




Mam takie marzenie… 

…i  wierzę,  że jest  ono realne.  Chciałbym, aby trzeci  sektor
przestał  być "trzeci" ,  ty lko stał  s ię pierwszym. Od prawie 30
lat Fundacja RC pomaga innym organizacjom
pozarządowym wspinać się na tym podium, poprzez
edukację,  wzmacnianie kompetencj i ,  a także czasami
wsadzając ki j  w mrowisko,  w pozytywnym tego słowa
znaczeniu.  Nie boimy się poruszania trudnych spraw,
przełamujemy tabu.  I  naj lepiej  pokazujemy to na swoim
przykładzie .  

Rok 2021 był  jednym z naj lepszych od dłuższego czasu.
Dlaczego? Bo nie bal iśmy się spróbować nowych rozwiązań
w zarządzaniu,  zbudowaliśmy duży,  profesjonalny zespół  
i  postawil iśmy na komunikację zewnętrzną.  Hasła-klucze?
Dobra marka i  s i lny 3 sektor .  Zresztą,  przeczytaj  raport ,  
a dowiesz s ię więcej .

   
 
 
 
 

 Łukasz Samborski ,
Dyrektor Fundacj i  RC



Metryczka
Fundacji RC

Pełna nazwa:  Regionalne Centrum Informacji  
i  Wspomagania Organizacj i  Pozarządowych

Alias :Fundacja RC

Rok założenia:  1993

Siedziba:  Aleja Grunwaldzka 5,  Gdańsk

Zasięg działania :  Lokalnie,  regionalnie 
i  ogólnopolsko

Priorytety

Wspieranie organizacj i  pozarządowych 
w pozyskaniu i  rozwoju kompetencj i
twardych oraz miękkich;

Promowanie animacj i  społecznej  i  dążenie 
do jej  profesjonal izacj i ;

Wzmacnianie potencjału lokalnej  aktywności
społecznej  na różnych polach;

Tworzenie płaszczyzn międzysektorowej
współpracy i  wymiany doświadczeń;

Dbanie o interesy sektora pozarządowego 
i  uczestnictwo w budowaniu tożsamości  NGO.
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GCOP jest naszym flagowym projektem, gdyż to właśnie 
z potrzeby wspierania pomorskiego sektora pozarządowego
powstała prawie 30 lat temu Fundacja RC. Tworzymy
miejsce, w którym każdy, kto jest zainteresowany tematem
NGO może uzyskać właściwą informację. Niezależnie czy
jest już działającą organizacją, czy dopiero chciałby ją
założyć. 

Z tej części raportu dowiesz się, jakie usługi oferujemy tym, którzy chcą
założyć organizację pozarządową oraz tym, którzy już działają w III
sektorze, ale pragną się rozwijać i zdobywać jeszcze więcej kompetencji
lub szukają odpowiedzi na dręczące ich pytania. 
D

la
 N

G
O

Gdańskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych

Katarzyna Wojdyło, 
kierowniczka ds. wsparcia NGO 

i koordynatorka projektów
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osób objętych
profesjonalnym wsparciem

organizacji mających 
u nas swój adres, które

korzystają 
z wirtualnego biura

organizacji, które
skorzystały 

z naszych sal

nowych organizacji
pozarządowych, które
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formalno-prawne

m.in. nauka pisania wniosków 
o grant, tworzenia strategii
fundraisingu (pozyskiwania środków)

Jakie doradztwo prowadziliśmy 
w 2021 roku?

projektowe 
i fundraisingowe

m.in. dotyczące zakładania nowej
organizacji, zmian w statucie,
uchwał, ścieżek postępowania 
w przypadku ubiegania się 
o lokal

prawne

m.in. rozliczanie projektów,
zatrudnianie i wynagradzanie
pracowników NGO, sprawozdania
finansowe

kadrowo-księgowe

w szczególności w zakresie zmian
prawnych związanych z pandemią
koronawirusa oraz częstymi
zmianami ustaw i rozporządzeń

m.in. w zakresie dostosowania do
pracy zdalnej i współpracy
z seniorami oraz seniorkami

w zakresie narzędzi
pracy online
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Nasze centrum to także fizyczna przestrzeń, czyli sale, biurka czy sprzęt, które
mamy do dyspozycji dla społeczników. 

I najważniejsza sprawa - GCOP to bardzo profesjonalny zespół ludzi, który na
trzecim sektorze zna się jak mało kto, przede wszystkim z praktyki.
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Nowością w tym roku było stworzenie Studia NGO, które
organizacje mogą wykorzystać do nagrań streamingów,
podcastów, szkoleń, spotkań online itd.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 

Przestrzenie w siedzibie fundacji to
350 m2, 4 sale, 45 szafek dla NGO,
dziedziniec z całorocznym
namiotem, 20 miejsc parkingowych. 
Udostępniamy je organizacjom
pozarządowym zarówno bezpłatnie,
jak i w ramach komercyjnego
wynajmu. Dysponujemy też
podstawowym zapleczem sprzętu
cateringowego oraz sprzętem
multimedialnym. 

Czym jest
Wirtualne Biuro?
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To usługa polegająca na
użyczeniu adresu, z której
obecnie korzysta 81 organizacji 
i firm bez własnej siedziby. 
Nasz sekretariat obsługuje
korespondencję przychodzącą,
przechowanie dokumentów,
zarządzanie przesyłkami. Można
też skorzystać z drukarki, skanera
czy fotokopiarki. 
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Ważnym partnerem w projekcie jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych. Jako pierwsi w Polsce stawiamy strategiczne kroki po to, by
zmienić i zwiększyć stabilność. W tym celu najpierw sprawdzamy, między
innymi, czy na różnych szczeblach podejmuje się działania poprawiające lub
pogarszające warunki pracy i wynagradzania w NGO. Na podstawie wyników
badań i rekomendacji stworzymy strategię i zbudujemy rozległy ruch
sojuszniczy. Powołamy 7 lokalnych koalicji, których zadaniem będzie wpływać
na wzrost świadomości, między innymi w administracji publicznej, na temat
konieczności zadbania o stabilność zatrudnienia w NGO. W lokalnych
urzędach, w samych NGOsach i nie tylko będziemy aktywnie lobbować na
rzecz konkretnych zmian.

Naprawdę nie masz wpływu? 
Ku stabilnemu zatrudnieniu 
w organizacjach pozarządowych
- projekt rzeczniczy

Marta Dietrich
koordynatorka projektu i fundraiserka

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy 
w organizacjach pozarządowych w Polsce. 
Powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki
przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także
konieczność pracy w - nieodpłatnych! - nadgodzinach to
realia wielu NGOsów. 
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Co się działo w projekcie?
D
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G
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Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Stworzono grupę 8 ekspertów, w skład
której weszli: socjolog dr Krzysztof
Stachura, prawnik Krzysztof Mularski,
ekspert rynku pracy Michał Bruski, a także
doświadczeni specjaliści III sektora: Marta
Kosińska z Fundacji RC (Gdańsk), Agata
Kozyr z Fundacji Lęborskie Hospicjum
Stacjonarne (Lębork), Dorota Wiśniewska 
z COP (Malbork), Tomasz Keler z CIO
(Słupsk), Tadeusz Podymiak z COP
(Kartuzy). Moderatorem jest Piotr Stec.

Od listopada 2021 odbyły się 4 spotkania online w celu wypracowania celów 
i zakresu badania. Członkowie grupy rozpisali 19 zagadnień pod kątem badania
zewnętrznego (czyli, m.in. samorządowych polityk współpracy z NGO) i 17 pod
kątem badania wewnętrznego (w samych NGO).

Wybrano 6 terenów objętych projektem, na podstawie poziomu aktywności
organizacji pozarządowych na tych terenach i z uwzględnieniem
doświadczenia we współpracy w regionach. Będą to: Gdańsk, Gdynia, Słupsk,
Kwidzyn i powiat kwidzyński, Kartuzy i powiat Kartuski, Malbork i Lębork.

ekspertów8
zagadnień36

lokalizacji7
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Trzeci sektor jest coraz częściej
kluczowym partnerem biznesu,
szczególnie w działaniach CSRowych.
To najwyższy czas, by NGO nauczyły się
profesjonalnie prezentować swoje
działania i poznały język korzyści,
którym mówi biznes. 

Żelazne Fundamenty - szansa 
na niezależność III sektora

Marta Kosińska,
specjalistka ds. fundraisingu 

i kierowniczka Kreatywnego Działu PR

Konferencja była z pewnością ukoronowaniem tego
niezwykłego roku. Dzięki współpracy z partnerami
biznesowymi, w tym grupą Accor, a także zaproszeniu
ekspertów-praktyków, daliśmy organizacjom konkretne
wskazówki, jak prowadzić komunikację zewnętrzną, by
budzić zaufanie biznesu i otoczenia. Celem konferencji
było zwiększenie przekonania, iż NGO muszą zadbać 

W ramach projektu "Żelazne Fundamenty", rozwijamy w Fundacji
fundraising, by zapewnić naszym działaniom stabilność finansowania przez
wiele kolejnych lat. Promujemy też myślenie perspektywiczne, współpracę 
z biznesem i budowę kapitałów żelaznych wśród innych NGO.

9 grudnia 2021 zorganizowaliśmy wyjątkową konferencję: “Dobra Marka NGO.
Czas działać!”,  będącą innowacją w skali kraju. Jej odbiorcami było ponad 250
osób. Odbyła się w formie hybrydowej: w hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto
oraz w formule streamingu na kanale You Tube.

o budowanie swojego wizerunku 
i komunikację zewnętrzną, bo to podstawy
fundraisingu i współpracy z biznesem. 

I nie mogą tego robić przypadkowo, 
z doskoku, tylko mieć na to pomysł 
i plan. Powinny świadomie pracować
nad swoją marką.
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Ewą Liegman z Hospicjum Pomorze Dzieciom
Moniką Brzozowską z Torus
Karoliną Janik z Personal PR

Moderatorem był Ireneusz Osiński z Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów,
które rozmawiał z:

Program składał się z 3 bloków:
D

la
 N

G
O

Katarzyna Mendelson-Maciejak, State
Street Bank Polska
Magdalena Skorupka-Kaczmarek,
Komunikujmy.pl
Łukasz Murawski,
Porozmawiajmyomarce.pl 

Budowanie marki z poziomu
wewnętrznej struktury organizacji, czyli
jak planować komunikację i angażować
pracowników, by wszyscy wspólnie
budowali markę NGO, o czym
opowiedzieli:

Agnieszka Zielonka z Fundacji DKMS
Marek Kamiński z Fundacji Marka Kamińskiego
Aleksandra Kuna, Fundacji Rak'n'Roll. Wygraj Życie!

Komunikacja na zewnątrz organizacji, czyli co i jak robić, by o marce było
głośno w pozytywnym sensie - czym podzielili się:

Współorganizatorem konferencji była Pomorska Sieć COP. Patronat Medialny nad
konferencją objęło: NGO.PL, Porozmawiajmyomarce.pl, Marketer+, Brief.pl
Partnerami Konferencji byli: Hotel Mercure Stare Miasto, Pracodawcy Pomorza,
Brand24.pl 

Prezentacja dobrych praktyk 
i współpraca międzysektorowa,
czyli o sposobach na łączenie
inicjatyw biznesu i 3. sektora oraz
o znaczeniu dobrej komunikacji.
Ta część była przeprowadzona 
w formule talk-show.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
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Nagroda 
Bursztynowego Mieczyka
Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji
RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja
Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum
wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka
Województwa Pomorskiego. 

Jerzy Boczoń
prezes Fundacji RC

Nagroda ma za zadanie promować postawy
prospołeczne i inicjatywy na rzecz społeczności
lokalnych. Uroczysta gala Bursztynowego Mieczyka to
największe święto organizacji pozarządowych 
w naszym województwie. Co ciekawe… jest to nagroda,
do której trzeba się samemu nominować. Dzięki temu
wzmacniamy poczucie dumy i dobrej samooceny 
w NGOs’ach, co też jest bardzo ważne, bo niestety nasz
sektor ma tendencję do stania w cieniu. 

27 71
wnioskówedycja

18
nagród

54
tysiące złotych
w puli nagród
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Natalia Stepka,
koordynatorka projektów

 i animatorka społeczna

To wielka radość, że w 2021 roku udało nam się wrócić
do formuły stacjonarnej gali. Naprawdę czuć było
niesamowitą energię w kuluarach i na samej scenie.
Ta edycja była niezwykła, bo wpłynęło aż 71 wniosków
konkursowych z całego naszego regionu. To dowód,
jaka szeroka i aktywna jest sieć organizacji
społecznych z Pomorza!

w kategorii „Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna” - Fundacja Dziki
Azyl – Centrum Pomocy dla jeży i dzikich zwierząt (Słupsk) 
w kategorii „Pomoc społeczna” nr 1 - Fundacja „Przystań” (Słupsk)
w kategorii „Pomoc społeczna” nr 2 - Fundacja „Świat Wrażliwy” (Gdańsk)
w kategorii „Edukacja” - Fundacja AKUKU (Kwidzyn) 
Nagroda za Debiut Roku - Fundacja Kina Żeglarz (Wejherowo/Jastarnia)
Nagroda Fundacji RC – Bursztynowa Róża - Alina Fegler-Kotkiewicz (Prezes
Stowarzyszenia EDUQ z Lęborka)

NAGRODY GŁÓWNE
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Zwycięzcy XXVII edycji Nagrody
Bursztynowego Mieczyka

Partnerzy: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Województwo Pomorskie, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Marszałek Senatu RP,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie
Pomorskie w Unii, Europejskie Centrum Solidarności, Fundacja RC.
Patronaty medialne: Magazyn Pomorski, ngo.pl, gdansk.pl, Radio Gdańsk

Nagroda specjalna Marszałka Senatu RP - Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bursztynników (Gdańsk)
Nagroda specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” -
Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie 
Nagrody specjalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
Fundacja „MIKAEL” (Nowy Dwór Gdański) oraz Stowarzyszenie Na Krańcu
Świata (Tczew)

 NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich - Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga (Człuchów)
Nagrody specjalne Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego - Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga (Człuchów)
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To jest rozdział, w którym pokazujemy projekty, dzięki którym w 2021
roku mogliśmy bardzo szeroko zająć się kwestią Animacji Społecznej.
Wpływ prospołeczny, jaki ma animacja jest bardzo zbliżony 
i z pewnością się zazębia z oddziaływaniem organizacji pozarządowych.
Często również z oddolnych inicjatyw animacyjnych zrealizowanych 
w grupach nieformalnych rodzą się później organizacje pozarządowe. 
I odwrotnie: lokalne NGO często wspierają animatorki i animatorów
społecznych, czasem bywa, że bez nich nie mogą prężnie działać. Stąd
też decyzja, by stworzyć osobną sekcję, która pokazuje wspólny
mianownik tych obszarów. Poznaj projekty Fundacji RC, które
równolegle wspierają merytorycznie i finansowo te dwie grupy. 
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Jednym z głównych zadań projektu jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa, jak i w samym trzecim
sektorze, kim jest animator społeczny, jakich
narzędzi potrzebuje, aby sprawnie działać, jak
ważną rolę pełni, jak cienka granica dzieli go od
wolontariusza, jak często te role się przenikają.
Niestety wciąż większość kojarzy zadania takiego
animatora z organizacją festynów z balonami 
i watą cukrową! Tymczasem animator społeczny to
nie animator zabaw! 
Poza tym podczas licznych wywiadów okazało się, 
iż środowisko animatorów społecznych bardzo
potrzebuje wsparcia w postaci szkoleń oraz
organizacji miejsc do dyskusji i spotkań w celu
samodoskonalenia, wymiany doświadczeń, co
pozwoli zepchnąć na drugi plan wypalenie
zawodowe, które często towarzyszy tej profesji. 

Pomorska Animacja 
Społeczna 2.0

Małgorzata Sokołowska, koordynatorka
projektów animacji społecznej 
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W 2021 prowadziłam działania na poziomie regionalnym pod kątem
sieciowania, promocji i edukacji o animacji społecznej oraz działania lokalne,
związane z relacjami sąsiedzkimi trzech dzielnic, na których styku leży
siedziba Fundacji RC.
D
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Co się zadziało w projekcie 
w 2021 roku?
Zorganizowano I Pomorskie Forum Animacji Społecznej na początku
października, które zgromadziło ok. 100 przedstawicieli organizacji i instytucji
oraz indywidualnych animatorów i animatorek społecznych. Celem była
integracja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program był wypełniony
prelekcjami i warsztatami. Rozmawiano o rodzajach działań, o finansowaniu
przez sponsorów i darczyńców, o metodach aktywizacji społeczności.

Ruszyła Kampania Informacyjno-promocyjna pt. “Bohaterowie Animacji
Społecznej wychodzą z ukrycia” - celem było uświadomienie także zwykłym
ludziom, kim właściwie jest animator społeczny/ lokalny, na czym polega jego
praca i jaką wartość do życia społeczności wnoszą jego działania. Obecnie
słowo „animator” dotyczy wielu, często niezwiązanych ze sobą profesji
(animator czasu wolnego, animator dla dzieci, animator kultury). Przy tym dość
pechowym dla animacji społecznej uwikłaniu językowym, tym ważniejsze staje
się zbudowanie prawdziwego obrazu animatora społecznego – tym bardziej
że ma to być osoba kluczowa w pracy ze społecznościami lokalnymi.
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Spotkania sieciujące były ważną częścią pracy koordynatorki projektu 
w kontekście działań planowanych na 2022 rok. Odbyło się łącznie 12 spotkań
zarówno w formule zamkniętej, czyli np. spotkania z przedstawicielami rad
dzielnic, instytucji sąsiadujących jak szkoła średnia Conradinum lub 49 drużyna
ZHR, innych organizacji pozarządowych z dzielnicy, jak i w formule otwartej jak
choinka we Wrzeszczu, Wrzeszcz-Eko, piknik sąsiedzki, wernisaż fotograficzny,
wspólne obchody świąt państwowych. 

Przeprowadzona została diagnoza społeczna dzielnicy Wrzeszcz Górny, 
w której rezultacie powstał profesjonalny mapping, również w formie mapy,
która zostanie wydrukowana w dużym formacie i powieszona w naszym
Pałacu, aby łatwiej planować przyszłe zadania. Posłuży ona również Radzie
Dzielnicy Wrzeszcz Górny do priorytetyzowania zadań w ich otoczeniu.

wydarzeń 
sieciujących12

zaangażowane
dzielnice

9podcastów

3

Powołano Radę Programową, której zadaniem było przygotowanie programu
Szkoły Animacji Społecznej, planowanej na 2022 r. W radzie zasiadają:
Magdalena Skiba (Wydział Rozwoju Społecznego), Sulisława Borowska
(Kaszubski Uniwersytet Ludowy), Karolina Ciechorska-Kulesza (Wydział Nauk
Społecznych UG), Małgorzata Święcka (Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia
Społecznego i Rozwoju Perspektywa), Paulina Kremer (Spółdzielnia Socjalna
Heca), Małgorzata Sokołowska (koordynatorka, Fundacja RC).

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030
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Projekt jest innowacją, jeśli chodzi o region pomorski.
Podobnie jak “Pomorska Animacja Społeczna 2.0”
dotyczy on środowiska animatorek i animatorów
społecznych. Celem Kompasu jest stworzenie
standardów pracy animacyjnej, czyli swego rodzaju
połączenia katalogu dobrych praktyk i podręcznika 
z metodami pracy. 
Będzie on wyznacznikiem wartości i jakości dla
animacji społecznej. Takim gotowcem, którego będzie
można implementować w samorządach w całym
regionie.
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Kompas Animacji Społecznej jest odpowiedzią na potrzebę uporządkowania
wiedzy, kompetencji i narzędzi, które już istnieją w III sektorze oraz 
w środowisku lokalnym, oddolnych inicjatyw. Partnerem projektu jest Forum
Animatorów Społecznych (FAS) Warmii i Mazur, które takie działania już
przeprowadziło u siebie. W 2021 roku odbyło się kilka spotkań zespołu
złożonego z koordynatorów, facylitatorki, przedstawicieli FAS oraz animatorów
i animatorek społecznych. Celem było ustalenie planu działania, podział zadań
oraz określenie kluczowych kwestii do wypracowania.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego

Kompas Animacji Społecznej

Anna Śleziak, 
specjalistka 
ds. animacji społecznej 

Kawa z Animacją Społeczną to cykl spotkań stworzony dla osób
zainteresowanych różnymi zagadnieniami animacji społecznej, 
w szczególności o tym, jak angażować i motywować społeczność lokalną, jakie
kompetencje musi posiadać animator lub animatorka. Gościem specjalnym
jednego ze spotkań był Maciej Bielawski – doświadczony praktyk inicjatyw
sieciujących w województwie warmińsko-mazurskim, Wiceprezes
Stowarzyszenia ESWiP oraz współzałożyciel Forum Animatorów Społecznych.
Cykl ten będzie kontynuowany w 2022 roku.
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Letnia Szkoła 
Animacji Społecznej

Maria Witecka-Wiese, 
specjalistka ds. regrantingów 

i projektów społecznych

Cykl szkoleniowy zakończył się egzaminem.
Uroczyste rozdanie certyfikatów odbyło się
w Fundacji RC w obecności Moniki Chabior,
zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds.
rozwoju społecznego i równego traktowania
oraz Łukasza Samborskiego, Dyrektora
Fundacji RC.

45
godzin zajęć

12
uczestników

4
zjazdy

W 2021 uruchomiliśmy cykl szkoleniowy dla 12 osób,
które przez 5 tygodni podnosiły swoje kompetencje
związane z Animacją Społeczną. Szkolenia
dotyczyły między innymi diagnozowania potrzeb,
narzędzi online, pozyskiwania partnerstw oraz
komunikacji i budowania zespołu. Grupa była
bardzo różnorodna wiekowo - od osób bardzo
młodych aż po seniorów - co sprawiło, że
dodatkowym atutem kursu była wymiana
doświadczeń.

Skrzynka z narzędziami, czyli metodyka pracy animatora.
Diagnozowanie środowiska lokalnego.
Narzędzia online wspierające animacje.
Komunikacja i budowanie zespołu metodą doceniającej dociekliwości.
Współpraca z biznesem.
Elementy ekologii i ochrony środowiska w animacji.

Tematy szkoleń:

Szkolenia były prowadzone przez ekspertki i ekspertów, w tym osoby związane
z Fundacją RC: Martę Kosińską, Małgorzatę Zamorską-Misztal, Karolinę
Ciechorską-Kulesza, Tomasza Rykaczewskiego, Magdalenę Jabłońską.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 
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Akumulator Społeczny

Maria Witecka-Wiese, 
specjalistka ds. regrantingów 
i projektów społecznych

Z 25 złożonych wniosków wybrano 8 najlepszych, które zostały dofinansowane
grantami w wysokości od 1000 do 5700 zł. 

Akumulator Społeczny to program regrantingowy,
którego Fundacja RC jest operatorem już 7 rok.
Młodym organizacjom pozarządowym oraz
grupom nieformalnym przyznajemy pieniądze na
realizację ciekawych i innowacyjnych projektów.
Ważne jest, by pozytywnie pobudzały aktywność
mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Drugim pomysłem zasługującym na aplauz jest proekologiczne nasadzenie
krokusów w Osowej, choć tak naprawdę chodziło tu przede wszystkim 
o dobrą praktykę lokalną promującą wolontariat akcyjny - co się tej grupie
udało.

W 2021 chciałabym wyróżnić inicjatywę “Ciałopozytywna
koalicja”,  która była jedynym projektem realizowanym
przede wszystkim przez niepełnoletnie osoby - dorośli  grali
rolę tylko opiekunów.
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złotych dofinansowania

25 tys.

147
43

1561

39
osoby zaangażowane 

w realizację

wolontariuszek 
i wolontariuszy

bezpośrednich odbiorców
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Grupy nieformalne:
"Osowski Okrągły Stół" pod patronatem
Stowarzyszenia Inne jest Piękne -
nasadzenie 1200 cebulek krokusów 
w dzielnicy w ramach promowania
wolontariatu oraz integracji lokalnej
społeczności.

“Edukreacja” - warsztaty tworzenia
quizów w ramach spotkań z młodzieżą na
temat wielokulturowości, w tym kwestii
odnajdywania się w polskiej
rzeczywistości przez imigrantów.

Organizacje pozarządowe:
Fundacja "Samorządność" im.
Lecha Bądkowskiego - projekt
wideo kulturalno-edukacyjny
skierowany do młodzieży 
z gdańskich szkół
ponadpodstawowych promujący
działalność Lecha Bądkowskiego,
kulturę Kaszub i Pomorza,
literaturę i historię regionu oraz
postawy równościowe.

"Czyściciele" pod patronatem organizacji Fundacja Rozwoju ZHP Chorągwi
Gdańskiej - oczyszczenie terenu miejskiej ogólnodostępnej działki na
Suchaninie, pielęgnacja zarastającej roślinności i przygotowanie do kolejnych
prac na wiosnę następnego roku. 

"No stress - żeńska drużyna sportowa" pod patronem organizacji Trójmiejskie
Stowarzyszenie Sportowe - organizacja treningów siatkarskich dla chętnych 2
razy w tygodniu oraz konsultacje z fizjoterapeutą (leczenie ciała) 
i z psychologiem (leczenie ducha). 

Fundacja Rozwijamy Skrzydła - cykl warsztatów, grup wsparcia i kampanii
społecznej dla młodzieży dot. wsparcia psychologicznego i terapeutycznego
po pandemii. 

Przykłady inicjatyw
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Liderem partnerstwa jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych. W skład partnerstwa wchodzą: Fundacja
Mikroakademia z Kościerzyny, Stowarzyszenie OŚ Malbork,
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Debrzno, LGR
Morenka z Chojnic, Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji z Sopotu,
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka,
Słowińska Grupa Rybacka Ustka, Fundacja Dla Was w Rumi,
Stowarzyszenie InGremio w Gdyni, Fundacja M.A.P.A. Obywatelska
w Kwidzynie, Fundacja RC, Fundacja Pokolenia, Centrum Inicjatyw
Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundacja Rozwoju
Lokalnego PARASOL, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Fundacja Strefa Mocy,
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”.

“Ciałopozytywna koalicja” pod patronem organizacji Fala Nowej Kultury -
część kampanii “Spójrz na siebie” dotyczącej wprowadzenia dialogu pomiędzy
młodzieżą a szkołami na temat braku atmosfery do samoakceptacji. Wynikiem
prelekcji w formule TED Talks w 3 liceach było powstanie broszur
edukacyjnych, które zostały przekazane do szkół.

Fundacja na rowerze -  przygotowanie 10 filmów instruktażowych
pokazujących prawidłową jazdę ulicami Gdańska oraz przeprowadzenie 10
bezpłatnych, indywidualnych “Warsztatów Rowerowej Lekcji Jazdy” na
publicznych drogach w Gdańsku z wykorzystaniem również infrastruktury
rowerowej.

Partnerstwo Akumulatora Społecznego

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030
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Gdański Fundusz Sąsiedzki

Ewa Zabłocka,
animatorka społeczna

i ewaluatorka

Cieszę się niezmiernie, iż mimo pandemii i trudności
w spotykaniu się, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska
nadal chętnie się organizują. Z ankiet
przeprowadzonych przez Wydział Rozwoju
Społecznego UMG jasno wynika, iż 86% z nich
wysoko oceniło wpływ i przydatność funduszu
sąsiedzkiego na zwiększenie zaangażowania,
wzmocnienia więzi i relacji sąsiedzkich. 100% z nich
zamierza aplikować również w roku 2022.

Ze wszystkich przeprowadzonych 
projektów:

dotyczyły integracji
w dzielnicach24

zrealizowały obchody
Gdańskich Dni Sąsiadów

9było inicjatywami
prorodzinnymi

4

Gdański Fundusz Sąsiedzki skierowany jest zarówno do mieszkanek 
i mieszkańców Gdańska, jak do organizacji pozarządowych. Działa na
zasadzie regrantingu, czyli Fundacja RC jest odpowiedzialna za redystrybucję
środków publicznych dofinansowując inicjatywy związane 
z integracją sąsiedzką w społecznościach lokalnych.

22
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Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju - “Popołudnia na farmie”, czyli
cykl cotygodniowych wydarzeń integracyjno-edukacyjnych w obrębie nowego
ogrodu miejskiego PLONY. Świeżo założona grupa miejskich ogrodników
zintegrowała się, a także dowiedziała się m.in., jak uprawiać warzywa 
w mieście, jak przygotowywać własne nawozy ekologiczne i prowadzić uprawę
zgodnie z zasadami permakultury. Międzypokoleniowe relacje nawiązane 
i utrwalone dzięki wzajemnej edukacji i pracy - to bezcenny efekt projektu!

Fundacja Palma - “Sąsiedzkie spotkania wokół architektury”, czyli cykl
spacerów architektonicznych po wrzeszczańskich kwartałach: Kolonii Abbega,
Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej, Nowych Szkotach, Dzielnicy Polonii 
i Koloniach i Kolonijkach. Mieszkańcy i miłośnicy Wrzeszcza mieli szansę się
spotkać i dużo lepiej poznać swoje okolice.

Grupa nieformalna - Pachnący zakątek - “Stworzenie ogródka wabiącego
motyle”, czyli stworzenie zielonej enklawy spokoju w sam raz dla
integracyjnych spotkań sąsiedzkich.

Grupa nieformalna - Sąsiedzi z Matarni - “Noc Świętojańska”, czyli ognisko dla
sąsiadów oraz gra terenowa dla dzieci - poszukiwanie kwiatu paproci, wspólne
śpiewy i gra na gitarze. Integracja sąsiedzka.

Grupa nieformalna - Z tej samej ulicy - “Kroki” - grupa sąsiadów z dziećmi
zorganizowała 10 wspólnych edukacyjnych spacerów krajoznawczych, 
by zapoczątkować Sąsiedzki Klub Rekreacyjny. 

5 przykładów inicjatyw

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 

Ciekawostki
13 z 32 dofinansowanych organizacji i grup startowało

w konkursie po raz pierwszy
 

61 na 97 wniosków zostało złożonych przez organizacje
pozarządowe, a aż 36 przez grupy nieformalne

 
dzielnice Matarnia, Letnica i Młyniska znalazły się 

w obszarze GFS-owych działań sąsiedzkich po raz pierwszy
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Do wyróżnienia w tej pierwszej edycji typuję inicjatywę Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół Morskich za zaangażowanie dużej grupy ludzi w
ich projekt “Chrzest na sportowo”. Na wydarzenie przybyło 176 osób, co jest
osiągnięciem przy mikro inicjatywach. Jeśli chodzi o projekt NGO, którą
chciałabym wyróżnić, jest to Trójmiejski Klub Disc Golfa Griplock, który zdobył
już 3 miejsce w Polsce, jeśli chodzi o ligę, ale przede wszystkim bardzo
profesjonalnie podszedł do organizacji wydarzeń, wykazał się
innowacyjnością i doskonale wykorzystał oraz nawet wzbogacił sportową
infrastrukturę Górnego Wrzeszcza.

Gdański Fundusz 
Sportowo-Rekreacyjny

To był pierwszy rok funkcjonowania nowego
Gdańskiego Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego.
Podobnie jak w innych projektach
regrantingowych, naszym zadaniem było
przeprowadzenie konkursu ofert na ciekawe
inicjatywy społeczne, które dofinansowaliśmy.
Pomysły musiały dotyczyć sportu oraz w miarę
możliwości wykorzystywać infrastrukturę
sportową Gdańska.

Maria Witecka-Wiese, 
specjalistka ds. regrantingów 

i projektów społecznych

Grupy nieformalne mogły
pozyskać 700 zł ,  a organizacje
pozarządowe do 7000 zł .
Złożone zostały 104 wnioski ,  
z  czego komisja wybrała 33
projekty.

Pomysły muszą wpisywać się w jeden z 4 typów:
TYP 1. Inicjatywy sportowe dla różnych grup mieszkańców
TYP 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska
TYP 3. Realizacja dzielnicowych inicjatyw sportowych 
dla mieszkańców Gdańska
TYP 4. Promocja i konkretne działania w zakresie zdrowego 
stylu życia
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Trójmiejski Klub Disc Golfa Griplock - “Sąsiedzkie Spotkania Disc Golfowe”,
czyli organizacja 9 otwartych zajęć na specjalnym polu w Parku Jaśkowej
Doliny w Gdańsku. Celem była popularyzacja tego nowego, nieoczywistego
sportu.

Fundacja Młodorośli - “Żywe Planszówki”, czyli 3 spotkania animacyjno-
rekreacyjne, podczas których znane, tradycyjne planszówki, takie jak: Chińczyk,
Warcaby i inne, były “ożywiane”. Uczestnicy stworzyli gigantyczne plansze do
gier za pomocą piankowych podkładów, ozdobionych taśmą oraz spray'ami do
graffiti. Zakupiono wielkie, pluszowe kostki, a pionkami stali się uczestnicy
animacji.  

Klub Sportowy Qumple - “Gdańska Liga Soccer-Tenisa”, czyli organizacja
pierwszej edycji tej innowacyjnej formy rozgrywek łączącej w sobie grę 
w tenisa i piłkę nożną. Odbiorcami projektu byli młodzi mieszkańcy Gdańska,
szczególnie mieszkańcy dzielnicy Kokoszki w wieku od 7 do 13 lat.
 
Grupa nieformalna - Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Morskich - “Chrzest
na Sportowo”, czyli nietypowy chrzest klas pierwszych w postaci gry terenowej
w Parku Prezydenta Ronalda Reagana. W organizację zaangażowane były 24
osoby, a uczestników było łącznie 176, w tym 130 uczniów i 20 nauczycieli. 
 
Grupa nieformalna - Rakietowo Zakręceni - “Badminton dla Każdego”, czyli
promocja badmintona z pomocą studentów AWFiS Gdańsk oraz zawodników
Ogniwa Sopot dla dzieci. 

5 przykładów inicjatyw

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 

(dane pochodzą z Raport z badania ankietowego „Gdańskie Fundusze - ankieta
ewaluacyjna” zrealizowanego online w terminie 11.10.2021 – 24.01.2022)

96% grantobiorców zamierza startować
w kolejnych edycjach

 
77% stwierdziło, że ich inicjatywy wpłynęły na

zwiększenie integracji lokalnej
 

96% uznało, że realizacja projektu zwiększyła ich
kompetencje w obszarze animacji społecznej
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W tym roku nasz Dom Sąsiedzki żył pełnią życia i cieszy nas
osiągnięty rezultat, który przekroczył o 150% nasze
założenia! Wiele z tych wydarzeń odbyło się w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi, które w różny sposób są
związane z Fundacją RC np. mają u nas zarejestrowaną
siedzibę lub korzystały z oferty Gdańskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych. 

W minionym roku jeszcze więcej spotkań zorganizowały te
osoby lub grupy nieformalne, które trafiły do nas najpierw
jako uczestnicy zajęć Domu Sąsiedzkiego. Świadczy to
dobitnie, iż zajmujemy ważne miejsce jako lokalna
przestrzeń, w której rodzą się działania prospołeczne.

W tym miejscu przedstawimy, w jaki sposób Fundacja RC pomaga
lokalnej społeczności rozwijać pasje, realizować marzenia oraz
poznawać nowych ludzi. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych
sąsiadów i sąsiadek, słuchamy ich pomysłów. Wszystko po to, by móc
zaoferować ciekawe, atrakcyjne i kreatywne wydarzenia, dostarczać
wiedzę i wspierać pozyskiwanie nowych kompetencji. 
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Dom Sąsiedzki w Pałacu

Natalia Stepka,
koordynatorka projektów

 i animatorka społeczna
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34 działania i wydarzenia zorganizowane we współpracy z lokalnymi
organizacjami pozarządowymi lub instytucjami, jak. np. warsztaty bajko-
edukacji z Fundacją Zaczytani, warsztaty tańca intuicyjnego i teatralne dla
młodzieży oraz spektakl teatralny z Fundacją Fala Nowej Kultury, warsztaty 
z ogrodnictwa miejskiego i permakultury z Fundacją PLONY, przedświąteczne
wydarzenie dla mieszkańców z Radami Dzielnic Wrzeszcz Górny i Aniołki oraz
Fundacją Droga, koncerty muzyki kameralnej i poważnej z Akademią
Muzyczną, wernisaż prac fotograficznych Iwony Wojdowskiej.

Co się działo w Domu Sąsiedzkim 
w Pałacu w 2021 roku?
D
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15 inicjatyw zorganizowanych przez samych
mieszkańców i/lub grupy nieformalne, jak
np. spotkanie drużyn harcerskich, spotkanie
opłatkowe, senioralne warsztaty wokalne,
wernisaż senioralnych prac, koncert rockowy
młodych gdańskich muzyków, potańcówki
dla osób 50+, muzyczne spotkanie przy
szachach.

Cykliczne spotkania grup nieformalnych, jak np. Kluby Seniora Aniołki, Klub
Seniorów Bractwo Integracyjne www, Klub Emerytów Orlen, Klub Dyskusyjny
Toastmasters, Klub AA, grupy bębniarskie.

Rozwój
Rada Programowa Domu Sąsiedzkiego w Pałacu, która została powołana, by
móc wspólnie konsultować pomysły na działalność prospołeczną, zastanawiać
się nad sposobami włączenia nowych grup, które do tej pory nie korzystały 
z oferty. Członkowie Rady analizowali również, jakie są potrzeby lokalnej
społeczności i w którym kierunku powinien podążać Dom Sąsiedzki w Pałacu.
W 2021 roku Rada Programowa odniosła pozytywny skutek w wymiarze
informacyjnym, integracyjnym oraz sieciującym. W dyskusji brało udział
międzypokoleniowe grono 10 osób z grona uczestników, aktywnych seniorów 
i przedstawicieli młodzieży.

Od lutego do grudnia Dom Sąsiedzki był
miejscem 243 wydarzeń i spotkań! W tym,
między innymi:
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W minionym roku Przestrzenie Domu
Sąsiedzkiego ugościły ponad 1200 osób!
Dostępni byliśmy przez 2310 godzin w skali
roku. Oferta wydarzeń była bardzo
różnorodna - od zajęć rękodzielniczych,
artystycznych, kreatywnych, w nurcie zero
waste, kulinarnych, malarskich, muzycznych,
tanecznych, przyrodniczych, aż po warsztaty
edukacyjne np. treningi pamięci, poznanie
aplikacji na smartfony, jak rozpoznać fake
newsy. Sporą publiczność zebrały także
spotkania z prawnikami dotyczące praw
pacjenta i praw spadkowych.
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W ramach dotacji pozyskanej z Gdańskiego Funduszu Senioralnego Dom
Sąsiedzki stworzył na dziedzińcu Fundacji RC miejski ogródek sąsiedzki dla
osób 60+. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w każdym etapie realizacji zadania:
począwszy od planowania przestrzeni (pod okiem specjalistek z Fundacji
Plony) poprzez odpowiednie przygotowanie skrzynek ogrodniczych i sadzenie
roślin, kończąc na doglądaniu plonów, podlewaniu i… korzystaniu z owoców
wspólnej pracy! Zasadzone zostały różne gatunki ziół, kwiatów oraz warzywa
(np. pomidorki i cukinia), które po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów zostały
spożytkowane przy okazji różnych spotkań grup nieformalnych. 

Powstały 2 biblioteki - jedna dla
dorosłych, którą zasiliły książki od
osób indywidualnych oraz od
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Josepha Conrada-
Korzeniowskiego w Gdańsku oraz
"Zaczytana Biblioteka", czyli regał
biblioteczny z dostępem do 80
książek dla dzieci w ramach
współpracy z Fundacją Zaczytani.org. 

Dom Sąsiedzki po raz kolejny przystąpił do akcji #GdańskPomaga
zorganizowanej przez Miasto Gdańsk i Fundację Gdańską. Celem inicjatywy
była doraźna pomoc seniorom, osobom samotnym i schorowanym poprzez
dostarczenie im bożonarodzeniowych paczek z drobnymi podarunkami -
artykułami spożywczymi, słodyczami, książką i kartką z życzeniami. Paczki
trafiły do 40 osób potrzebujących z terenu Wrzeszcza i Aniołków.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 
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Aktywni + Jak przeżyć wszystko
jeszcze raz?   
Trójdzielnicowy cykl zajęć
aktywizujących dla seniorów 60+ 

Co trzeci mieszkaniec Wrzeszcza jest seniorem 60+.
Naszym celem było włączenie ich w lokalną animację
społeczną. Zaproponowaliśmy udział w różnorodnych
„stolikach hobbystycznych”, zajęciach cyklicznych,
spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych.
Przybliżyliśmy tematykę wolontariatu senioralnego 
i wspólnie udało się utworzyć Radę Seniorów. Bo głos
seniorów i seniorek jest dla nas ważny!Anna Śleziak, 

specjalistka
ds. animacji społecznej 

75
wydarzeń

750
uczestników
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21 zajęć z rękodzieła i malarstwa 
12 zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym 3 spacery nordic-walking
10 zajęć tańca terapeutycznego
11 wykładów edukacyjnych, w tym o wolontariacie 
7 zajęć kulinarnych
4 spacery edukacyjne po Gdańsku
2 zajęcia z psychogerontologiem
2 wizyty studyjne w instytucjach kultury 
6 wydarzeń integrujących, w tym Andrzejki, obchody Dnia Niepodległości,
wspólne ubieranie choinki, kolędowanie, spektakl z okazji "Dziadów", obchody
40-rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego

Co ciekawego spotkało seniorów?

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych
 „Aktywni+ na lata 2021-2025”. Edycja 2021”

Dodatkowym rezultatem warsztatów kulinarnych jest
powstanie “Przepiśnika”, czyli broszury z przepisami na
potrawy, które zostały przyrządzone właśnie podczas
tych zajęć. Seniorki, bo to głównie one uczestniczyły 
w zajęciach, były bardzo szczęśliwe widząc swoje
przepisy w formie papierowej. Wiemy, że udało nam się
wzmocnić aktywność społeczną sąsiadów i sąsiadek,
którzy cieszyli się z możliwości poszerzenia wiedzy,
rozwinięcia pasji oraz z integracji.

Joanna Pytel,
animatorka społeczna

W ramach tego projektu seniorzy mieli szansę znaleźć dla siebie miejsce jako
uczestnicy, prowadzący, wolontariusze, organizatorzy lub współorganizatorzy
wydarzeń. Część z nich stało się nowymi, stałymi “lokatorami” Domu
Sąsiedzkiego. 
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Teleopieka

Naszym zadaniem jest utrzymywanie
kontaktu z podopiecznymi, dlatego też
raz w tygodniu dzwonimy do nich 
i pytamy, czy wszystko jest w porządku.
Rozmawiamy o stanie zdrowia,
ewentualnych potrzebach, jak pomoc
psychologiczna, prawna, wsparcie
wolontariuszy np. w zakupach. Wiemy,
że dzięki tym opaskom nasze seniorki 
i seniorzy czują się bezpieczniej.

Marta Miałkowska,
wolontariuszka 

Operatorem głównym jest Fundacja Gdańska

Dwie wolontariuszki, Marta i Ola, opiekują się wybranymi mieszkankami 
i mieszkańcami Wrzeszcza, którzy są w trudnej sytuacji zdrowotnej. Otrzymali
oni specjalne opaski, dzięki którym w razie potrzeby mogą szybko wezwać
pomoc.

20
paczek

20
podopiecznych

2080
rozmów

telefonicznych

czerwony SOS, którym wzywa się pogotowie w nagłych przypadkach,
żółty do kontaktu telefonicznego z opiekunem,
zielony do odbierania połączeń.

Każda opaska ma trzy przyciski: 

Pod koniec roku rozdaliśmy paczki z drobnymi upominkami z Fundacji
Gdańskiej.
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Już 5. rok z rzędu pomagamy mieszkankom
i mieszkańcom w ramach działalności
punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
Z porad naszych prawniczek i prawników
korzystają najczęściej seniorzy, ale także
młodsze pokolenia, których dotknął
problem np. z zadłużeniem, konflikt 
w rodzinie, z kwestiami dziedziczenia lub 
z ubezpieczeniami. Od roku doszły też
zagadnienia związane z utratą pracy czy
płynnością finansową w związku z sytuacją
w dobie COVID-19.

Wojciech Owczarczyk,
szef biura Fundacji RC 

i koordynator NPP
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Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dofinansowano 
ze środków Miasta Gdańska

Fundacja RC jest operatorem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości 
i prowadzi dwa punkty stacjonarne. 

“Stosowanie przepisów prawa pracy w sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego.” 
“Pacjent w systemie ochrony zdrowia i jego prawa.”

Upadłość konsumencka 2021 – jak złożyć wniosek o upadłość
konsumencką na nowych zasadach (wraz z rozdystrybuowaniem ulotki
informacyjnej dotyczącej omawianych zagadnień).
Prawo rodzinne: ograniczenie praw rodzicielskich - prawa rodzica i dziecka.
Alimenty. 
Senior w systemie ochrony zdrowia.
Prawo spadkowe.

Edukacja Prawna 
W 2021 roku powstały dwie broszury:

Pod koniec maja zorganizowaliśmy także dyżur ekspertów w ramach Tygodnia
Rodzicielstwa oraz 4 wykłady związane z edukacją prawną:

 Punkt - Gdańsk Orunia
1016 godzin

491 udzielonych porad

Punkt - Gdańsk Wrzeszcz 
1016 godzin 

568 udzielonych porad
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Na kolejnych stronach prezentujemy 10 kluczowych
kwestii dla rozwoju Fundacji RC w 2021 roku. Ta ostatnia
część raportu idealnie obrazuje, że organizacja
pozarządowa może funkcjonować na równi ze
środowiskiem biznesowym pod względem jakości 
i profesjonalizmu. W 2021 roku podjęliśmy się podążania tą
ścieżką. Przeczytaj i zobacz, jak nam wyszło.
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W styczniu 2021 roku Łukasz Samborski przejął
dowodzenie okrętem i objął nowy kurs, który wraz 
z zespołem został opracowany na jesieni 2020 roku.
Jako dyrektor Fundacji był odpowiedzialny za sprawne
zarządzanie zespołem oraz realizację założeń strategii,
czuwanie nad przebiegiem projektów. I nie było to
łatwe zadanie, bo w szczytowym momencie Fundacja
realizowała 16 równoległych projektów. Przebieg
pierwszego roku zarządzania organizacji obrazuje ten
raport. Fakty i liczby mówią same za siebie. 

W lutym 2021 roku Samborski został powołany 
do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego VI
Kadencji z ramienia Pomorskiej Sieci Organizacji
Pozarządowych, poparty przez 49 organizacji z całego
kraju.

W październiku 2021 roku został wybrany na
współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku
Publicznego VII Kadencji. 

1.  Dyrektor Samborski -
pierwszy rok za nim. 
Co mu się udało?
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Czym zajmuje się RDPP?
RDPP jest zespołem doradczym i opiniotwórczym działającym przy
Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którym obecnie
jest prof. Piotr Gliński. Jej zadaniem jest wyrażanie opinii i udzielanie
pomocy w różnych sferach dotyczących dialogu pomiędzy organami
administracji publicznej a sektorem pożytku publicznego. Dotyczy to
m.in. spraw projektów aktów prawnych, realizacji zadań publicznych,
tworzenia mechanizmów i standardów, dokonywania analiz, opiniowania
w przypadku sporów między organami administracji publicznej 
a organizacjami pozarządowymi, tworzenia programów rządowych,
związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz
działalnością pożytku publicznego i wolontariatu. W skład rady wchodzą
przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz pozarządowej.

Łukasz Samborski jest obecnie jedynym przedstawicielem sektora
pozarządowego Pomorza w Radzie, ale również pierwszym
współprzewodniczącym z tego terenu. 
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Restrukturyzacja zarządzania, zatrudnienie fundraisera, pozyskanie dużych
grantów krajowych i międzynarodowych oraz podjęcie współpracy z licznymi
podmiotami dało wymierny efekt. 
Przeprowadzane przez nas do tej pory projekty miały budżety od
kilkudziesięciu do ponad 500 000 zł. Fundacja obecnie finansuje swoją
działalność poprzez konkursy grantowe, darowizny, odpłatną działalność
statutową i działalność gospodarczą.

Budżet Fundacji: 

Nadzór nad tym, by każda złotówka została wydana zgodnie z jej
przeznaczeniem, jest sprawowany przez Dyrektora Fundacji, współdziałającego
z Zarządem Fundacji oraz główną księgową. Wydatki są regularnie
monitorowane i nadzorowane także przez specjalistkę ds. rozliczeń projektów,
koordynatorów projektów i sekretarza biura Fundacji. Używane są także
narzędzia do nadzorowania płynności finansowej oraz codziennych
przepływów finansowych.

2. Na działania społeczne
przeznaczyliśmy prawie 2 miliony.
Wzrost budżetu do 1 990 000 zł.

3. Jest nas dużo więcej. Sprawdź, kto
pracuje i pracował w RC.
Na spotkaniu świątecznym w Fundacji RC w grudniu 2021 przy stole zasiadło 26
kobiet i mężczyzn… a i tak do pełnego składu zabrakło jeszcze kilku osób! 
W ciągu dwóch ostatnich lat powiększyliśmy zespół ponad trzykrotnie. 
Te osoby, które zostały zatrudnione w 2021 roku, pracują głównie na rzecz
opracowania i wdrożenia strategii stabilności zatrudnienia w III sektorze,
pozycji i rozwoju animatorek i animatorów społecznych, zwiększenia płynności
finansowej podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju fundraisingu 
i współpracy z biznesem w ramach jego strategii CSR (społecznej
odpowiedzialności biznesu). Zatrudniamy też więcej animatorów i animatorek
społecznych, by Dom Sąsiedzki w Pałacu wciąż tętnił życiem, a nikt nie musiał
spędzać czasu samotnie.

820 925 zł
2019 r.

1 370 665 zł 1 990 000 zł
2020 r. 2021 r.
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Oskar Bąk - stażysta
Jerzy Boczoń - prezes
Monika Boguszewska - asystentka ds. promocji
Łukasz Brządkowski - specjalista ds. ekonomii społecznej
Maciej Dehnel - radca prawny 
Marta Dietrich - koordynatorka projektu i fundraiserka
Maria Dragańczuk - specjalistka ds. porządku
Bogna Ekowska - asystentka projektów 
Magda Jabłońska - specjalistka ds. komunikacji i partnerstw
Ariusz Grabowski - stażysta
Dawid Gwiazdowski - radca prawny
Małgorzata Klisko - radczyni prawna
Marta Kosińska - specjalistka ds. fundraisingu i kierowniczka Kreatywnego
Działu PR
Klaudia Knabe - asystentka dyrektora
Anna Kucharska - animatorka społeczna i koordynatorka projektów
Weronika Mallek - stażystka
Urszula Michalik - koordynatorka projektów
Katarzyna Michalska - radczyni prawna 
Klara Mirecka - specjalistka ds. komunikacji i mediów internetowych
Krzysztof Mularski - radca prawny
Wojciech Owczarczyk - sekretarz biura 
Antonina Paplińska-Boczoń - wiceprezeska
Joanna Pytel - animatorka społeczna
Łukasz Samborski - dyrektor
Tomasz Sokołów - radca prawny
Małgorzata Sokołowska - koordynatorka projektów animacji społecznej 
Natalia Stepka - koordynatorka projektów i animatorka społeczna
Emilia Szewczyk - stażystka
Anna Śleziak - animatorka społeczna
Marta Wagner-Mejna - radczyni prawna
Katarzyna Werner - facylitatorka
Anita Wierzbicka - stażystka
Maria Witecka-Wiese - specjalistka ds. regrantingów i projektów społecznych
Katarzyna Wojdyło - kierowniczka ds. wsparcia NGO i koordynatorka projektów
Karolina Wolska - stażystka
Ewa Zabłocka - animatorka społeczna i ewaluatorka
Żaneta Zdzińska - asystentka ds. rozliczeń
Paulina Zielińska - organizatorka eventów
Agata Żemetro - animatorka społeczna i koordynatorka projektów

Kto pracował w Fundacji RC w 2021 roku? (kolejność alfabetyczna)
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4. Powołanie Kreatywnego Działu PR
Kreatywny Dział PR został powołany w lipcu 2021 roku. Ma się coraz lepiej. 

5. Ponad 700 postów! RC stawia na
promocję.
Po liczbie odbiorców działań Fundacji RC widać potęgę dobrej i dopasowanej
komunikacji. Nie ulega wątpliwości, że praca Kreatywnego Działu PR zmieniła
Fundację - przede wszystkim informacje o usługach, wydarzeniach, ale także 
o życiu organizacji nabrały spójności. Jak to zrobiłyśmy? Zmieniłyśmy język
komunikatów, zwiększyłyśmy regularność informowania i wachlarz sposobów,
za pomocą których dostarczamy wiadomości. Informacje o naszym wsparciu
docierały też do gdańszczan za pomocą newsletterów Wydziału Rozwoju
Społecznego UMG oraz - dzięki regularnej współpracy i patronatom - portalu
ngo.pl. 
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regularnego (2 razy w miesiącu) newslettera (każdy docierał do minimum
2000 osób) - do NGO, grup nieformalnych, zaangażowanych społecznie
osób, aktywistów. Baza odbiorców złożona jest z 2093 rekordów; podzielona
jest na 5 podgrup ze względu na zainteresowania danego odbiorcy; 
newslettera WRS Urzędu Miasta Gdańska - od lipca 2020 nieprzerwanie 2
razy w tygodniu publikujemy w nim kluczowe informacje dla NGO;
rozbudowałyśmy i zwiększyłyśmy interaktywność strony
www.fundacjarc.org.pl;
mailingu tradycyjnego - posiadamy setki kontaktów do naszych
dotychczasowych odbiorców, współpracowników, interesariuszy itp.
Większość osób to osoby zaangażowane społecznie;
informacji prasowych ukazujących się w mediach i u partnerów;
marketingu szeptanego - aktywnie przekazujemy informacje osobom
zaangażowanym w życie społeczne i edukację;
nieszablonowych akcji promocyjnych, takich jak parada głównymi ulicami
Wrzeszcza, promująca Pchli Targ.

Fundacja RC o swoich działaniach informowała za pomocą:
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Bursztynowy Mieczyk, Dom Sąsiedzki
w Pałacu, Gdański Fundusz Sąsiedzki,
Gdański Fundusz Sportowo-
Rekreacyjny, Pomorska Animacja
Społeczna, Dobry Deal);
3 innych portali społecznościowych:
LinkedIn, Instagram, YouTube;

Patronaty medialne w 2021 roku:
Magazyn Pomorski, Marketer +, Radio Eska, Radio Gdańsk, Ngo.pl, Gdansk.pl,
Trójmiasto.pl, Porozmawiajmyomarce.pl, Brief.pl
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5 podcastów do kampanii społecznej -
“Animacja Społeczna to Nie Wata
Cukrowa”,
7 spotkań klubowych online na FB -
Jerzy Boczoń i jego goście,
21 filmów edukacyjnych w ramach
projektu #silny3sektor,
1 film “Making of Fundacja RC”
pokazujący pracę Fundacji za kulisami,
kilkadziesiąt krótkich wywiadów 

3 relacje filmowe z Gali Bursztynowego
Mieczyka i z konferencji Dobra Marka
NGO.

W 2021 roku zrealizowano:

       z partnerami i gośćmi wydarzeń,

Pandemia przyczyniła się do niezwykłego wzrostu aktywności ludzi 
w Internecie. Bardzo dużo działań przeniosło się do przestrzeni online 
i w związku z tym, również sektor pozarządowy musiał wziąć sobie te fakty do
serca. Prawdą jest też, że treści pisane, w formułach tekstowych nie przebijają
się tak dobrze jak kiedyś. Dzisiejszy odbiorca nastawiony jest na oglądanie 
i słuchanie. Naturalną konsekwencją takiego trendu była zatem decyzja, aby
część działań edukacyjnych i promocyjnych dostosować do nowych potrzeb.
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Fundacja RC chce dawać przykład innym organizacjom pozarządowym 
i zachęcać do uwzględnienia w swoich planach promocyjnych takich form
multimedialnych jak wideo, relacja na żywo czy podcast. 

7. Publikacje Fundacji RC

6. Rozwój bazy wiedzy w formie
multimedialnej

"NGO dla opornych. 100 odpowiedzi,
które musisz poznać", autorzy: Łukasz
Brządkowski, Magdalena Ciesielska,
Marta Dietrich, Łukasz Gorczyński,
Magdalena Jabłońska, Katarzyna
Sadło i Alicja Zajączkowska, redakcja:
Katarzyna Wojdyło.
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Paplińska-Boczoń, Jerzy Boczoń, Piotr Stec, współpraca i konsultacja
merytoryczna: Łukasz Samborski, korekta i redakcja: Natalia Stepka.

"Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście", autorka: dr Magdalena
Muszel, korekta i redakcja: Natalia Stępka, współpraca i konsultacje: Łukasz
Samborski.

“Mobilność zagraniczna ze społecznym zaangażowaniem. Wolontariat
międzynarodowy w województwie pomorskim”, autorka dr Magdalena
Muszel, korekta i redakcja: Aleksandra Klimkowska.

8. Fundacja RC po raz pierwszy
przyznała nagrodę dla Wolontariusza
Roku.
Z uwagi na mnogość realizowanych
projektów i wydarzeń przez cały rok 
z Fundacją RC współpracowało ok. 50
unikatowych wolontariuszek 
i wolontariuszy. Pomagali przy
organizacji eventów i spotkań, ale
także przy porządkowaniu
pomieszczeń i dziedzińca, pielęgnacji
ogródka, malowania sklepu Dobry
Deal oraz porządkowania archiwów. 
Podczas konferencji DOBRA MARKA NGO na początku grudnia 2021 roku
specjalnym wyróżnieniem uhonorowano Mariusza Ruszkowskiego, prezesa
Fundacji dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce", jako najbardziej
aktywnego wolontariusza 2021 roku. Bo musicie wiedzieć, że nie było
praktycznie tygodnia, żeby Mariusz nie przybył nam z pomocą. 

"Wolontariat Młodych na Pomorzu", autorka: Alicja Zajączkowska,
współpraca: Łukasz Samborski.

Publikacje Fundacji RC powstały w ramach Pomorskiej Pracowni Badań
Obywatelskich (PPBO), czyli Think Tanku poświęconego III sektorowi. Projekt
realizowany jest w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji
Pozarządowych. PPBO zajmuje się analizą, interpretacją, podsumowaniem
oraz znajdywaniem rozwiązań dotyczących zagadnień wokół aktywności
obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Celem jest dostarczanie
kompleksowych i wysokojakościowych raportów. Dodatkowo w ramach
działań PPBO we wrześniu 2021 odbyła się konferencja: „Aktywność
obywatelska lokalnie. Nowy rozdział?”.
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9. Warto łączyć siły. Poznaj naszych
partnerów z 2021 roku.
W 2021 roku przy okazji koordynacji projektów, inicjatyw i wydarzeń zostały
nawiązane różnego rodzaju partnerstwa (jednorazowe i długofalowe) ze
środowiskami biznesowymi oraz instytucjami kulturalnymi, samorządowymi 
i naukowymi, które będą procentować w następnych latach.

Miasto, OSP Świbno, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. H.
Wieniawskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki
Komunalnej UMG, Uniwersytet SWPS Sopot, Związek Harcerstwa Polskiego,
Międzywydziałowe Koło Muzyki Kameralnej Gdańskiej Akademii Muzycznej,
OHP Pomorze, Okręg Pomorski ZHR, Szkoły Okrętowe i Techniczne
Conradinum, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, Pracodawcy Pomorza, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia
Sopot, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zakład Utylizacyjny w
Gdańsku, Biblioteka Manhattan, Gdański Uniwersytet Medyczny, IKM Gdańsk,
Europejskie Centrum Solidarności, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Zarząd
Transportu Miejskiego.

Biznes: TREFL, Hotel Mercure Stare Miasto, Spółdzielnia Socjalna Zeroban, TK
Partnerzy, Way of Taste, Browar Bytów, Hotel Orle, Kuchnia Rosyjska, Azima
Przysmaki Tatarskie,  PwC, Ase Studio, Brand24.pl, Microstyk, Spółdzielnia
Socjalna Negocjator, Teodoryk Wioska Mydlarska.

Organizacje pozarządowe: Pomorska Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
Stowarzyszenie EDUQ, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku,
Malborskie Stowarzyszenie OŚ, Stowarzyszenie Etnorium, PSONI, Pomorskie
Towarzystwo Fotograficzne, pomorski oddział Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Fundacja dla Gdańska i Pomorza, Fundacja Plaster,
Koło Gospodyń Wiejskich "Błękitna Radunia" z Juszkowa, Fundacja "PLONY",
Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury, Fundacja Droga, Stowarzyszenie
Praktyków Profilaktyki Społecznej, Regionalne Centrum Wolontariatu 
w Gdańsku, Stowarzyszenie "Morena", Stowarzyszenie Widzących Więcej,
Stowarzyszenie Waga, Fundacja Generacja, 
Stowarzyszenie Jaś i Małgosia,Fundacja
Fala Nowej Kultury - Fundacja dla
Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce",
Fundacja Hanseatica, Stowarzyszenie
"Przyjazna Dłoń", Fundacja
Zaczytani.org, ESWIP, Forum Animacji
Społecznej.

Inne instytucje i organizacje:
Politechnika Gdańska, Teatr Czwarte 
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10. Fundacja RC otworzyła sklep.
Dobry Deal promuje ekonomię
społeczną.

konfitury i soki marki Mazurskie Słoiki
prowadzonej przez Spóldzielnię
Socjalną Negocjator,
ceramikę od Fundacji "Sprawni
Inaczej"- Warsztat Terapii Zajęciowej,
biżuterię od Mikrostyk - Firma
Społecznie Odpowiedzialna,
mydła i sole do kąpieli od Wioski
Mydlarskiej Teodoryk,
torby, saszetki, etui od Spółdzielni
Socjalnej Zeroban.

Co można znaleźć w Dobrym Dealu?

Rok 2021 był rokiem pilotażowym naszego
stacjonarnego sklepu ekonomii społecznej, czyli
takiego, w którym można zakupić różne wyroby 
i przedmioty produkowane przez fundacje, spółdzielnie
socjalne i lokalnych rzemieślników działających 
w duchu prospołecznym. Nawiązaliśmy już stałą
współpracę z kilkoma partnerami i ułożyliśmy plan
działania na kolejne lata na podstawie doświadczeń
tego roku.

Ekonomia społeczna to połączenie biznesu z organizacją pozarządową.
Nadrzędnym jej celem jest aktywizacja zawodowa osób mających trudności 
z pozyskaniem pracy, czyli osób wychodzących z bezrobocia, z uzależnień, osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, imigrantów itd.
Wypracowany zysk jest reinwestowany w działalność. Branże obsługiwane
przez podmioty ekonomii społecznej są różne - od usług opiekuńczych,
sprzątających, aż po catering, przetwórstwo lub usługi ubezpieczeniowe.

Łukasz Brządkowski,
specjalista ds. Ekonomii

Społecznej

Raport powstał dzięki pracy Kreatywnego Działu PR w składzie:
Opracowanie raportu: Magdalena Jabłońska
Redakcja: Marta Kosińska
Korekta, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Klara Mirecka
Ilustracje: Adam Wojtas
Zdjęcia: archiwa własne, realizatorzy projektów, Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne, Grzegorz Mehring / Gdansk.pl
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"Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy
pozostali oczekują jego nadejścia.” Te słowa Thomasa Edisona
doskonale puentują nasz raport. Działaliśmy na pełnych obrotach 
w imię nadrzędnego celu, jakim jest #silny3sektor. Przecież do tego
została powołana Fundacja RC prawie 30 lat temu. Zależało nam, by
pokazać, że nie działamy sami, ani nie działamy tylko dla siebie. Sukces
postrzegamy jako wspólną inicjatywę, do której zapraszamy
organizacje, aktywistów, samorządy i biznes mających ochotę działać 
z nami, a nie czekać na zmiany. Wierzymy, że jesteśmy w stanie
wspierać szeroko i wysoko. 

W roku 2021 Fundacja RC zainwestowała przede wszystkim w ludzi.
Dziękujemy wszystkim z Was, którzy przyczynili się do tego, iż ten rok był
udany, do tego, że fundacja mogła rozwinąć skrzydła, do tego, że w rok
2022 wkraczamy w pełni sił i z odwagą, by budować #silny3sektor.

Łukasz Samborski 
wraz z całym zespołem Fundacji RC


