traffic Design wraz z członkami Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki stworzyli także, na murze
tuż obok przystanku SKM Gdynia Stocznia, mural poświęcony gdyńskiej
apokalipsie Grudnia ’70. Mierzący prawie 200 metrów długości i ok. 5
metrów wysokości mural jest hołdem dla poległych w tym miejscu podczas krwawych wydarzeń Grudnia ’70 stoczniowców i portowców.
Nie jest możliwe wymienienie wszystkich sukcesów gdyńskich organizacji, warto jednak zauważyć, że z roku na rok rośnie skala realizowanych
przez nie przedsięwzięć i oddziaływania na społeczność lokalną.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Formy współpracy finansowej
• Współpraca finansowa
W roku 2012 utrzymany został trwający nieprzerwanie od 1996 roku
wzrostowy trend w ilości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. W ciągu ostatnich
pięciu lat prawie dwukrotnie wzrosła ilość funduszy przekazywanych
przez miasto w ciągu roku kalendarzowego na rzecz działań realizowanych przez gdyńskie organizacje pozarządowe.

Przyrost środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym w latach 1996-2012
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Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
TRYB

liczba
konkursów:

liczba
złożonych
ofert

liczba
zadań:

konkursy w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

60

356

łączna kwota
dotacji w
złotych:

liczba organizacji
realizujących
zadania:

łączna liczba osób
zaangażowanych w
realizację zadania:

łączna liczba
adresatów zadania:

wkład
organizacji w
złotych:

291

16 623 335

225

3 118

77 841

9 398 437

15

15

148 324

10

63

938

65 336

115

7 494 795

92

604

173 738

6 166 794

Zadania zlecone z
pominięciem otwartego
konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy prawo
ochrony środowiska

1

200 000

1

7

242 000

61 678

Zadania zlecone z
pominięciem otwartego
konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

12

260 812

11

59

831

brak danych

Zadania zlecone z
pominięciem otwartego
konkursu ofert na podstawie
przepisów ustawy o systemi
oświaty

13

15 455 964

13

brak danych

2 507

brak danych

Zadania zlecone z
pominięciem otwartego
konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o
samorządzie gminnym

22

1 567 718

19

96

16 826

515 005

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

1

57 557

1

36

mieszkańcy Gdyni

brak danych

470

41 808 505

371

3 947

514 681

16 207 249

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

RAZEM

8

60

371

liczba organizacji
składających
oferty

Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym
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W 2012 samorząd przekazał gdyńskim podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 41,808,505 zł. odpowiadającą 4.25%
wydatków bieżących miasta na 2012 rok. Jest to o ponad 2.5 mln złotych
więcej niż w roku 2011. Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe
zrealizowały 470 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł prawie
58 mln złotych. Oznacza to, że do ich realizacji organizacje dołożyły prawie 16.2 mln złotych środków własnych lub pochodzących z innych niż
budżet miasta źródeł. Adresatami tych zadań, z wyłączeniem zadań które
skierowane były do wszystkich mieszkańców, było ponad 260 tys. osób.
Oznacza to, że statystycznie każdy mieszkaniec Gdyni w ubiegłym roku
choć raz skorzystał z działań realizowanych przez gdyński trzeci sektor.
W ramach współpracy finansowej miasto coraz częściej zleca realizację
zadań publicznych na podstawie umów wieloletnich. Daje to możliwość
zapewnienia ciągłości realizacji wielu ważnych zadań szczególnie z zakresu zdrowia, edukacji i pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym
2012 gdyńskie organizacje realizowały łącznie 88 zadań wieloletnich, na
które wydatkowano ponad 67% łącznej kwoty przekazanych środków.
Kolejnym z systemowych wskaźników oceny współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi zawartych w programie współpracy jest liczba organizacji, które korzystały ze środków budżetu miasta w podziale
na wysokość przyznanych dotacji. Strukturę dotacji, uwzględniającą ten
wskaźnik prezentuje wykres:

161

89
48

116

56

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 na obszary współpracy

Seniorzy i kombatanci;
408 000,00; 1%

Sport, rekreacja i turystyka;
1 928 135,61; 5%

Pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa;
11 772 056,35;
28%

Kultura, tradycja i sztuka;
5 793 565,64;
14%

Inne;
1 891 076,39;
5%

Zdrowie, niepełnosprawni,
profilaktyka uzależnień;
3 535 183,96; 8%

Edukacja i ochrona środowiska;
16 480 487,09;
39%
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• Tryby współpracy finansowej
Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest powierzenie lub wsparcie realizacji zadania
podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego ogłaszanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa
ta daje także możliwość zlecenia realizacji zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. W podstawowym trybie przekazano organizacjom
16.5 mln złotych czyli 40 % całości środków, zaś w trybie pozakonkursowym przekazano niecałe 150 tys. zł, dofinansowując piętnaście projektów. Oznacza to trzykrotny wzrost zadań realizowanych w tym trybie
w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki uchwaleniu już jesienią 2011
roku harmonogramu otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe zainteresowane wzięciem udziału w konkretnym konkursie mogły
się do niego odpowiednio przygotować. W roku 2012 ogłoszono o 20%
więcej konkursów niż w roku poprzednim. W ramach 60 otwartych konkursów ofert przekazano do realizacji łącznie 291 zadań. Ilość zadań przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym wzrosła więc rok do
roku o 31. We wszystkich ogłoszonych konkursach udział wzięło 279 organizacji składając łącznie 356 ofert. Prezydent Miasta, każdorazowo po
zasięgnięciu opinii Komisji Oceniających, w których połowę składu stanowią przedstawiciele samych organizacji (członkowie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego), wybrał oferty 225 organizacji pozarządowych, z czego 11 organizacji po raz pierwszy podjęło się realizacji zadania
w oparciu o dotację.
Realizacja tak wielu zadań przez organizacje pozarządowe wymaga finansowego i osobowego zaangażowania z ich strony. Łączna liczba osób
zaangażowanych w realizację tych zadań po stronie trzeciego sektora to
3947 osób. Byli to zarówno pracownicy organizacji, jak i wolontariusze
wykonujący swoją pracę bez wynagrodzenia. Adresatami tych zadań było
77 841 gdynian. Ważnym elementem, znacząco wpływającym na jakość
realizacji usług publicznych jest wysokość wkładu własnego organizacji
w realizację zadań. Na każde tysiąc złotych z budżetu miasta przekazane
na projekty realizowane w ramach otwartych konkursów ofert organizacje zdobyły 565 zł z innych źródeł. Daje to łączny wkład organizacji na
poziomie 9.4 mln złotych i w konsekwencji zwiększa pulę środków przeznaczanych na realizację usług publicznych o ponad 50%.
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INNE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU
Z ORGANIZACJI 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: Gdyńskiej
Radzie Pożytku Publicznego, Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisji
Urbanistyczno–Architektonicznej, Radzie do Spraw Gdyńskich Seniorów,
Radzie Muzeum Miasta Gdyni, Komisji ds. udzielania dofinansowania
osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych. 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 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. Lokal
Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych to przede wszystkim
miejsce dla gdyńskich organizacji, w którym mogą się integrować poprzez cykliczne spotkania, czy prowadzić szkolenia. Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe mają możliwość prezentowania w GCOP artystycznych dokonań swoich podopiecznych, w ramach działającej tam od 17
lat galerii. W ramach stałych terminów w GCOP spotykało się w 2012
roku 56 podmiotów III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 971
(w tym 23 jednorazowych), wzięło w nich udział 19 071 osób.
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. W roku 2012 wzbogaciła się ona o 19 nowych podmiotów (9 fundacji i 10 stowarzyszeń) i na koniec roku liczyła
około 700 organizacji.
W roku 2012 Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Centrum
było celem wizyty przedstawicieli samorządów z Zamościa i Elbląga,
którzy poznali szczegóły dotyczące współpracy samorządu Gdyni z III
sektorem oraz zasady i cele funkcjonowania Centrum. W ramach wizyt
studyjnych Centrum odwiedzili również studenci z Ukrainy, Białorusi, Kirgistanu i Mołdawii.
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Udostępnianie lokali i budynków komunalnych
Gdyński samorząd od lat wspiera działalność organizacji pozarządowych
również poprzez udostępnianie im lokali, budynków komunalnych
i nieruchomości (na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego). W roku 2012 w dyspozycji podmiotów III sektora znajdowało się
35 lokali użyczonych nieodpłatnie, a kolejne 2 lokale udostępniono z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.

Kampania 1%
We współpracy Miasta i gdyńskich organizacji pożytku publicznego
przeprowadzono Kampanię „Mały procent, wielka sprawa!”, której
celem jest zachęcenie mieszkańców Gdyni do przekazania 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 7 edycji Kampanii udział wzięło 38 organizacji. Jej elementami były plakaty, broszury,
ulotki, balony, spot informacyjny, baner internetowy, akcje informacyjne
w centrach handlowych i na Bulwarze Nadmorskim.
Według informacji otrzymanych z gdyńskich Urzędów Skarbowych w zeznaniach podatkowych za rok 2011 ponad 60,5% gdyńskich podatników
zadeklarowało chęć przekazania 1% podatku na OPP. Stanowi to wynik
o 2,5% wyższy niż rok wcześniej jeden z najlepszych wyników w całym
kraju (przy średniej krajowej wynoszącej 43%). Dzięki wpływom z odpisu
1% podatku do organizacji trafiła kwota ponad 4,6 miliona złotych
(całkowita kwota w Polsce to 457,3 ml zł), czyli o 0,6 miliona złotych
wyższa niż w roku poprzednim.
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Procentowy wskaźnik ilości gdyńskich podatników przekazujących 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na tle średniej dla
Polski (dane za rok podatkowy)
60,5%
58,0%
54,0%

47,0%
45%

Kalendarz Pozarządowy
Uczestnicy VI edycji Kalendarza Pozarządowego na rok 2013 wyłonieni zostali w ramach przeprowadzonego konkursu. Komisja oceniająca wybrała
12 organizacji, które w sposób szczególny zapisały się w życiu sektora
obywatelskiego w naszym mieście i które konsekwentnie podejmowały
nowe wyzwania. Dla zwycięskich organizacji zostały przeprowadzone
indywidualne sesje fotograficzne, a jej uczestnikami były: Fundacja NADAKTYWNI, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Gdyński, Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTOZ Animals, Fundacja Gospodarcza, Klub Hokeja Podwodnego „Orka Gdynia”, Stowarzyszenie Talent, Stowarzyszenie Traffic Desing, Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum Pomocowe Caritas im.
św. o. Pio w Gdyni, Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji
„Między Słowami”, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar „Grudzień ‘70”.

40,0%
41%

Gdyńskie Forum Pozarządowe
Gdyńskie Forum Pozarządowe to coroczne przedsięwzięcie służące
integracji środowiska, prowadzeniu dialogu, wymianie doświadczeń
i pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowywaniu priorytetów współpracy pomiędzy samorządem i III sektorem na
kolejny rok. Plenarne spotkanie odbyło się 5 czerwca 2012 roku w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni i uczestniczyło w nim
około 150 przedstawicieli organizacji.
Podczas zaprezentowano sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2011. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wymienili się również swoimi
doświadczeniami, refleksjami i spostrzeżeniami. Anna Melki ze Stowarzyszenia OVUM przedstawiła prezentację pt. „Pozyskiwanie dotacji”, zaś
Tomasz Brodewicz z Centrum Współpracy Młodzieży przybliżył tematykę
„Współpracy międzynarodowej”.
Co roku Gdyńskiemu Forum Pozarządowemu towarzyszą Pozarządowe
Konsultacje Społeczne (PKS), czyli spotkania i dyskusje w grupach
tematycznych, w których biorą udział reprezentanci gdyńskich organizacji
pozarządowych przedstawiciele Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta.
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DOKI
W roku 2012 kontynuowano projekt DOKI (DZIAŁANIE, ORGANIZACJA, KREATYWNOŚĆ, INICJATYWA), aktywizujący młodych gdynian
i promujący ideę wolontariatu. Gdyński Inkubator Aktywności, czyli DOKI
działa w Gdyni już od 4 lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
wśród młodzieży. Jest to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu,
szansa na naukę i przeżycie nowej przygody, poznanie nowych ludzi,
samorealizacji, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz co najważniejsze,
możliwość lepszego startu w życie zawodowe. W ramach projektu blisko
100 wolontariuszy miało okazję uczestniczenia w Volvo Gdynia Saling
Days, Festiwalu Kultur Świata Globaltica, Festiwalu Rytmu i Ognia FROG,
Międzynarodowym Forum Gospodarczym czy wolontariacie podczas
Euro 2012.
Rok 2012 przyniósł kolejny wzrost zaangażowania III sektora w życie
naszego miasta. Gdyńskie organizacje realizowały nie tylko większą liczbę
zadań, niż w latach wcześniejszych, ale na realizację tych celów otrzymały
rekordową sumę środków – blisko 42 miliony złotych. Ta systematycznie
rosnąca tendencja świadczy o dobrej współpracy i przekazywaniu do
realizacji przez samorząd coraz poważniejszych zadań. Wyzwaniem na
kolejny rok jest zwiększanie roli gdyńskich organizacji w kształtowaniu
polityki miasta i podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym.
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Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel. 58 661 35 41; tel./fax 58 621 80 98
e-mail: gcop@gdynia.pl
www.gdynia.pl/pozarzadowa
www.facebook.com/gdynia.obywatelska
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