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Słowo 
wstępu

2022 był zdecydowanie rokiem nowych
wyzwań. Nawet nie zdążyliśmy złapać
oddechu po pandemii i praktycznie
dwuletniej mobilizacji sił, gdy pojawiła się
nowa, nieznana dotąd potrzeba. Taka, która
wymagała od nas elastyczności oraz dużego
zapasu energii. Musieliśmy zaangażować się
w rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy.
Organizacja kompleksowego wsparcia dla
Ukrainy stała się istotnym elementem działań
Fundacji RC. Równolegle nie tylko
utrzymaliśmy, ale także wzmocniliśmy,
kierunki rozwoju obrane wcześniej: animacja
społeczna, rzecznictwo oraz profesjonalizacja
3.sektora. Najlepiej świadczą o tym dane
liczbowe zawarte w tegorocznym zestawieniu.
Wszystkie są równie ważne i znaczące. Bo
stanowią również potwierdzenie ogromnej
pracy, jaką włożył zespół w funkcjonowanie
Fundacji.  
Czy w 2023 wzniesiemy się kolejny raz ponad
wszystko, co znamy? Nie wiem, co przyniesie,
ale mamy nadzieję, że będziecie razem 
z nami. Łukasz Samborski

Dyrektor Fundacji RC

Słowo 
wstępu

Metryczka
Fundacji RC
Pełna nazwa: Regionalne
Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych

Rok założenia: 1993

Siedziba: 
Aleja Grunwaldzka 5, Gdańsk
Zasięg działania:  
Lokalnie, regionalnie 
i ogólnopolsko.

Alias: Fundacja RC

Dbanie o interesy sektora pozarządowego 
i uczestnictwo w budowaniu tożsamości NGO.

Wspieranie organizacji pozarządowych 
w pozyskaniu i rozwoju kompetencji 
twardych oraz miękkich;

Promowanie animacji społecznej 
i dążenie do jej profesjonalizacji;

Wzmacnianie potencjału lokalnej
aktywności społecznej na różnych polach;

Tworzenie płaszczyzn międzysektorowej
współpracy i wymiany doświadczeń;
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2022
Konferencja jest częścią
pomorskiego ruchu
sojuszniczego mającego
wprowadzić zmiany 
w kwestii stabilności
zatrudniania w 3.sektorze. 
To problem doświadczany
przez większość NGO, 
a jego konsekwencje
negatywnie wpływają 
na ich działalność.
Pracownicy skarżą się 
na niepewność oraz
wypalenie, co powoduje
często ucieczkę do innej
pracy. Rotacja specjalistów 
to kosztowna strata, 
a NGO cierpiąc na
“grantozę”, nie mogą
planować długofalowych
działań. Celem konferencji
było przekonanie, że
sytuacja wymaga zmiany,
udowodnienie, że jest ona
możliwa i że warto wspólnie
działać w tym kierunku. 

Drugi zjazd bohaterów
lokalnych społeczności,
czyli animatorów
społecznych, obfitował 
w warsztaty, panele
dyskusyjne i sieciowanie.
Głównym tematem 
był “Człowiek” i jego rola 
w animacji społecznej 
z czym się boryka i jak
radzi sobie w czasach
kryzysu. Postawiliśmy 
na wymianę doświadczeń
oraz wypracowywaliśmy
wspólne rozwiązania.
Celem projektu PFAS jest
promowanie aktywności
animatorów społecznych,
działających w wiejskich,
miejskich, dzielnicowych
czy podwórkowych
społecznościach. 

WYDARZENIA 2022

27.04 Konferencja
“Mamy wpływ. 
O stabilności
zatrudnienia w NGO”
Liczba uczestników: 85<

Kolejny raz wystawiliśmy 
się na Strefie Społecznej
podczas Święta Wolności 
i Praw Obywatelskich.
Mieliśmy stoisko w hali
“My z Wami”, gdzie m.in.
zapraszaliśmy gości do
współtworzenia kolażu
związanego z motywami
przewodnimi święta.
Prowadziliśmy także
warsztat ze storytellingu 
oraz uczestniczyliśmy 
w debatach o sieciowaniu.
To coroczne wydarzenie
jest znakomitą okazją do
integracji 3.sektora oraz do
przedstawienia wszystkich
naszych projektów. 

O przeprowadzonych badaniach
przeczytaj w dziale 6.a

21.05 Pomorskie Forum
Animacji Społecznej 
- II edycja
Liczba uczestników: 90<

Zainteresowany Animacją
Społeczną? Zajrzyj do działu 6.b

04-05.06 Fundacja RC
na Strefie Społecznej 

O całości projektu czytaj na
stronie Mamy Wpływ. 

Poznaj Strefę Społeczną
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Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię 
w ramach Funduszy EOG.

https://fundacjarc.org.pl/projekty/ku-stabilnemu-zatrudnieniu-w-ngo/
https://fundacjarc.org.pl/projekty/ku-stabilnemu-zatrudnieniu-w-ngo/
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Strefa-Spoleczna-Swieta-Wolnosci-i-Praw-Obywatelskich-oficjalnie-otwarta,a,221663


Na dziedzińcu Fundacji RC
ponownie spotkali się
entuzjaści ekologicznych
rozwiązań i zdrowego
trybu życia. Celem
wydarzenia było również
promowanie inicjatyw
lokalnych organizacji
pozarządowych
działających po sąsiedzku
oraz nieformalnych
animatorów społecznych.
Przez cały dzień nie
zabrakło atrakcji dla
małych i dużych.
Integracja i współpraca
to jeden z kluczy 
do sukcesu animacji
społecznej. 

Po czterech miesiącach
aktywnej działalności 
na rzecz wsparcia
uchodźców z Ukrainy
nadszedł czas 
na podsumowanie.
Zaprosiliśmy lokalne
media, przedstawicieli
grantodawców 
z instytucji publicznych 
i samorządowych,
partnerów z biznesu oraz
z 3.sektora. Nie zabrakło
gości z Ukrainy, a na stole
zagościły tradycyjne
dania kuchni ukraińskiej
m.in. pierogi i naleśniczki.
Wspólne śniadanie było
okazją do zaplanowania
kolejnych działań 
i przyszłych inicjatyw. 

02.08 Śniadanie
prasowe “Mała Ukraina
na Grunwaldzkiej 5”

Druga edycja konferencji,
realizowana w
partnerstwie z Olivia
Centre, skupiała się na
poszerzeniu wiedzy NGO 
o tym, jak wzbudzać
zaufanie odbiorców,
aktywnie promować
inicjatywy oraz korzystać 
z nowatorskich rozwiązań
komunikacji zewnętrznej.
Paneliści zaprezentowali
m.in.: aktywny branding,
dobry copywriting czy
skuteczny LinkedIn.
Ciekawostką były wejścia
na żywo wybranych
pomorskich NGO 
w postaci mini prezentacji
lub występu. W tym dniu
rozstrzygnięto także
konkurs na wideo w stylu
“elevator speech”
skierowanego od
3.sektora do biznesu. 

17.09 WRZESZCZ:: ECO 
- II festyn sąsiedzki

O naszych działaniach
animacyjnych czytaj w dziale 4

20.09 Dobra Marka 
NGO 2. W praktyce. 
Liczba uczestników: 
120 osób na miejscu/
180 osób online

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.
PROO

WYDARZENIA 2022
Raport roczny Fundacja RC
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https://strefaspoleczna.online/


2022
Forum to bardzo ważne
regionalne wydarzenie
3.sektora. Program,
tematy prelekcji, paneli
dyskusyjnych skupiały
się wokół 3 kluczowych
zagadnień dla NGO:
stabilność, przyszłość 
i współpraca. Licznie
przybyli przedstawiciele
sektora samorządowego
podkreślali znaczenie 
NGO dla harmonijnego
funkcjonowania relacji
międzysektorowych. PFIP
jest dobrą przestrzenią 
dla integracji, wymiany
doświadczeń i dobrych
praktyk oraz pomysłów 
na przyszłość.  

Od 30 lat motywujemy,
inspirujemy, rozwijamy
organizacje pozarządowe. 
Nigdy nie wyręczamy ich 
w działaniu, ale zawsze
służymy im naszym
wsparciem. Kreujemy
zmianę społeczną. 
Dzięki naszej działalności
szkoleniowej, doradczej
i animacyjnej od lat
napędzamy rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego 
w różnych formach 
w województwie
pomorskim, w tym głównie
w Gdańsku, a także
stymulujemy lokalną
aktywność i inspirujemy 
do realnych zmian
społecznych.

Tegoroczna gala rozdania
nagród w najważniejszym
regionalnym konkursie
dla NGO wyłoniła 13
laureatów spośród 
84 nominowanych
organizacji, co stanowiło
swoisty rekord. Zgłoszone
inicjatywy pochodziły 
z całego województwa i co
ważne - także z mniejszych
miejscowości. Wyłonieni
zwycięzcy otrzymali
należyte podziękowanie 
za trud włożony w pracę
na rzecz silnego 3. sektora.
Wśród gości nie zabrakło
oficjeli i  przedstawicieli 
 samorządów, dyplomacji
oraz gościa honorowego, 
Pani Elżbiety Płażyńskiej.

20-22.10 Pomorskie
Forum Inicjatyw
Pozarządowych 

05.12 - XXVIII Konkurs 
o Nagrodę Bursztynowego
Mieczyka

Zobacz, kto
dostał nagrodę
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Fundatorami Nagród i Partnerami Konkursu są Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewoda
Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskie
Centrum Solidarności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałek Senatu RP, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt „Pozarządowi eksperci ds.
stanowienia prawa” finansowany jest ze
środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. "Pozarządowy survival- jak
przetrwać (i się rozwijać) w pozarządowym
świecie" - system wspierania 3 sektora 
w województwie pomorskim przez PS COP
dofinansowany jest z budżetu Samorządu
Województwa Pomorskiego. Projekt "NASZE
Pomorskie Rady" został dofinansowany ze
środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach NOWEFIO.

Współorganizatorem 
była:

https://www.zawszepomorze.pl/gdansk-bursztynowe-mieczyki-2022-wreczone-lista-laureatow
https://strefaspoleczna.online/
https://strefaspoleczna.online/
https://strefaspoleczna.online/


Szkolimy… 
w różnych tematach
GDAŃSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GODZIN
DORADZTWA, 
W TYM FORMALNO-
PRAWNE, KSIĘGOWE,
W POZYSKIWANIU
FUNDUSZY,
MARKETINGOWE, 
ROZWOJOWE

240

ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
OBJĘTYCH
WSPARCIEM

PUBLIKACJI TREŚCI 
I INFORMACJI 
W INTERNECIE

SZKOLEŃ

NOWOPOWSTAŁE
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

60

58
8
4

Od 30 lat Fundacja RC specjalizuje 

się w podnoszeniu kompetencji ludzi

działających w 3. sektorze: założycieli,

pracowników, aktywistów i wolontariuszy. 
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WSPÓŁORGANIZOWALIŚMY
3 CYKLE CZTERODNIOWYCH SPOTKAŃ,
Z CZEGO KAŻDY DZIEŃ DOTYCZYŁ INNEJ
DOSTĘPNOŚCI: SPOŁECZNEJ,
CYFROWEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ. 
W SZKOLENIACH UCZESTNICZYŁY 
23 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Prowadzenie centrum jest
fundamentalnym działaniem
realizowanym od samego
początku istnienia Fundacji
RC, a doradztwo stanowi jego
istotną część. Doświadczeni
eksperci odpowiadają 
na potrzeby gdańskich
organizacji pozarządowych 
w bardzo szerokim zakresie.
Dużym zainteresowaniem
cieszą się konsultacje 

Prowadzimy także tzw.
wirtualne biuro. Blisko 
90. lokalnym organizacjom 
użyczamy adresu,
przekazujemy pocztę,
przechowujemy dokumenty,
udostępniamy miejsce 
do spotkań lub
organizowania wydarzeń. 

Projekt dofinansowany 
ze środków Miasta Gdańska.

AKADEMIA POMORSKIEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ (APES)

w formule indywidualnej 
z tematów formalnych,
prawnych, fundraisingowych,
marketingowych 
i rozwojowych. Organizujemy
także szkolenia grupowe
podnoszące kompetencje 
na polu warsztatowym 
i praktycznym. Obsługujemy
istniejące już NGO, ale także
te, które dopiero powstają.

Cykl 8 spotkań szkoleniowo-networkingowych
skierowaliśmy do przedstawicieli podmiotów
ekonomii społecznej z Pomorza. Realizowany był 
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w ramach
projektu pozakonkursowego „Pomorski system
przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju
ekonomii społecznej w województwie pomorskim 
na lata 2019-2022”. Tematy spotkań dotyczyły m.in.
kwestii budowania wizerunku, marketingu 
i sprzedaży w kontekście udziału w eventach jak np.
Jarmark Dominikański czy Bożonarodzeniowy.
Poruszaliśmy również sprawę zatrudniania osób z
Ukrainy w Podmiotach ES lub zdobywania
dodatkowych środków finansowych (pożyczki, granty
na doradztwo). Osobne spotkanie poświęcone było
nowej ustawie o ekonomii społecznej, która weszła 
w życie 30.10.2022 r. Ważną częścią wydarzeń była
część integracyjna, która umożliwiała wzajemne
sieciowanie i nawiązywanie współpracy. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

LIDER DOSTĘPNOŚCI 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

W ramach konsorcjum 
ze Stowarzyszeniem Waga
wspieraliśmy gdańskie
organizacje realizujące
zadania publiczne. Celem
projektu było edukowanie 
i prowadzenie konsultacji
oraz szkoleń dla organizacji,
które w ramach swoich
zadań chciały zapewnić lub
zwiększyć ich dostępność.

Szkolimy w różnych tematach

5



Edukujemy…
w szerokim zakresie

Stworzona specjalnie z myślą o lokalnych animatorkach i animatorach
społecznych, PSAS jest częścią projektu Pomorska Animacja Społeczna 2.0.

Pomorska Szkoła Animacji Społecznej (PSAS)

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków Miasta Gdańska.

Fundacja RC nie tylko doradza i szkoli, ale także 
od wielu lat organizuje kilkutygodniowe kursy skierowane
zarówno do młodych NGO, jak i do tych doświadczonych. 

Celem jest zachęcenie działaczy społecznych do wejścia na wyższy poziom wiedzy 
o animacji społecznej, wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia, które pozwolą 
im skuteczniej działać w swoich społecznościach, ale także wpłyną na zwiększenie 
ich poczucia tożsamości. W 2022 roku 16 osób uzyskało certyfikat. Uczestniczyli 
w sześciu dwudniowych warsztatach po 16 godzin każdy (łącznie 96 godzin
nauki!). Tematyka zjazdów dotyczyła autodiagnozy i diagnozy środowiska,
komunikacji interpersonalnej, pracy z grupą, sieciowania i budowania relacji. 

6

https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/


GODZIN MENTORINGU

GODZIN SZKOLEŃ

SIŁOWNIA DLA NGO

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Ten kurs edukacyjny łączy w sobie elementy tradycyjnych zajęć merytorycznych oraz
przerywników związanych z aktywnością fizyczną. Bo ileż można siedzieć i ćwiczyć tylko
głowę? Każdy wie, jakim dobrodziejstwem dla mózgu jest także przypływ endorfin
wynikający z ruchu. Koncepcja ta miała wyróżnić kurs na tle innych oraz wpleść 
trochę humoru i pozytywnych wibracji. W roku 2022 kurs dedykowaliśmy młodym
organizacjom, aby dzięki niemu nabrały trochę “masy”. 

GRUPY

GODZIN SZKOLEŃ

2

140

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE

GODZINY MENTORINGU 72
24

GDAŃSKA AKADEMIA FUNDRAISINGU 2022
Na jesieni ruszyła nowa inicjatywa związana z edukacją na temat pozagrantowego
finansowania działalności organizacji pozarządowych, czyli fundraisingu. Kurs
zakładał omówienie podstaw tego zagadnienia oraz kwestię planowania wdrożenia
działań fundraisingowych. 

ORGANIZACJI17
10

UCZESTNIKÓW

41
30

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska 7

https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/
https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/


Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska, Wojewoda Pomorski i
Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia

Możemy śmiało stwierdzić, że na rynku lokalnym udało nam się uruchomić największy 
i najbardziej kompleksowy projekt skoncentrowany na doradztwie i aktywizacji zawodowej dla
obywateli z Ukrainy. Dzięki diagnozie potrzeb, którą prowadziliśmy od marca do lipca, doskonale
znaliśmy problemy z jakimi się borykają uchodźcy, poznaliśmy ich potrzeby oraz oczekiwania.

WIZYT STUDYJNYCH U TRÓJMIEJSKICH
PRACODAWCÓW

Aktywizacja Zawodowa
dla Uchodźców z Ukrainy
Lipiec-Grudzień 2022

SZKOLEŃ /               GODZIN /                    OSÓB

16

2500

KURSÓW
ZAWODOWYCH9

15

GODZIN DORADZTWA PRAWNEGO /                OSÓB

GODZIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
ZAWODOWYCH

OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W RÓŻNYM ZAKRESIE

Otworzyliśmy punkty konsultacji indywidualnych
dedykowanych przekazywaniu podstawowych
informacji o pracy w Gdańsku, rozwinięciu
kompetencji pod kątem pisania CV, procesu
aplikowania i rekrutacji zawodowej.
Zachęcaliśmy do samokształcenia,
przebranżowienia oraz edukowaliśmy w zakresie
zakładania własnej działalności gospodarczej.
Organizowaliśmy szkolenia i kursy:
kosmetologia, krawiectwo, florystyka, 

pracownik biurowy, opieka nad osobami
starszymi i z niepełnosprawnościami oraz 
z budowania wizerunku i sprzedaży w social
mediach. Ponieważ największym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z branży
beauty i krawiectwa, postanowiliśmy
zaproponować szkolenia na poziomie
podstawowym oraz kursy specjalistyczne, jako
kontynuację dla chętnych i najbardziej
obiecujących uczestniczek. 

DLA UKRAINY
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1180
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45 190
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/                     GODZIN/                  OSOBY258 123

https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/


Animujemy…
po sąsiedzku

Rok 2022 to łącznie 452 wydarzenia 
i ponad 4500 uczestników.

Dom Sąsiedzki w Pałacu

Animować znaczy “ożywiać”, “dodawać życia”. Obok edukacji, to drugie 
ważne działanie, jakie prowadzimy od wielu lat. Nie skupiamy się tylko 
na naszej lokalnej społeczności z dzielnic na styku Wrzeszcza Dolnego 
Górnego oraz Aniołek, ale do współpracy zapraszamy wszystkich Gdańszczan.

Około 80 aktywności było realizowanych
przez samych mieszkańców, a kolejne 80 
w partnerstwie z innymi NGO. Nasz Dom
Sąsiedzki tętnił życiem, napędzał do
działania i był przyjazną przestrzenią dla
rozwijania pasji, ale także do złapania
chwili oddechu od codziennych trosk.

Nad dobrym funkcjonowaniem Domu
Sąsiedzkiego czuwała koordynatorka i dwie
animatorki społeczne. Największym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
kulinarne, taniec terapeutyczny, nordic
walking oraz konwersacje z języka
angielskiego. Odbyło się także wiele
spotkań kulturalno-artystycznych,
warsztatów kreatywnych, potańcówek 
i pchlich targów. Natomiast po raz pierwszy
polowaliśmy na książki, robiliśmy kolaże 
i graliśmy na ukulele. 

9
Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska
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W Fundacji RC
stworzyliśmy bezpieczną

przestrzeń dla rodzin
ukraińskich, by mogli

spotykać się we własnym
gronie, wymieniać

informacjami, wspierać 
w trudnych momentach,

ale także poznawać swoje
nowe miejsce życia oraz
integrować z sąsiadami. 

Od końca lutego Fundacja RC
aktywnie włączyła się 
w inicjatywy związane 
ze wsparciem uchodźców 
z Ukrainy. Nasze działania
przebiegały wielotorowo, 
ale zawsze wiązały się z tym, 
co potrafimy robić najlepiej:
animować, edukować 
i integrować. Dzięki nawiązaniu
współpracy z partnerami 

Mała Ukraina 
przy Grunwaldzkiej 5

O aktywizacji zawodowej dla uchodźców z UA czytaj w dziale 3d

instytucjonalnymi 
i biznesowymi uruchomiliśmy
pomoc rzeczową w postaci
regularnych “wydawek”
najpotrzebniejszych produktów,
pomoc psychologiczną 
i formalno-prawną, naukę
języka polskiego oraz zajęcia
integracyjno-artystyczne. 

Biblioteka Ukraińska
Powstała w maju z inicjatywy Dashy Balabai,
koordynatorki Pomocy na rzecz Uchodźców z Ukrainy.
Dziś to największy zbiór literatury ukraińskiej w Polsce, 
który liczy ponad 3 tysiące pozycji. Na liście
czytelników jest blisko 400 osób. Wśród książek
najwięcej jest literatury o historii Ukrainy, literatury
klasycznej i współczesnych ukraińskich pisarzy dla
dzieci i młodzieży.

DLA UKRAINY
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RÓŻNYCH AKTYWNOŚCI I ZAJĘĆ

EVENTY PROMOCYJNO-INTEGRACYJNE /                       UCZESTNIKÓW

80

995

3

STAŁYCH UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

GODZIN LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO /                     UCZESTNIKÓW

OSÓB NA WSPÓLNEJ GRUPIE ONLINE

680 
500

300

1000
Pomoc była możliwa dzięki grantodawcom i partnerom: Lions Club Gdańsk Gedania, Fundacja KGHM Polska Miedź, Stowarzyszenie Morena, Fundacja Biedronki,
Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Soroptimist International, Rotary Club Gdańsk Sopot Gdynia, Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan, jak również
dofinansowanie z Miasta Gdańska oraz budżetu państwa.

https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/


Wzmacniamy…
inicjatywy lokalne

Nasza rola to pobudzanie lokalnych społeczności oraz innych organizacji pozarządowych 
do aktywności prospołecznej. To także zachęcanie do inicjowania oddolnych pomysłów 
i umożliwianie ich realizacji. Najlepsze mają szansę pozyskać finansowanie w drodze 
konkursów regrantingowych, których Fundacja RC jest operatorem. 

Konkurs dotyczy takich inicjatyw 
i pomysłów, których celem jest
wzmacnianie więzi sąsiedzkich, 
integracja lokalnej społeczności, 
a także współpraca oddolna. Projekty
mogą być realizowane w przestrzeni
kilku ulic, dzielnic lub w ramach działań
międzykulturowych. Odbiorcami 
działań są najprościej mówiąc sąsiedzi.  

Projekty, które wspiera ten fundusz,
dotyczą przede wszystkim inicjatyw
sportowych, promowania aktywności
fizycznej oraz działań w zakresie
zdrowego stylu życia. Może to być
organizacja zawodów sportowych, cyklu
zajęć na świeżym powietrzu, promocja
nowej dyscypliny sportu czy działania
amatorskiej grupy sportowej. 

Gdański Fundusz
Sąsiedzki (GFS)

Do konkursu mogą startować grupy nieformalne i organizacje
pozarządowe z całego Pomorza. Pula to mini granty do 1000 zł
na inicjatywę społeczną, granty do 6000 zł na działania 
ze sfery pożytku publicznego oraz granty do 10000 zł na
wsparcie młodej organizacji pozarządowej. Fundusz tworzony
jest w partnerstwie (19 pomorskich NGO), którego liderem 
jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. 
Fundacja RC jest operatorem na Miasto Gdańsk. 

Gdański Fundusz Sportowo
Rekreacyjny (GFSR)

Nowy Akumulator Społeczny

WNIOSKÓW

GRANTÓW 
DLA GRUP

NIEFORMALNYCH

56

18

9

 WNIOSKÓW
GRANTOWYCH

68

41

27

GRANTÓW
DLA NGO

GRANTÓW
DLA NGO

11

W roku 2022 w powiecie
gdańskim złożono 
16 wniosków, z czego 
7 zakwalifikowało się 
do etapu prezentacji
pomysłów przed komisją
online, która wyłoniła 
5 zwycięskich projektów. 

GRANTÓW 
DLA GRUP

NIEFORMALNYCH

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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Gdańskie Fundusze dofinansowane są ze środków  Miasta Gdańska



Inspirujemy…
do zmiany

„Naprawdę nie masz wpływu? 
Ku stabilności zatrudnienia w NGO”

Projekt realizujemy na terenie województwa pomorskiego w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych, dzięki
dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Fundacja RC to nie tylko animacja społeczna i edukacja, 
to także inspirowanie do rozwoju oraz do wprowadzania zmian 
w funkcjonowaniu 3. sektora. W tym celu prowadzimy działania
sojusznicze, rzecznicze oraz badamy kondycję organizacji
pozarządowych w ramach Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. 

Projekt skupia się na kwestii niestabilności zatrudnienia w 3.sektorze, która jest coraz
bardziej znaczącym problemem. Jest ona źródłem dużej rotacji pracowników i ich
wypalenia. Bywa nawet hamulcem w rozwoju organizacji pozarządowych. Fundacja
RC od 2021 roku bada ten temat na szeroką skalę oraz prowadzi działania sojusznicze
na Pomorzu. W kwietniu zorganizowaliśmy konferencję "Mamy Wpływ. O stabilności 
 zatrudnienia w NGO.", na której przedstawiliśmy wstępne wyniki. Ten rok przyniósł już
bardzo konkretne liczby, wnioski i rekomendacje, które dzięki naszym 6 rzecznikom
(w rejonach Słupsk, Malbork, Kartuzy, Gdynia, Gdańsk i Lębork) przedstawiane
były na ponad 50 spotkaniach sieciujących.  

ODBIORCÓW ONLINE I OFFLINE

INICJATYW SIECIUJĄCYCH 

4090
8

PARTNERSTW

RZECZNIKÓW
5
6

EKSPERTÓW8

BADANIA2
KOALICJE2
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https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/


Kompas Pomorskiej Animacji Społecznej
KomPAS to kompendium wiedzy
animacji społecznej. Jego
opracowanie przebiegało równolegle
do PSAS (patrz dział 3a) i uzupełnia
projekt. To analiza tego, jak wygląda 
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nasza „branża” w regionie oraz
prezentacja dobrych praktyk. 
Publikację stworzyło 16 ekspertów 
i wieloletnich praktyków. Celem jest
wsparcie animatorów społecznych 
w rozwoju. Znajdziecie tu opis wyzwań,
refleksje oraz zbiór rekomendacji.
Nie gotowych recept, bo animacja
społeczna to taka dziedzina, która jest
elastyczna, uzależniona od zbyt wielu
czynników lokalnych, jest bardzo
indywidualna i szyta na miarę. KomPAS
to róża wiatrów dla początkujących
animatorów oraz doświadczonych
pracowników socjalnych i osób
tworzących polityki społeczne.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa
Prawo to nie lada temat, tym bardziej,
jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli 
w procesy jego stanowienie. NGO
powinny wspierać rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, co było zadaniem
Fundacji RC wraz ze Stowarzyszeniem
Pracownia Pozarządowa, Elbląskim
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych oraz Pomorską Siecią
Centrów Organizacji Pozarządowych. 
W trzech województwach (pomorskie,
zachodniopomorskie 
i warmińsko-mazurskie)
zorganizowaliśmy 15 edycji 
4-dniowych szkoleń dla 150
przedstawicieli NGO. Inspirowaliśmy 
do zmian w takich obszarach jak m.in.:
współpraca z organami administracji
publicznej, uczestnictwo obywateli 

w procesie stanowienia prawa,
weryfikacja informacji, analiza 
i przetwarzanie baz danych, zasady
ekonomii w mikro i o makro skali oraz
dotarcie do grup docelowych,
zwiększanie rozpoznawalności działań
społecznych. Zwieńczeniem prac jest
publikacja z tekstami ekspertów. 

Projekt finansowany jest ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój



Uruchamiamy…
dobre praktyki

Jest to pierwszy stacjonarny sklep, w którym można kupić produkty i wyroby od
podmiotów pomorskiej ekonomii społecznej, czyli spółdzielni socjalnych, organizacji
pozarządowych, ale także małych, lokalnych wytwórców. W naszym sklepie znajdziesz
upominki na każdą okazję i przedmioty codziennego użytku, m.in. ceramikę: miski 
i talerze ozdobne, świeczniki i wazony, magnesy, mydełka naturalne i sole do kąpieli,
przetwory, biżuterię oraz torby, nerki i kosmetyczki z niepotrzebnych materiałów
tapicerskich. Dobremu Dealowi przyświeca idea zero waste!

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W 2022 roku kontynuowaliśmy także rozpoczęte w poprzednich latach
projekty, promowaliśmy lokalne działania prospołeczne w ramach
wsparcia ekonomii społecznej, animacji społecznej oraz obchodów
Europejskiej Stolicy Wolontariatu. 

Już szósty rok Fundacja RC jest operatorem nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w ramach projektu Ministerstwa
Sprawiedliwości. Problemy, z którymi przychodzą mieszkańcy Gdańska, 
dotyczą najczęściej zadłużenia, konfliktów rodzinnych czy też z pracodawcami. 
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Dobry Deal – Sklep Ekonomii Społecznej

PORAD
INDYWIDUALNYCH

W PUNKCIE NA ORUNI

712
PORAD 

INDYWIDUALNYCH
W PUNKCIE WE WRZESZCZU

639

DecydujMY - projekt o partycypacji
We wrześniu rozpoczął się projekt dotyczący zwiększenia świadomości i wiedzy
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska na temat możliwości partycypacji
obywatelskiej i korzyści z niej wynikających. Przez 20 miesięcy będziemy promować
procesy partycypacyjne i szukać nowych rozwiązań włączających mieszkańców we
współdecydowanie o politykach miejskich i nie tylko. 
Czytaj więcej.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

https://fundacjarc.org.pl/projekty/decydujmy/


Kawa z Animacją Społeczną

Kawy z animacją społeczną 
to cykl spotkań skierowanych 
do lokalnych animatorów oraz
aktywistów społecznych (i nie
tylko). Odbywały się w formule
niezobowiązujących dyskusji 
na różne tematy. Ważne było
wzajemne wsparcie,
sieciowanie i podładowanie
baterii. W 2022 roku
zorganizowaliśmy 12 Kaw.

Lokalne Centrum Wolontariatu
Od czerwca w naszej siedzibie rozpoczęło swoje funkcjonowanie Lokalne Centrum
Wolontariatu w ramach działań związanych z obchodami Europejskiej Stolicy
Wolontariatu 2022 oraz dofinansowane ze środków Miasta Gdańska. Dyżury LCW
odbywały się w każdy czwartek między 13:00 a 18:00. Promowaliśmy wolontariat
jako ważną część rozwoju społeczności lokalnych, wsparcia działalności 3.sektora
oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. #BezNasNieDziała. 

GODZINY WOLONTARIARU

SPOTKAŃ, W TYM: 

AKCJI

SPOTKANIA SZKOLENIOWE

SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

443
78

36
34

8
15

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

https://www.facebook.com/hashtag/beznasniedzia%C5%82a?__eep__=6&__cft__[0]=AZVqasNinAzBgcqxXU4YGS2mUf5tC0mJn_lsd9ZUc7eTSZvVvDArlcrCHJtPJfK9erovNQSl67sFOYhQ1J6JmvwaUZsqK_0o0eVfGYfcatf9zfno88Mw-lWGvFdf6__xzX36sk3Ou0cRsV0v1YhCF0Mi&__tn__=q


O zespole RC…
na miękko

Uczę się koreańskiego 
i parzę świetne napary
herbaciane.

Bujam w chmurach. 
Spełniłam marzenie 
o skoku ze spadochronem 
i locie paralotnią.

Na koncert
ulubionej
wokalistki jestem 
w stanie
przelecieć 
tysiące
kilometrów.

Byłam właścicielką ponad 100 par
butów, z czego 80 % to były szpilki.

Napisałam 2 artykuły 
o socjologii sportu do 
bardzo poważnych publikacji.

Robię pyszne pierogi i naleśniki.

Jestem miłośniczką literatury
skandynawskiej i bushcraftingu.
Jako jedyna z zespołu mówię 
po kaszubsku.

Mam uprawnienia 
budowlane w specjalności
architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń.

Jednym z moich marzeń
jest spanie na baobabie. 

Mam tradycyjną chińską
sukienkę, którą otrzymałam 
od mojej nauczycielki języka
chińskiego.

99% filmów i seriali, 
które oglądam to 
produkcje kostiumowe. 
Uwielbiam historię mody!

Widziałam skrawek
Afryki (Tanzania,
Kenia i Uganda) 
i chcę tam wrócić.
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Z wykształcenia
jestem seksuolożką.



PARTNERZY
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KLUCZOWI PARTNERZY



To czego nie policzyliśmy

PUBLIKACJE W MEDIACH

To co policzyliśmy

GRAFIKI, BANERY I PLAKATY 982

POSTÓW ŁĄCZNIE NA 7
PROFILACH NA FACEBOOKU. 
W TYM 527 NA FUNDACJI RC 
I 506 NA DOMU SĄSIEDZKIM 
W PAŁACU

1306

PUBLIKACJI NA STRONIE WWW141
83

NEWSLETTERÓW38

ZASIĘGI NASZEJ KOMUNIKACJI - ZACNE

UDOSTĘPNIEŃ NASZYCH POSTÓW -  DUŻO

KOMENTARZE NA FB - MOGŁOBY ICH BYĆ WIĘCEJ

TREŚCI WIDEO, RELACJE, ROLKI, WYWIADY 
- NIEKTÓRE ZDOBYŁYBY OSCARY  

Jak pracował Dział PR Fundacji RC? 


