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Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
DEBATA REGIONALNA – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

Izabela Chorzelska

Gdańsk, 08 maja 2015 roku

współprzewodnicząca
Gdańskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Na terenie Miasta Gdańska zarejestrowanych było:
w roku 2010 - 1173 stowarzyszeń, 129 fundacji, 310 stowarzyszeń
i fundacji kultury fizycznej;
w roku 2011 - 1191 stowarzyszeń, 181 fundacji, 234 stowarzyszeń kultury
fizycznej i 46 uczniowskich klubów sportowych;
w roku 2012 - 1218 stowarzyszeń, 209 fundacji, 213 stowarzyszeń kultury
fizycznej i 50 uczniowskich klubów sportowych;
w roku 2013 - 1247 stowarzyszeń, 249 fundacji, 220 stowarzyszeń kultury
fizycznej i 54 uczniowskie kluby sportowe;
w roku 2014 – 1331 stowarzyszeń, 293 fundacje, 220 stowarzyszeń kultury
fizycznej i 56 uczniowskich klubów sportowych.
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udział przedstawicieli organizacji w tworzeniu
podstaw i inicjowaniu współpracy:
-

- Rady (Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Gdańska Rada
Oświatowa, Rada Kultury Gdańskiej, Gdańska Rada Seniorów, Gdańska
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Gdańska Rada Sportu,
Powiatowa Rada Zatrudnienia),
- zespoły monitorująco – wdrożeniowe,
- zespoły robocze (Strategia Gdańsk 2030+, Programy Operacyjne,
programy profilaktyczne, integracja imigrantów, programy współpracy,
itd.)
- komisje konkursowe,
- zespół konsultacyjny budżet obywatelski.

Współpraca Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi
odbywa się na podstawie:
-Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011-2015 oraz
-rocznych Programów Współpracy Miasta Gdańska
z Organizacjami Pozarządowymi, przyjmowanych każdorazowo
uchwałami Rady Miasta Gdańska.
W ostatnich latach główne cele programów rocznych, to m. in.:
2009 i 2010 - zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz
podniesienie ich skuteczności i efektywności
2011 i 2012 - wzrost aktywności społeczności lokalnych w
dzielnicach
2013 i 2014 - rozwój aktywności organizacji w Gdańsku
2015 – kreowanie aktywności obywatelskiej, współodpowiedzialności,
samoorganizacji oraz włączenia społecznego
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Priorytetowe obszary współpracy w roku bieżącym:
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej, jak również wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 ochrony i promocji zdrowia,
 współpracy ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych
wzorców kibicowania,
 wspierania budowy małych placów zabaw i boisk,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 edukacji, oświaty i wychowania,
 wypoczynku dzieci i młodzieży,
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych,

Priorytetowe obszary współpracy w roku bieżącym – cd:
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości,
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 zapewnienia obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i

naruszania praw człowieka, w szczególności imigrantom,
 promocji i organizacji wolontariatu,
 działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie

organizacje,
 wspierania rozwoju społeczności lokalnej,
 wspierania zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa

i ochrony ludności,
 rewitalizacja społeczna dzielnic objętych Programem Rewitalizacji,
 podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej,
 pozostała działalność – organizacja Gali im. Lecha Bądkowskiego.
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Formy współpracy
FINANSOWA
•w trybie

otwartych konkursów (w tym wkłady własne)

•w trybie

pozakonkursowym

•w

innych trybach (np. art. 19 a ustawy o działalności pp
i o wolont., ustawa PZP)
POZAFINANSOWA

Współpraca pozafinansowa


Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach:
Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku (od 15 lat), Gdański Darczyńca Roku (od 10 lat) oraz
Gdański Społecznik Roku (od dwóch lat),



baza organizacji pozarządowych



kampania promocyjna „1%” - 198.300 Gdańszczan (71 % uprawnionych) oddało 1% podatku



mailing informacyjny prowadzony w ramach promocji działań organizacji pozarządowych
(średnio 3 maile dziennie)



strony internetowe



udostępnianie lokali użytkowych na warunkach preferencyjnych



uroczystości rocznicowe i patriotyczne
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Współpraca pozafinansowa


Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych



działalność rad społecznych w tym Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego



partnerstwa formalne, realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych



promocja działań organizacji pozarządowych



"Mój dom, moja dzielnica, moje miasto" - cykl spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z
mieszkańcami dzielnic i osiedli Gdańska



spotkania obywatelskie oraz spotkania władz miasta z liderami społeczności lokalnych



warsztaty z zakresu „Strategii Rozwoju Gdańska 2030„ oraz informacyjno-konsultacyjne w
zakresie pilotażowego projektu budżetu obywatelskiego



komisja ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Metropolii Polskich



Gdański Obszar Metropolitalny - komisja ds. społecznych zajmująca się zagadnieniami
lokalnych społeczności

Współpraca finansowa
W kolejnych latach zrealizowano zadania publiczne na mocy Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:



W 2009 roku 512 umów na łączną kwotę dofinansowania 27 563 663 zł
W 2010 roku 522 umów na łączną kwotę dofinansowania 25 368 914 zł



W 2011 roku 497 umów na łączną kwotę dofinansowania 27.596.745 zł
W 2012 roku 650 umów na łączną kwotę dofinansowania 32.569.511 zł
W 2013 roku 731 umów na łączną kwotę dofinansowania 33.960.794 zł



W 2014 roku 737 umów na łączną kwotę dofinansowania 37.495.522 zł




Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe były dofinansowywane także
w innej formie niż tryb określony w Ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie:






na podstawie Ustawy o Sporcie
na mocy Ustawy o Systemie Oświaty
w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w formie dotacji podmiotowej
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alokacja środków na przestrzeni ostatnich 5 lat:
Przeciwdziałanie uzaleznieniom
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Wkład własny organizacji
W 2014 roku realizując zadania publiczne gdańskie organizacje pozarządowe
zaangażowały w realizację zadań wkład własny w wysokości 4.208.204,02 zł (spadek o
1.472.670,00 zł), w tym finansowy ponad 2.548.153 zł (spadek o 1.837.846,82 zł).
Stanowi to niemal 9,9 % (spadek o 5, 1 % zaangażowanych na realizację zadań
publicznych środków budżetowych Miasta.

Tryb pozakonkursowy


W trybie pozakonkursowym w roku 2010 dofinansowano 7 zadań na łączną kwotę
43 000,00 zł.



w roku 2011 dofinansowano 9 zadań na łączną kwotę 57.512,00 zł. Dodatkowo Gdański
MOPS przyznał w tym trybie 11 dotacji na łączną kwotę 91.967,00 zł (w tym 3 projekty
dofinansowane ze środków PFRON na łączną kwotę 26.150,00 zł).



w roku 2012 dofinansowano z budżetu Wydziału Polityki Społecznej 29 zadań na łączną
kwotę 155.334,00 zł. Biuro Prezydenta ds. Kultury podpisało w tym trybie 45 umów na
łączną kwotę 399 254,90 zł. Dodatkowo Gdański MOPR przyznał w tym trybie 13 dotacji na
łączną kwotę 96.875,00 zł.



w roku 2013 dofinansowano z budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego 36 zadań na łączną
kwotę 232 481,00 zł. Biuro Prezydenta ds. Kultury podpisało w tym trybie 78 umów na
łączną kwotę 653 579,95 zł. Dodatkowo Gdański MOPR przyznał w tym trybie 27 dotacji na
łączną kwotę 240 960,00 zł.



W roku 2014 dofinansowano z budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego 22 zadania na
łączną kwotę 156.338,00 zł. Biuro Prezydenta ds. Kultury podpisało w tym trybie 24
umowy na łączną kwotę 204.378,00 zł. Gdański MOPR przyznał w tym trybie 28 dotacji na
łączną kwotę 208.202,82 zł.
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zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
realizowane w 2014 roku (24 umowy):
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 138.000
- mobilne działania profilaktyczne (STREET BUS) - 100.000
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów - 42.000
rozwój oferty profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla
studentów - 20.000
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania
narkomanii w grupach zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą 20.000
- podniesienie poziomu wiedzy I i II stopnia wśród personelu medycznego, służb
mundurowych, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych dot. leczenia,
terapii i redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków - 40.000
- rozwój programów postterapeutycznych dla osób dorosłych po zakończonej
terapii uzależnienia od narkotyków - 33.000
prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończonej
terapii uzależnienia od narkotyków - 70.000

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
realizowane w 2014 roku (63 umowy):
- pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 215.000 zł,
-podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców – 30.000 zł,
-prowadzenie zajęć lub programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej
się – 10.000 zł,
-działalność noclegowni niskoprogowej – 100.000 zł,
- powierzenie prowadzenia pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych – 859.400 zł,
- zwiększenie dostępności i skuteczności programów pomocy dla ofiar przemocy - 125.000
zł,
- opracowanie i realizacja programów z zakresu zapobiegania depresji u opiekunów
pacjentów z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych
uzależnieniem – 72.945,
- opracowanie i realizacja programów w zakresie pomocy środowiskowej w celu
rozszerzenia oferty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych
uzależnieniem - 72.945,
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych – 26.702 zł,
- wsparcie działalności klubów abstynenta i środowisk abstynenckich – 110.000 zł,
- działalność Centrum Integracji Społecznej – 120.000 zł.
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zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
realizowane w 2015 roku:
- działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci,
młodzieży i ich rodzin,
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych
stykających się z problemem narkomanii,- działania postterapeutyczne dla osób dorosłych
po zakończonej terapii

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
realizowane w 2015 roku:
- realizacja działań wpływających na zmniejszenie popytu na alkohol oraz ograniczenie
zachowań ryzykownych na terenie Gdańska,
- realizacja działań wpływających na zmniejszenie dostępności do alkoholu i zmniejszenie
występowania problemów towarzyszących używaniu alkoholu,
- realizacja działań wpływających na ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych,
społecznych i ekonomicznych będących konsekwencją używania alkoholu,
- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych uzależnieniem oraz uzależnionych
od alkoholu,
- realizacja działań wpływających na poprawę ładu i porządku publicznego – prowadzenie
Pogotowia Socjalnego.

Poszerzanie obszarów współpracy
doświadczenie EURO i ESK
Realizacja projektu wspólnego 4 Miast Gospodarzy Turnieju i spółki PL.2012 Wolontariat
Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 ™ - zaangażowanie odpowiedniej liczby wolontariuszy na
potrzeby organizacji turnieju z uwzględnieniem zapewnienia dobrego środowiska pracy dla
samych wolontariuszy, zestaw projektów społecznych (futbol amatorski, edukacja w zakresie
zdrowego trybu życia oraz pozytywnych wzorców kibicowania) oraz plan zabezpieczenia
medycznego Miasta na czas Turnieju.
W ramach realizacji projektów w Gdańsku w trakcie EURO 2012 zaangażowanych było 1323
wolontariuszy (miejskich i UEFA).
Realizacja projektu kandydowania Miasta Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury 2016 wprowadziła nową jakość i znacznie poszerzyła zakres współpracy w obszarze
kultury. Powstałe w celu przygotowania aplikacji Biuro ESK, potem przekształcone w Instytut
Kultury Miejskiej IKM wspólnie z jednostkami sektora pozarządowego realizuje projekty
społeczne w zakresie edukacji kulturalnej, wolności słowa, tożsamości i dziedzictwa,
przekazuje dofinansowanie na wspólnie wypracowywane działania i wspiera inicjatywy
lokalnych grup w dzielnicach.
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Poszerzanie obszarów współpracy
 Od 2013 roku - wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego

oraz ratownictwa i ochrony ludności. Zadanie obejmuje między
innymi zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej terenu
Miasta, w postaci patroli ratowniczych pieszych i rowerowych, punktów pomocy
medycznej lub zespołów wyjazdowych podczas odbywania się imprez masowych
lub innych imprez – 1 umowa na 25.000 zł
 Od 2013 roku - realizacji projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej,

zlokalizowanych na obszarze śródmieścia Gdańska, dotyczących zdegradowanych
przestrzeni publicznych, wpływających na trwałą poprawę jakości tych przestrzeni
oraz zwiększających aktywność społeczną w danej przestrzeni – projekt o wartości
290.00 zł
 Od 2013 roku - wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w

dzielnicach dofinansowano cztery projekty na kwotę 30.000 zł. Realizowane
projekty obejmowały zajęcia z jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia
Dolna, organizację turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia
Górna, biegowe grand prix dzielnic Gdańska (sport dla wszystkich realizowany w 7
dzielnicach) oraz gimnastykę dla dorosłych

Poszerzanie obszarów współpracy
 Od 2013 roku I i II edycja ligi piłki nożnej "Futbolowy

Gdańsk". W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn
z różnych dzielnic Gdańska, 116 zawodników do 16 roku
życia oraz Turniej "Ferie z piłką" , który zgromadził 260 uczestników w
trzech kategoriach wiekowych. Projekty dofinansowano kwotą 30.600 zł
 Od 2011 roku - projekt pt. Kibice Razem (180.000 zł), którego celem jest

promocja pozytywnych sposobów kibicowania oraz praca z aktywnymi
środowiskami kibiców piłki nożnej,
 W 2013 roku projekt „Kibice Razem” wzbogacono o akcję pt. „Kolorujemy

Domy Dziecka”. Akcja polega na przeprowadzeniu, w czynie społecznym,
generalnego remontu mieszkania chronionego dla byłych wychowanków
Gdańskich Domów Dziecka
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Wolontariat – nowe obszary
wsparcie finansowe rozwoju wolontariatu. Dofinansowano realizację projektów,
głównie szkoleń dla wolontariuszy działających na potrzeby własne organizacji oraz
prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu jako miejsca kompleksowo
zajmującego się promocją i planowaniem rozwoju wolontariatu
Realizacja rozwoju wolontariatu w przestrzeni publicznej Gdańska –
Wolontariat Miejski w Gdańsku – działania związane z obsługą
wolontarystyczną publicznych wydarzeń o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, turystycznym, promocyjnym itp.
stworzenie Gdańskiego Modelu Wolontariatu, zawierającego cztery komponenty:
prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu, projekt Wolontariatu Miasta
Gdańska w przestrzeni publicznej, szkolenia i integracja wolontariuszy oraz
promocję wolontariatu
współpraca Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
ze Stowarzyszeniem Regionalne – Centrum Wolontariatu
w Gdańsku. Podpisano umowę, na mocy której, organizacja
opracowała i wdrożyła program wolontariatu.
Kwota umowy wyniosła 30.000 zł obejmując zarówno
opracowanie, jak i realizację programu.

Wspólne projekty
Warte wyróżnienia jest udział Miasta w finansowanych ze środków EFS
międzynarodowych projektach, których liderami były organizacje pozarządowe, a
ich rezultatami są modele działań społecznych w Gdańsku i regionie pomorskim:
Centrum Edukacji Aktywności Lokalnej „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię
społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” lider projektu; Gdańska
Fundacja Innowacji Społecznej – powstał Model Domu Sąsiedzkiego,
Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej w Gdańsku
– Gdański Model
Ekonomii Społecznej (GMES), lider projektu Towarzystwo im. Św. Brata Alberta,
Wsparcie instytucji ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń polskoszkockich – model wsparcia informacyjnego, szkoleniowego i finansowego
organizacji młodzieżowych, lider projektu Stowarzyszenie Morena, systemowe
wsparcie inicjatyw młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy.
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pytania???
uwagi???
wątpliwości???

dziękuję Państwu
za uwagę
Izabela Chorzelska
Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego
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