
 

Rozwój Usług Społecznych w Gdyni 

1. Cel projektu 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie 

dostępu do usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny.  

W ramach projektu wprowadzono ofertę spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług 

wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego – sieci SPOT. 

Projektową ofertę usług społecznych wprowadzono również w dwóch gdyńskich centrach sąsiedzkich, 

działających na obszarach rewitalizacji.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Miasta Gdyni (Laboratorium Innowacji Społecznych i 

Zespołu Placówek Specjalistycznych) oraz organizacji pozarządowych, prowadzących w Gdyni placówki 

wsparcia dziennego.  

2. Uczestnicy. Dla kogo? (uczestnicy/uczestniczki) 

Oferta kierowana jest do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które bezpośrednio 

lub pośrednio wpływają na trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz do dzieci i młodzieży – 

podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Prowadzone w ramach projektu działania mają 

charakter profilaktyczny, a nie interwencyjny, koncentrują się na wyrównywaniu szans społecznych, 

kulturowych i edukacyjnych. 

3. Oferta wsparcia / oferta projektu 

Projektowa oferta jest zróżnicowana. W każdym z miejsc, w których realizowane są działania program 

jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowywany do potrzeb poszczególnych osób i rodzin, zgodnie z 

diagnozą potrzeb i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu i według indywidualnego planu zajęć 

każdej osoby. Zajęcia prowadzone są lokalnie (dzielnicowo) w oparciu o strukturę placówek wsparcia 

dziennego i centrów sąsiedzkich.  

Oferta wsparcia poszczególnych Partnerów projektowych: 

➢ Laboratorium Innowacji Społecznych – w ramach centrów sąsiedzkich: tematyczne grupy 

wsparcia dla rodziców/opiekunów, tematyczne zajęcia warsztatowe dla rodzin, konsultacje 

psychologiczne; 

➢ ZPS – Placówka Wsparcia Dziennego Ognisko Wychowawcze: warsztaty podnoszenia 

kompetencji wychowawczych/społecznych dla rodziców/opiekunów, zajęcia w ramach Grupy 

Rozwoju Osobistego oraz Grupy Wolontariatu, terapia psychologiczna 

indywidualna/par/rodzin, zajęcia sportowe i artystyczne dla rodzin, wsparcie 

rodziców/opiekunów najmłodszych dzieci w ramach „Kąciku Malucha”; 

➢ ZPS – Placówka Animacji Środowiskowej STARTER: wsparcie kompetencyjne 

młodzieży/młodych dorosłych w pieczy zastępczej i usamodzielniających się po pieczy 

zastępczej;  

➢ Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa: grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów w 

ramach „Klubu Rodzica”, zajęcia integracyjno-animacyjne dla rodzin, poradnictwo prawne; 

➢ Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava: 

• w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Witomino: konsultacje psychologiczne i 

pedagogiczne dla rodzin, terapia pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci/młodzieży, warsztaty 



 

z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów, zajęcia dla 

rodziców najmłodszych dzieci (0 – 3 lata) w ramach „Klubu Rodzica”,  

• w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino: konsultacje 

psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin, terapia pedagogiczna dla dzieci/młodzieży, 

warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów, 

• w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Śródmieście: rówieśnicza grupa wsparcia 

dla dzieci/młodzieży, warsztaty z zakresu wsparcia kompetencji społecznych w ramach grupy 

wsparcia dla rodziców/opiekunów, konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów, 

zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji matematycznych dla podopiecznych Placówki, 

rówieśnicza grupa samopomocowa „Bank czasu”; 

➢ Gdyńskie Stowarzyszenie Familia: w ramach Placówek Wsparcia Dziennego Familia I i Familia 

II: konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci/młodzieży oraz ich 

rodziców/opiekunów, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, 

poradnictwo prawne, grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów w ramach „Klubu rodzica i 

dziecka”;   

➢ Fundacja Inicjatyw Społecznych „ŁAJBA”: w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „ŁAJBA”: 

terapia logopedyczna, pedagogiczna oraz wsparcie edukacyjne dla podopiecznych placówki, 

zajęcia rekreacyjno-terapeutyczne na basenie, grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów;  

➢ Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego: w ramach Placówki Wsparcia 

Dziennego „Wyspa”: psychologiczne warsztaty grupowe dla rodzin, integracyjne warsztaty  

z ekofizyki, indywidualna terapia psychologiczna i pedagogiczna; 

➢ Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI: w ramach Placówek Wsparcia Dziennego w 

dzielnicach Chylonia i Oksywie: grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów, mini pikniki 

sąsiedzkie, terapia zajęciowa dla dzieci/młodzieży, grupa samopomocy dla 

rodziców/opiekunów, poradnictwo prawne i obywatelskie (w PWD Chylonia), „Letnia szkoła 

liderów zmiany” dla podopiecznych PWD; 

➢ Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop: w ramach Placówki Wsparcia Rodziny i Dziecka 

„Światłowcy”: program pracy socjalnej „Jak wyjść z budownictwa socjalnego”, poradnia 

rozwoju: warsztaty tematyczne rozwojowe dla rodziców/opiekunów, wsparcie diagnostyczne 

i terapeutyczne dzieci/młodzieży oraz rodziców/opiekunów, terapia zajęciowa i logopedyczna 

dla dzieci/młodzieży, zajęcia w ramach grupy rozwojowej dla najmłodszych dzieci oraz ich 

rodziców/opiekunów, zajęcia sportowe/artystyczne w ramach organizacji czasu wolnego 

rodzin;  

➢ Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”: konsultacje  

i warsztaty psychologiczne dla dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów; 

➢ Stowarzyszenie 180 Stopni: konsultacje dla rodziców/opiekunów, integracyjno-animacyjne 

wydarzenia plenerowe.  

Przewodnik po projekcie http://lis.gdynia.pl/wp-content/uploads/2017/12/Przewodnik-po-

projekcie_07.2019.pdf 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gdyni” 

http://lis.gdynia.pl/wp-content/uploads/2017/12/Regulamin_30.11.2018.pdf 

 

4. Budżet:  

Kwota całościowa:      3 643 229,90 zł 
w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:          546 484,48 zł 

http://lis.gdynia.pl/wp-content/uploads/2017/12/Przewodnik-po-projekcie_07.2019.pdf
http://lis.gdynia.pl/wp-content/uploads/2017/12/Przewodnik-po-projekcie_07.2019.pdf
http://lis.gdynia.pl/wp-content/uploads/2017/12/Regulamin_30.11.2018.pdf


 

dofinansowanie UE:                                                                 3 096 745,42 zł 
 
w podziale: 

• Gmina Miasta Gdyni:        1 925 944,42 zł 

• Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa:           169 952,00 zł 

• Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava:       251 785,00 zł 

• Gdyńskie Stowarzyszenie Familia:          79 792,00 zł 

• Fundacja Inicjatyw Społecznych ŁAJBA:     43 647,00 zł 

• Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego:      39 345,00 zł 

• Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI:                                     340 200,00 zł 

• Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop:               170 300,00 zł 

• Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”: 37 480,00 zł 

• Stowarzyszenie 180 Stopni:       38 300,00 zł 
 

5. Kontakt: 

Gmina Miasta Gdyni: Laboratorium Innowacji Społecznych: centra sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49 

i Przystań Opata Hackiego 33. Kontakt: Iwona Deyk, tel. 58 58 727 39 31, e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl 

oraz Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” (ul. Wejherowska 65). Kontakt: 

Adrianna Bradtke, tel. 58 664 33 66 wew. 26, e-mail: rewitalizacja@zps.net.pl 

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa: SPOT Świetlica Świętego Mikołaja (ul. Św. Mikołaja 1). 

Kontakt: Monika Pawłowska, tel. 506 231 537, e-mail: darserca@bpmikolaj.pl 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava: SPOT Vitava Witomino (ul. Widna 8). Kontakt: 

Jolanta Prorok, e-mail: prorokj@o2.pl 

Gdyńskie Stowarzyszenie Familia: SPOT Familia I (ul. Morska 89): działania w projekcie zostały 

zakończone 

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”: SPOT Łajba (ul. Żeromskiego 26): działania w projekcie zostały 

zakończone 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego: SPOT Wyspa (ul. Portowa 3): działania w 

projekcie zostały zakończone 

Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI: SPOT Kreatywni Chylonia (ul. Opata Hackiego 17A): działania 

w projekcie zostały zakończone 

Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop: SPOT Światłowcy (ul. Żeglarzy 5). Kontakt: Izabela 

Karolewicz, tel. 507 091 145, e-mail: swiatlowcy@gmail.com 

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl: działania w projekcie zostały 

zakończone 

Stowarzyszenie 180 Stopni: SPOT Youth Point Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73): działania w projekcie 

zostały zakończone 

 

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. 

Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: koordynator projektu Monika Nowakowska, tel. 58 727 39 22, e-mail: 



 

m.nowakowska@lis.gdynia.pl 

 

6. Okres realizacji: 1 grudnia 2016 – 30 kwietnia2020 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: 

„Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; 

Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). 

Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. 

Liczba osób objętych wsparciem: 330  

Wartość projektu: 3 643 229,90 zł | Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł 

mailto:m.nowakowska@lis.gdynia.pl

