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1.1. Obszary współpracy
 
Zadania, których realizację miasto zleca organizacjom poza- 
rządowym, obejmują wszystkie dziedziny życia Gdyni i jej 
mieszkańców. Wymienia je szczegółowo uchwalany co 
roku Program współpracy Miasta Gdyni z organizacjami 
pozarządowymi.

W roku 2009 zakresy wspomnianych zadań obejmowały:

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 ochronę i promocję zdrowia,
 działania na rzecz seniorów,
 profilaktykę uzależnień,
 edukację ekologiczną i opiekę nad bezdomnymi  
 zwierzętami,
 edukację i wychowanie dzieci i młodzieży,
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 działania w sferze i na rzecz kultury,
 pomoc społeczną,
 promocję zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,
 wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 wspieranie międzynarodowych stażów i wymian w celu  
 promowania demokracji i aktywności obywatelskiej.

1. FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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1.2. Struktura wydatków 

Rosnącej z każdym rokiem ilości zakresów i zadań publicz-
nych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 
towarzyszy rosnąca proporcjonalnie wysokość środków  
z budżetu miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota 
wydatkowana przez gminę Gdynia na wspomniane za-
dania w 2009 r. stanowiła 3,75 % wydatków z budżetu miasta  
i wyniosła prawie 29.5 miliona złotych, czyli o ponad 4.67 mln zł 
więcej niż w roku poprzednim.

Fundusze przyznane organizacjom w poszczególnych 
latach
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1.3. Otwarte konkursy ofert

W roku 2009 podobnie jak w latach poprzednich najczęściej 
zlecano realizację zadań publicznych w trybie otwarych  
konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o dzia- 
łalności pożytku publicznego i wolontariacie. Warto za-
uważyć, że zarówno ilość zadań zleconych organizacjom 
pozarządowym, jak i ilość organizacji, które je wykonywały, 
wzrosła w stosunku do roku 2008 o około 10%. 

Wśród zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w try-
bie ustawy o działalności pożytku publicznego istotną rolę 
odgrywały kontrakty wieloletnie. W przypadku działań, dla 
których niezmiernie ważna jest ciągłość realizowanych pro-
jektów, możliwość zawierania z organizacjami kilkuletnich 
kontraktów sprzyjała zwiększaniu ich liczby. Dzięki temu 
w roku 2009 realizowano zadania na podstawie 46 umów 
wieloletnich.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały między in-
nymi: działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez 
ich aktywizację oraz rehabilitację, organizację wydarzeń 
kulturalnych, imprez artystycznych, zawodów i rozgrywek 
sportowych, profilaktykę zdrowotną, promocję zdrowego 
trybu życia oraz prowadzenie licznych świetlic socjotera-
peutycznych i profilaktykę uzależnień, a także upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe 
dzieci oraz młodzieży. Warto również wspomnieć o zada-
niach, których celem było upowszechnianie i ochrona praw 
człowieka poprzez prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, 
zapewnienie opieki osobom starszym, bezdomnym oraz 
uzależnionym, a także o zadaniach adresowanych do coraz 
liczniejszej w Gdyni grupy seniorów: Gdyńskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku i programie „Gdynia 55+”. W drodze 
otwartego konkursu ofert wyłoniono także wykonawcę za-
dania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym 
zwierzętom w Gdyni.
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Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom 
pozarządowym
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Organizacją konkursów zajmowały się wydziały Urzędu Mia-
sta oraz jednostki organizacyjne gminy, m.in.: Biuro Prezy-
denta; Wydział Edukacji; Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu; 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Wydział Zdrowia; 
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych oraz 
jednostki budżetowe: Centrum Aktywności Seniora; Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej.

Nieoceniony wkład w działania na rzecz społeczności lokal-
nej wniosły ze swej strony same organizacje pozarządowe. 
Wkład ten to zarówno wielkie zaangażowanie, kreatywność 
oraz aktywność wolontariuszy, jak i wymierne środki fin-
ansowe, pozyskiwanie przez organizacje ze środków uni-
jnych oraz wsparcie finansowe udzielane przez różnego 
rodzaju sponsorów prywatnych i publicznych. Łącznie 
wkład organizacji pozarządowych w zlecone zadania pub-
liczne w 2009 roku wyniósł 12.7 miliona złotych. Na uwagę 
zasługuje duża liczba osób (około 3200, w tym wolontari-
uszy) zaangażowanych po stronie organizacji w realizację 
zleconych zadań publicznych.

Podział środków finansowych ze względu na obszary
współpracy 2009

Seniorzy

375,050.00
1.27%

Inne

1,508,799.68
5.13%

Kultura

2,611,1109.60
8.87%



1.4. Inne tryby

Realizację zadań publicznych zlecano w minionym roku 
również w trybie ustaw: 

 prawo zamówień publicznych,
 o systemie oświaty oraz o rehabilitacji zawodowej 
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 o pomocy społecznej,
 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 o samorządzie gminnym,
 prawo ochrony środowiska,
 o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. 

W oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych zlecano  
zadania wynikające z przepisów szczególnych. W realizację 
95 zadań zaangażowanych było 70 organizacji. Były to 
różnorodne zadania począwszy od dofinansowania wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych oraz wydawnictw, poprzez 
organizację warsztatów edukacyjnych i kampanii informa-
cyjnych do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
pomocy osobom bezdomnym i innych.

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o rehabilitacji  
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych obejmowały prowadzenie warsztatów terapii 
zajęciowej, świadczących całodzienną opiekę dla 133 osób 
niepełnosprawnych. 
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W ramach ustawy o samorządzie gminnym gmina Gdynia 
zleciła organizacjom pozarządowym przeprowadzenie 
szkoleń oraz opłaciła składki członkowskie związków i stowa- 
rzyszeń miast i gmin, do których należy.

W oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska dofinanso-
wano zakup nagród w konkursach przyrodniczych, realizo-
wanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze 
ochrony przyrody.

Ustawa o pomocy społecznej była podstawą do realizacji 
zadań adresowanych do osób chorych, niepełnosprawnych  
i bezdomnych – obejmowały one prowadzenie ośrodków 
wsparcia, placówek opiekuńczych i schronisk. 
Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami gmina dofinansowała prace renowacyjne kościoła  
w Gdyni – Orłowie. 



Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instru-
mentach rynku pracy zlecono przeprowadzenie szkoleń 
dla osób bezrobotnych. 

W oparciu o ustawę o systemie oświaty gmina współ-
pracowała z gdyńskimi przedszkolami i szkołami niepublicz- 
nymi.

1.5. Lokale i nieruchomości

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na 
podstawie zapisów zawartych przede wszystkim w Gdyńskiej 
Karcie Współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
korzystały z lokali użytkowych i nieruchomości należących 
do zasobów gminy. W 2009 roku w dyspozycji organizacji 
pozarządowych znajdowały się 32 użyczone nieodpłatnie 
nieruchomości, a 2 lokale udostępniono z zastosowaniem 
preferencyjnej stawki czynszu. 

1.6. Komisja Konsultacyjna oraz inne zespoły  
doradczo-konsultacyjne

Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demo-
kracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem 
przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których 
wymienić należy przede wszystkim Komisję Konsultacyjną, 
będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach 
dotyczących współpracy gminy z III sektorem.
 
W skład Komisji wchodzą członkowie organizacji poza-
rządowych działających w różnych obszarach aktywności 
oraz delegowani przez prezydenta przedstawiciele samo-
rządu. Nowy skład Komisji został wyłoniony 19 czerwca 
2009 r. podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego. 
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Ryszard Czarnota  
Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy Zawodowych  

i Oficerów Rezerwy

Mirosława Gębala 
Uczniowski Klub Spor-
towy KAR-DO Gdynia;

Kazimierz Dęga 
Stowarzyszenie 

Rodzina Katyńska

Magdalena  
Herszkowicz  

Centrum Współpracy 
Młodzieży

Anna Gawrońska  
Towarzystwo Profilaktyki 

Środowiskowej  
„Mrowisko”

Paweł Kłopotek-
-Główczewski  
Stowarzyszenie 

Chorych na Chorobę 
Parkinsona i Ich Rodzin 

– PARK

Sektor obywatelski reprezentują w niej obecnie:



Irena Muszkiewicz-
Herok

Fundacja  
Gospodarcza

Jerzy Paneczko 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym

Benedykt  
Wietrzykowski 
Stowarzyszenie 

Gdynian Wysiedlonych

Krystian Nehrebecki
 Stowarzyszenie Inic-
jatyw Artysty-cznych

Renata Patzer  
Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia  
Rozsianego

Paweł Władkowski  
Stowarzyszenie Rodzin 

Ofiar Grudnia ’70

Bogdan Palmowski 
Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Do-
broczynne

Henryk Szylberg  
Uczniowski Klub Spor-

towy „Morświn”

Ryszard Woliński  
Miejski Klub  

Honorowych Dawców 
Krwi w Gdyni.
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Członkowie Komisji Konsultacyjnej uczestniczyli w posiedze-
niach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem 
wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogła-
szanych przez prezydenta Gdyni. 

Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych uczest- 
niczyli w pracach programowych samorządu w wielu 
zespołach, między innymi: Społecznej Radzie ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Komisji  
Urbanistyczno–Architektonicznej. Delegaci III sektora uczest- 
niczyli 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. 

Członkowie organizacji pozarządowych uczestniczyli również  
w opiniowaniu wniosków składanych w ogłaszanych przez 
prezydenta miasta konkursach dla Rad Dzielnic.



2. PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDO- 
WYCH
 
2.1. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
(GCOP)

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest refera-
tem w strukturze Biura Prezydenta, powstało jako pierwsza 
tego typu placówka w kraju. Głównym zadaniem Centrum 
jest szeroko pojęta współpraca, udzielanie pomocy organi- 
zacyjnej i merytorycznej gdyńskim organizacjom poza-
rządowym oraz osobom zainteresowanym działaniem na  
rzecz III sektora, a także przeprowadzanie inicjatyw mających 
na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego  
i promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni. 
Na wspomnianą pomoc składają się różnorodne działania 
– począwszy od opracowywania przez pracowników GCOP 
dokumentów programowych samorządu regulujących zasady 
współpracy, poprzez udzielanie konsultacji i prowadzenie 
szkoleń, organizowanie kampanii informacyjnych i promo- 
cyjnych, skończywszy na udostępnianiu pomieszczeń GCOP  
na spotkania organizacji na podstawie zawartych porozu-
mień.

W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich,  
pracownicy referatu opracowali w oparciu o ustawę  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz Gdyńską Kartę Współpracy z Organizacjami Poza- 
rządowymi dokumenty wytyczające ramy współpracy samo- 
rządu z organizacjami. Były to: Program współpracy Miasta  
Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. oraz  
Harmonogram otwartych konkursów ofert na zadania 
realizowane w roku 2010. Dodatkowo sporządzono Sprawo- 
zdanie z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami  
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. GCOP we współ-
pracy z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Gdyni wspierał  
obsługę otwartych konkursów ofert na realizację zadań  
publicznych. Obejmowała ona udostępnianie formularzy, 
udzielanie konsultacji na temat ich wypełniania oraz prowa-
dzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych, dotyczących 
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prawidłowego sporządzania oferty i sprawozdania z wyko-
nania zadania. 

W lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
na podstawie zawartych porozumień, podobnie jak w latach 
poprzednich, organizowano spotkania różnych organizacji 
pozarządowych. W ramach stałych terminów spotykało się 
55 podmiotów trzeciego sektora. Łączna liczba spotkań  
w 2009 roku wyniosła 1 227 (w tym 21 jednorazowych),  
w których udział wzięło 19 990 osób.

Pracownicy GCOP:

1)

2)

3)

protokołowali posiedzenia komisji oceniających, 
powoływanych do opiniowania ofert składanych przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicz-
nego, sprawdzali również prawidłowość składanych 
przez organizacje rozliczeń dotacji, przyznanych przez 
Prezydenta Gdyni;

weryfikowali prawidłowość złożonych przez organizacje 
pozarządowe rozliczeń dotacji, przyznanych przez 
prezydenta miasta;

realizując zadania wspierania organizacji trzeciego 
sektora udzielali konsultacji w sprawach dotyczących 
procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszenia  
i fundacji, redagowania statutu, warunków niezbędnych 
dla uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, 
a także procedury ubiegania się i rozliczania dotacji ze 



4)

5)

Pracownicy referatu zorganizowali cykl szkoleń dla orga-
nizacji pozarządowych, ubiegających się o dotację z budżetu 
gminy (temat: prawidłowe sporządzanie ofert i sprawozdań 
z wykonania zadania). W 4 sesjach uczestniczyło 40 osób – 
przedstawicieli 34 organizacji. przedstawicieli 34 organizacji. 

W minionym roku siedziba Gdyńskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych była miejscem licznych spotkań, w tym  
delegacji zagranicznych; odbyło się:

1)

2)

9 wizyt liderów organizacji pozarządowych, studentów 
oraz przedstawicieli władz samorządowych z Ukrainy, 
Rosji i Białorusi;

kilka spotkań grup liderów organizacji pozarządowych  
z Ukrainy, Białorusi, Republiki Mołdowy i Gruzji w ramach  
realizowanego przez Centrum Współpracy Młodzieży 
projektu „Wizyty studyjne i staże dla rozwoju II”, na który 
CWM uzyskało wsparcie finansowe z budżetu gminy.

środków publicznych; dystrybuowali wśród organizacji 
publikacje dotyczące trzeciego sektora;
opracowali Raport ze współpracy Gdyni z organizac-
jami pozarządowymi;

prowadzili aktualizację wydarzeń związanych z organi- 
zacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.
gdynia.pl .
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Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych 
to lokalna baza danych o podmiotach III sektora działających 
na terenie Gdyni. Dane te są dostępne na stronie inter-
netowej www.gdynia.pl. Osobom, które nie mają dostępu 
do Internetu, pracownicy GCOP udzielają informacji na 
miejscu lub telefonicznie. Po weryfikacji danych w bazie 
Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest za-
rejestrowanych prawie 700 aktywnie działających orga-
nizacji współpracujących z Urzędem Miasta.

W GCOP działa Lokalny Punkt Informacji Europejskiej 
EURODESK, którego zadaniem jest udzielanie potrzebnych 
informacji głównie młodym ludziom, zainteresowanym stu-
diami w krajach Europy, stypendiami zagranicznymi, wolon-
tariatem czy wymianą młodzieżową. 
W lokalu GCOP działa również galeria przeznaczona zarów-
no dla profesjonalnych artystów, jak i hobbystów i amatorów. 
W 2009 roku zaprezentowano w niej 12 ekspozycji (6 wystaw 
malarstwa, 4 fotograficzne i 2 prezentujące inne techniki). 

Za całokształt inicjatyw na rzecz aktywizacji obywateli  
i włączania ich w realizację lokalnych działań Gdynia została 
uhonorowana w konkursie EPSA – Europejskiej Nagrody 
Administracji Publicznej 2009. W opinii jury gmina Gdynia 
stworzyła program wychodzący poza ramy tradycyjnej 
demokracji przedstawicielskiej i zbudowała zrównoważone 
partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi; 
angażuje lokalne organizacje pozarządowe w konsultowanie 
i współtworzenie lokalnych programów i przedsięwzięć, 
także w realizację zadań publicznych. Gdyńskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, jako komórka Urzędu Miasta, 
zostało uznane za jednostkę bardzo innowacyjną. 

Dla gdyńskich organizacji pozarządowych tegoroczna, XV 
edycja konkursu Bursztynowy Mieczyk, nagradzającego  
najlepiej działające organizacje pozarządowe w obszarze  
polityki społecznej i ochrony środowiska w województwie 
Pomorskim, zakończyła się wielkim sukcesem. Nagrodę przy- 
znano Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk”.  
Wnioskodawcą przyznania nagrody był Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Jury konkursu na wniosek prezydenta  
Gdyni przyznało jeszcze specjalne wyróżnienia dwóm 
organizacjom z naszego miasta – Spółdzielni Socjalnej 50+ 
oraz Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu.



2.2. Kampania 1% 

Pracownicy referatu przy współpracy z gdyńskimi orga-
nizacjami posiadającymi status pożytku publicznego prow-
adzili (opracowując i dystrybuując ulotki, plakaty, biuletyny 
i naklejki na samochody) kampanię „Mały procent, wielka 
sprawa!”, której celem było zachęcanie mieszkańców Gdyni 
do przekazywania 1 procentu podatku dochodowego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. W 2009 roku 47,3% 
gdynian postanowiło przekazać w ten sposób swój 1%, co 
przełożyło się na kwotę 4.940.330,23 zł. Akcję tę dostrzegły 
również niezależne media. Tygodnik Newsweek, przyznał 
gdyńskiemu samorządowi nagrodę specjalną za upow-
szechnianie i promocję odpisu 1%. 

2.3. Kalendarz Pozarządowy 

Przy współpracy z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi 
powstał już po raz kolejny, ilustrowany zdjęciami nadesła- 
nymi przez organizacje, Gdyński Kalendarz Pozarządowy.  
Prezentuje on dokonania gdyńskiego III sektora.
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2.4. Gdyńskie Forum Pozarządowe

19 czerwca 2009 r. odbyło się Gdyńskie Forum Poza-
rządowe – plenarne spotkanie przedstawicieli gdyńskich orga-
nizacji pozarządowych i samorządu, które służyło wymia-
nie doświadczeń i pomysłów oraz prezentacji wspólnych 
inicjatyw. W Forum udział wzięło około 150 przedstawicieli  
organizacji. W dniach 25-26 września 2009 r. w Jastrzębiej 
Górze odbyło się Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządo-
wych. Spotkanie organizacji pozarządowych oraz osób zaanga- 
żowanych w ich działalność służyło integracji, dialogowi,  
wymianie doświadczeń i refleksji na temat kształtu społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce. W gdyńskiej delegacji 
III sektora uczestniczyły 23 organizacje (35 uczestników), 
które włączyły się w przygotowania do tego istotnego 
przedsięwzięcia. Organizacją oraz koordynacją udziału 
gdyńskiej reprezentacji w Forum zajęli się pracownicy 
GCOP.

2.5. DOKI

W projekty obywatelskie, wspierane przez miasto, angażuje 
się co roku kilka tysięcy wolontariuszy. To dla nich i dla tych, 
którzy dopiero myślą o tej formie zaangażowania miasto 
stworzyło DOKI – inkubator aktywności obywatelskiej. Pro-



gram adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i studentów, którzy chcą się angażować w szeroko pojętą 
miejską aktywność. Na Hasło „Uaktywnij się” odpowiedziały 
setki młodych ludzi, którzy mieli okazję uczestniczyć  
w działaniach przy Nocy Świętojańskiej, The Tall Ships’ Races,  
Heineken Open’er Festival, Festiwalu Globaltica, Festiwalu 
Rytmu i Ognia FROG, Scenie Koncertowej Ucho oraz Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych. Wolontariusze mieli także 
okazję uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach i warszta-
tach (razem zorganizowano cykl 9 szkoleń). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gmina Gdynia finansuje również programy aktywizacji  
młodzieży, w ramach których kilkuset młodych ludzi, zrze-
szonych w grupach nieformalnych uzyskuje poradnictwo, 
szkolenia, a także wsparcie materialne na realizację wła-
snych działań społecznych.

2.6. Gdyńska Strefa Pozarządowa

Z myślą o organizacjach pozarządowych gmina Gdynia  
zapoczątkowała realizację projektu Gdyńska Strefa Poza-
rządowa. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zaprezento- 
wanie mieszkańcom Gdyni i osobom odwiedzającym nasze 
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miasto działalności organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego. Inauguracja miała miejsce podczas 
The Tall Ship’s Races w dniach 2-5 lipca 2009 r. Gdyńską 
Strefę Pozarządową tworzyły stoiska, na których organizacje 
pozarządowe prezentowały swoją działalność. Stoiska mają 
stać się stałym elementem większych imprez plenarnych  
w Gdyni. Gdyńska Strefa Pozarządowa adresowana jest 
do wszystkich organizacji, które mają oryginalny pomysł na 
prezentację swojego dorobku.

2.7. Warsztaty Podróżnicze „Szerokie Horyzonty”

W 2009 roku GCOP zapoczątkował także realizację projektu 
Szerokie Horyzonty – Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze. 
Program adresowany jest do mieszkańców miasta cieka-
wych świata i żądnych przygód. Spotkania prowadzą młodzi 
ludzie, którzy jeszcze niedawno marzyli o prawdziwej 
przygodzie, dziś mają już za sobą kilka wypraw, bagaż 
doświadczeń i chęć dzielenia się swoją wiedzą. W ramach 
projektu organizowane są cykliczne mitingi połączone  
z prelekcjami, pokazami slajdów i wymianą doświadczeń.



2.8. Konsultacje z zakresu księgowości

W roku 2009 kontynuowano rozpoczęty w roku poprzed-
nim, cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony or-
ganizacji, cykl konsultacji i szkoleń z zakresu księgowości. 
Celem szkoleń było przedstawienie ogólnych zasad i prak-
tycznych sposobów prowadzenia rachunkowości orga-
nizacji pozarządowych. Odbyło się 16 dyżurów pracownika 
Wydziału Księgowości Urzędu Miasta oraz 4 szkolenia  
w tym zakresie. Z porad skorzystały 44 podmioty.

2.9. Bal Gdyńskich Organizacji Pozarządowych 

Tradycją ostatnich lat stał się karnawałowy „Bal Gdyńskich 
Organizacji Pozarządowych”, nazwany z racji gościnnego 
miejsca, w którym się odbywał „Ucho od śledzia”. Jest on 
organizowany przez przedstawicieli gdyńskiego trzeciego 
sektora we współpracy z gdyńskim samorządem. Na ostat-
nim balu bawiło się ponad 200 osób.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10. Akcja „Podziel się pluszakiem”

Pracownicy GCOP zorganizowali akcję „Podziel się pluszak-
iem”, której celem było zebranie zabawek i przekazanie ich 
dzieciom podczas Wigilii dla samotnych i potrzebujących. 
Mieszkańcy Gdyni przekazali dla dzieci kilka tysięcy za-
bawek.






