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Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Fundacji
a) Aleksandra Mróz-Wykusz – Prezes
b) Anna Gawrońska – Milczarek – Sekretarz Zarządu
c) Adrian Staniszewski – Członek Zarządu

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” powstała w 2011 roku. W 2013
Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomimo tego, że Fundacja działa stosunkowo krótko udało się nam zaistnieć
w przestrzeni społecznej miasta Gdyni oraz poza jego granicami.
Najważniejsze działania, których Fundacja się podejmuje dotyczą sfery związanej z szeroko rozumianą pozytywną zmianą społeczną. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym
wiąże wspieranie osób zagrożonych na przykład uzależnieniem, ich bliskich i rodzin. Zależy nam na przyczynianiu się do budowy świadomego społeczeństwa,
które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować wyzwania stawiane
przez zmienną postmodernistyczną rzeczywistość. Ponadto jesteśmy przekonani o tym, iż by budować silną lokalną społeczność konieczne jest wzajemne
wsparcie koalicjantów z różnych organizacji znajdujących się na danym obszarze.

Metodami jakimi posłuje się Fundacja w pracy jest między innymi animacja
społeczna, socjoterapia, streetworking, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne oraz oferta alternatywnych zajęć, szkolenia, działania wolontaryjne,
organizowanie społeczności lokalnej, których celem jest wyrównywanie szans,
większa spójność społeczna i wzmacnianie zasobów lokalnego środowiska.
Odbiorców działań chcemy wzmacniać w odkrywaniu swoich potencjałów
i wyposażać w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się w życiu
osobistym i zawodowym.
Fundacja od początku istnienia podejmuje się realizacji przedsięwzięć, których odbiorcami są różnorodne grupy społeczne. Szczególnie bliskie są nam
działania międzypokoleniowe, między sektorowe. Osobom biorącym udział
w funkcjonowaniu Fundacji zależy na doskonaleniu własnych kompetencji,
by w bardziej profesjonalny i efektywny sposób wspierać inne osoby w dążeniach do poprawy jakości własnego życia, dlatego też biorą one udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

W roku 2016 Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” realizowała następujące działania:


Prowadzenie CENTRUM AKTWYNEGO MIESZKAŃCA w Gdyni Chyloni
o - Klub Osiedlowy „Apteka
o - Klub Młodzieżowy „Kreatywni”



Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” w Gdyni Dąbrowie



Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” w Gdyni Oksywie



Prowadzenie spotkań informacyjno–edukacyjnych, zajęć psychoprofilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach



Organizacja wizyt studyjnych



Przygotowywanie materiałów pomocniczych dla instytucji

 ZREALIZOWANE PROJEKTY FUNDACJI ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI W 2016
Okres
realizacji

Nazwa projektu

Źródło
dofinansowania

01.09.201531.08.2018

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym prowadzenie klubu dla młodzieży)i organizowanie Społeczności lokalnej w rejonie Zamenhofa i
Opata-Hackiego
Placówka Wsparcia Dziennego “Kreatywni” Gdynia
Dąbrowa

01.09.201531.08.2018

Placówka Wsparcia Dziennego “Kreatywni” Gdynia
Oksywie

Gmina Gdynia

01.04.2015 30.03.2016

Puls Dzielnicy. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam.

01.10.201530.06.2016

W co się bawimy czyli zabawy wczoraj i dziś

Fundacja Batorego,
program Obywatele
dla Demokracji
Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych
„ę”

10.09.2016 10.12.2016
5.08.201630.11.2016

Grupa Zabawowa- czas dla rodzin

Gmina Gdynia

Pustki Cisowskie- Demptowo- Piknik Sąsiedzki

Gmina Gdynia

01.07.201430.06.2017

Gmina Gdynia
Gmina Gdynia

Opis prowadzonej działalności

 CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA
- Klub Osiedlowy „Apteka”
- Klub Młodzieżowy „Kreatywni”
Kontynuacja zadania opartego na innowacjach społecznych w postaci
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego
na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym prowadzenie klubu
dla młodzieży) i organizowania społeczności lokalnej w rejonie Zamenhofa
i Opata Hackiego okresie od 01.07.2014 do 30.06.2017r. – projekt finansowany
przez Gmina Miasta Gdynia.

Ilość odbiorców Centrum Aktywnego Mieszkańca w tym Klubu Osiedlowego
„Apteka” i Klubu Młodzieżowego „Kreatywni”:
Ilość uczestników zajęć Klubu Osiedlowego „Kreatywni”: 1312 (2802 odbiorców)
Ilość uczestników Klubu Młodzieżowego „Kreatywni”: 772 (803 odbiorców)
940 godzin poświęconych koalicji – współpracy z przedstawicielami instytucji
i innych organizacji

Cele działania:
Celem głównym projektu jest Zwiększenie empowermentu społeczności
lokalnej osiedla ulic Opata Hackiego i Zamenhofa.

Celami szczegółowymi programu są:
1. Wzrost poziomu zaangażowania społecznego mieszkańców osiedla ulic
Opata Hackiego i Zamenhofa,
2. Wzrost poziomu świadomości na temat czynników chroniących – zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i opiekunów z terenu ulic Opata Hackiego i
Zamenhofa
3. Wzrost poziomu współpracy koalicji na terenie osiedla ulic Opata Hackiego i Zamenhofa
4. Wzrost poziomu jakości ewaluacji i monitoringu działań w ramach projektu.
Rok 2016 był czasem, intensywnych zmian. Kontynuowaliśmy działania związane
z samoorganizacją mieszkańców. Praca w tym obszarze polegała na wspieraniu
indywidualnych osób lub grupy mieszkańców, którzy zdecydowali się podjąć jakieś
przedsięwzięcie na rzecz swojej społeczności lokalnej. Zaobserwowaliśmy tutaj trzy
tendencje:
działania
o
charakterze
integracyjnym
(impreza,
zajęcia
dla innych sąsiadów), interwencyjnym (związane z czystością na osiedlu)
i obywatelskim (zaangażowanie w projektowanie zmian na dzielnicy, angażowanie
innych sąsiadów w głosowanie na budżet obywatelski). Samoorganizacja jest stanem,
na ten moment, który ma miejsce i nasze wysiłki zmierzają ku temu,
żeby zarówno rozwijać tą tendencje, jak i przede wszystkim podtrzymać ten stan. Aby
na stałe zamodelować samoorganizacje mieszkańców jako dobrą praktykę. W tym
celu korzystamy z rozmaitych narzędzi i metod (szkoleń, doświadczania w działaniu,
realizacji swoich własnych inicjatyw).
W 2016 w wyniku prac modernizacyjnych i nowej koncepcji, otwarta została
w ramach Centrum Aktywnego Mieszkańca - Kreatywna Pracownia Artystyczna,
w której zorganizowane zostały dwa wernisaże. Pierwsza wystawa była
podsumowaniem blisko półrocznej pracy z mieszkańcami, która była podróżą
sentymentalną oraz kolejną próbą sfotografowania mieszkańców i ich dzielnicy.
Nazwa wystawy i opublikowanej książki nosiła tytuł: " Nic bez mieszkańca."
Drugie wydarzenie związane było z organizacja wystawy malarstwa jednej z osób
współpracujących z CAM.
W obszarze działań koalicyjnych - podtrzymaliśmy spotkania na poziome dzielnicy
(spotkania indywidualne, spotkania profesjonalistów, spotkania rejonowe).
Dodatkowo kadra organizacji była zaangażowana w szereg grup roboczych
(strategicznych) na poziomie miasta, w wypracowywanie wspólnych dokumentów
strategicznych.

Udział w różnych dodatkowych grupach roboczych:
1. Lokalna Grupa Urbact BOSTON SOIAL INNOWATION
2. Zespół Interdyscyplinarny Przeciw Przemocy
3. Grupa Gdyńskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2016-2020
4. Grupa Robocza Opieki Nad Rodziną
5. Grupa algorytmowa ds. Przemocy
6. Grupa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
7. Grupa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Narkotykowych
8. Rada Programowa UG
9. Program Wsparcia Rodziny

Najważniejsze wydarzenia:
1.
2.
3.
4.

Zabawa WOŚP
Liga Podwórkowa
Bank Żywności
Pakowanie paczek w Centrum Aktywnego Seniora na Święta
Wielkanocy i Bożonarodzeniowe
5. Europejski Dzień Sąsiada
6. Lokalne inicjatywy sąsiedzkie
7. Wigilia dla Potrzebujących w o.o. Franciszkanów
8. Debata - Kim jest Radny?
9. Organizacja sesji Rady Dzielnicy
10. Szkolenie dla Liderów-nauka współpracy i udzielania sobie informacji
zwrotnych
11. Rozwijamy skrzydła - szkolenie dla wolontariuszy EVS, w języku angielskim
12. Szkolenie dla mieszkańców-liderów -planowanie zmian na w społeczności
lokalnej
13. Międzypokoleniowy spływ kajakowy

Zorganizowaliśmy trzy szkolenia dla profesjonalistów (o moderowaniu spotkań,
o facylitacji, projektowaniu zmian). Oprócz tego oczywiście redagowaliśmy ważne
informacje w formie newslettera i za pomocą poczty elektronicznej do naszych
koalicjantów. Wspólnie też organizowaliśmy rozmaite przedsięwzięcia na dzielnicy

(Europejski Dzień Sąsiada, Święto Ulicy Chylońskiej, Szkoła Tuż, Tuż we współpracy
z lokalnym biznesem).
W domenie prac koalicyjnych podjęliśmy dyskusję z Gdyńską Komisją Rozwiązania
Problemów Alkoholowych, w sprawie łamania zasad o wychowaniu w trzeźwości.
W 2016 roku zostały zorganizowane dwa duże spotkania z członkami komisji, gdzie
również pokazywaliśmy przykłady z innych krajów dot. Prohibicji i profilaktyki
uzależnień.
W konsekwencji podjęliśmy też interwencję (pochodny temat) – dotyczą nielegalnego
hazardu, przy współpracy ze Strażą Graniczną.
Ważnym obszarem naszej aktywności, były również prace związane z rewitalizacją
(ZIT). Na poziomie dostarczania ważnych informacji z poprzednich etapów pracy,
uczestniczenia w spotkaniach roboczych i organizacji wspólnej konferencji
dla pracowników socjalnych oraz spotkania roboczego dla pracowników socjalnych.
Z czasem włączyliśmy się również w prace kolacyjne koordynowane
przez Laboratorium Innowacji Społecznej (wspólne spotkania, warsztaty, szkolenia).
Wyniknęły w związku z tym nowe zadania związane z mieszkańcami i profesjonalistami
(informowanie, konsultacje dot. Domu Sąsiedzkiego). W związku z tym podjęliśmy
również współpracę z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”
(prace wokół mapy sentymentalnej, flag, panelu obywatelskiego). Tutaj również
wspólnymi siłami zrealizowaliśmy badania – panel obywatelski na temat ZOH,
które posłużyły nam planowaniu kolejnych działań i potwierdziły sens prowadzonych
prac (dodatkowy projekt).

 Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni” Gdynia Dąbrowa
Projekt finansowany przez Miasto Gdynia
Ilość stałych odbiorców: 24 osób

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym: 18 osób

Korzystających wg stanu na 31.12.2016 : 30
osób

Korzystających w roku sprawozdawczym: 43 osoby

Główny cel działania Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni”:
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczej oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w
warunkach niekorzystnych dla prawidłowego rozwoju.
















Cele szczegółowe:
diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy
we współpracy z innym instytucjami
zwiększenie wiedzy na temat uzależnień, zachowań problemowych wśród
odbiorców projektu
stwarzanie
rodzicom
możliwości
zwiększenia
swoich
umiejętności
wychowawczych
stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży, korygowanie zaburzonego zachowania
wzrost
kompetencji
osobistej
uczestników
projektu
i
umiejętności
interpersonalnych
zwiększenie specjalistycznej oferty profilaktycznej dla środowiska lokalnego
zwiększenie promocji dzieci do następnej klasy poprzez systematyczną pomoc w
nauce
wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w najbliższym otoczeniu
Najważniejsze wydarzenia:
Prowadzenie zajęć Klubu Otwartego, dostępnego dla wszystkich chętnych dzieci
i młodzieży z dzielnicy Dąbrowa- stała oferta animacyjna.
Uruchomienie dla wszystkich chętnych rodziców i opiekunów Modułów
Umiejętności Rodzicielskich- stała oferta profilaktyczna.
Akademia Radości- warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i
opiekunami.
Kreatywni Czynią Dobro- animacja zorganizowana przez grupę starszą oraz grupę
Młodzieżowych Liderów.
Kreatywni w Terenie- animacja grupy starszej wśród mieszkańców Dąbrowy




dotycząca zwyczajów świątecznych.
Realizacja projektu wraz Muzeum Emigracji w Gdyni „Muzeum udostępnij!”.
Wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w najbliższym otoczeniu.
Wolontariusze oraz podopieczni placówki inicjują szereg akcji animacyjnych
włączających mieszkańców dzielnicy. W roku 2016 zorganizowali Mikołajkową
akcję animacyjną, LARPA – grę miejską z elementami fantasy, Podchody
włączające mieszkańców, Leśny Rajd oraz Gry Planszowe na Dąbrowie z
inicjatywy wolontariusza. Mieszkańcy dzielnicy korzystają z oferty placówki oraz
inicjują działania mające na celu jej wsparcie. Od grudnia 2016 mieszkanka
dzielnicy prowadzi w ramach pogotowia lekcyjnego dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego. Z inicjatywy firmy Yellow Monday odbyły się dwa szkolenia dla grupy
Młodzieżowych Liderów z zakresu organizacji eventów oraz PR& Marketingu.

 Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni” Oksywie
Projekt finansowany przez Miasto Gdynia
Ilość stałych odbiorców: 30 osób

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym: 17 osób

Korzystających wg stanu na 31.12.2016 : 32
osób

Korzystających w roku sprawozdawczym: 63 osoby

Cele działania Placówka Wsparcia Dziennego Kreatywni Oksywie :
Ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych uczestników projektu,
poprzez nabycie przez nich wiedzy i umiejętności psychospołecznych o
czynnikach chroniących.
Cele szczegółowe Placówka Wsparcia Dziennego Kreatywni Oksywie:










Zwiększenia wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych oraz
konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych uczestników wśród
odbiorców naszego projektu.
Wzrostu kompetencji osobistych uczestników.
Wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej w najbliższym otoczeniu.
Wzrostu umiejętności psychospołecznej uczestników.
Zwiększenia oferty specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla
lokalnej społeczności
Zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców uczestników i wzmacnianie
roli i funkcji rodziny poprzez wsparcie prowadzone za jej zgodą i z aktywnym
udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego.
Poprawę nastawienia uczestników do edukacji poprzez branie odpowiedzialności
za oceny i wybór ścieżki edukacyjnej
Najważniejsze wydarzenia:






Pakowanie paczek i przygotowywanie Śniadania Wielkanocnego/Kolacji
Wigilijnej dla samotnych i potrzebujących mieszkańców Gdyni w kościele
Ojców Franciszkanów
Udział w festynie z okazji Międzynarodowego Europejskiego Dnia Sąsiada na
dzielnicy Gdynia Chylonia
Spotkania inicjatywy grupy zabawowej Oksywskich Celebrytek, projekt socjalny
„Dobry Start – lepsza przyszłość”

Animacje na dzielnicy (aktywizacja środowiska lokalnego – animacje letnie,
animacje przy lokalnych instytucjach).
 Stałe poszerzanie oferty Placówki Wsparcia Dziennego: inicjatywa
„Ścinkoszycie”, „Oksywska Grupa Zabawowa”
 Placówka jako Partner działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Gdynia Oksywie
• Realizacja projektu wraz Muzeum Emigracji w Gdyni „Muzeum udostępnij!”.


 SPOTKANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE ZREALIZOWANE W 2016 W RAMACH DZIAŁAŃ FUNDACJI ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI"
Działania realizowane w pomorskich szkołach.

W 2016 roku pojawiły się nowe kierunki działań związane z zagadnieniem uchodźstwa
i migracji (jedna rodzina uchodźców zamieszkała na rewitalizowanej dzielnicy Gdynia
Chylonia), po raz kolejny dotknęliśmy tematu inkluzji, tym razem z jeszcze innej
perspektywy.
Organizowane działania dotyczyły zarówno ruchów skierowanych do samych
uchodźców, jak i do profesjonalistów, w celu dostarczenia im wiedzy i uspójnienia
oferowanej pomocy w Gdyni (organizacja dwóch seminariów, szkolenia
dla pracowników socjalnych, obchody międzynarodowego dnia uchodźcy).
Nowym pilotażowym działaniem było rozpoczęcie programu dla uczniów szkoły
(SP10) - zajęć z edukacji obywatelskiej. Zajęcia prowadzone są równolegle
w dwóch klasach podstawowych, mają na celu uwrażliwienie dzieci na wątki
społeczno-obywatelskie oraz poszerzenie ich wiedzy obywatelskiej. Do tej pory
na lekcjach poruszane były takie wątki: państwo, miasto, dzielnica,
kim jest wolontariusz, kto jest radnym miasta, dzielnicy, co to jest budżet obywatelski,
skarby dzielnicy, mapa dzielnicy. Kierunkiem zajęć prowadzonych w szkole będzie
włączanie uczniów w życie dzielnicy, współpraca i realizacja samodzielnych inicjatyw
przez uczniów.
Kolejnym nowym działaniem na poziome koalicji lokalnej było coachowanie Szkole
Podstawowej nr. 10. Szkoła od wielu lat zmaga się z niepochlebną opinią.

Mimo, że ma do zaoferowania bardzo wiele, ciekawych propozycji rozwojowych.
Wspieraliśmy szkołę w trakcie okresu rekrutacji i zaproponowaliśmy pomoc
w opracowaniu materiałów i narzędzi promocyjnych oraz identyfikacji wizualnej
instytucji. Jesteśmy w trakcie opracowywania we współpracy ze szkołą logotypu
dla cheerleader’ek oraz przygotowania prezentacji szkoły dla rodziców, w ramach dni
otwartych szkoły.

 UDZIAŁ W SZKOLENIACH I WIZYTACH STUDYJNYCH

LP

Temat

Data

1
2

Moderowanie Spotkań - szkolenie z Natalią de Barbaro
Forum Praktyków Konsultacji

06 - 07.01 2016
11.02.2016

3

Mądra Promocja - Fundacja Dzieci I Młodzieży

15-16.03.2016

4

Personal Democracy - Fundacja e-Państwo z Gdańska

17.03.2016

5

"Ewaluacja procesów partycypacyjnych" w ramach akcji Masz
Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana
Batorego

19.03.2016

6

Wizyta studyjna w Belgi - dobre praktyki partycypacji

III/IV 2016

7

Czym jest rewitalizacja? Szkolenie dla pracowników socjalnych

2016-04-13

8

Spotkanie (seminarium) dotyczące organizacji pomocy dla
imigrantów

2016-04-22

9

warsztat śpiewu i pracy z głosem, “U źródeł głosu”

30.04.2016
i 01.05.2016

10 Pilotaż programu zajęć obywatelskich w Szkole Podstawowej nr. 10

IV 2016-IV
2018

11 Rewitalizacja - wyjazdowe spotkanie interdyscyplinarne - Kozi Gród

6/7.05.2016

Warsztaty antydyskryminacyjne dla organizacji pozarządowych i
12 osób zajmujących się edukacją
13 Razem w Sieci - MOPS Gdynia
14 Wizyta studyjna w Szwecji - UBC

07.05.2016
i 08.05.2016
12/13.05.2016
V 2016

Forum Praktyków Partycypacji (dobre praktyki) w Warszawie. W
ramach współpracy z Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
15 „Stocznia”

2/3.06.2016

16 Forum Organizacji Społeczności Lokalnej Włocławek

6-7.06.2016

17 Pierwsze doświadczenia z osl/rewitalizacji- szkolenie
18 Czym jest rewitalizacja

2016-06-07
13.06.2016

Jak aktywizować i uwalniać potencjał lokalnych społeczności?” 19 Ulepieni z jednej gliny

20.06.2016

Seminarium zrozumienie pomostem do działania/MOPS/FUNDACJA
20 BATOREGO - koalicja na rzecz imigrantów

23.06.2016

Mieszkać w mięscie - problemy dla kształtowania współczesnej
21 polityki mieszkaniowej

23.06.2016

„Miejsce Akcji w delegacji, czyli kultura wrażliwa społecznie” w
22 ramach projektu „NieKongres Animatorów Kultury” Lubiąż NCK

8/7/2016

23 Future aambore - zjazd innowatorów
24 Mobilność ponadnarodowe- polityki publiczne
25 Mixer innowacji
26 Szkolenie z facylitacji
27 "MÓJ DOM - GDYNIA - różne perspektywy migracji" Seminarium

13/14.10.2016
19.0924.09.2016
2016-10-20
28/29.10.2016
2016-11-17

