
Numer KRS 0000053601 

Towarzystwo inicjuje i wdra˝a ró˝ne formy opieki i terapii dla osób z autyzmem i
ich rodzin. Nale˝à do nich: warsztaty terapii zaj´ciowej, zaj´cia integracyjne,
grupy wsparcia, obozy, szkolenia itp. 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu



Numer KRS 0000077987

Miejski Klub ˚eglarski
Arka Gdynia

To liczàcy si´ klub ˝eglarski w kraju i w Europie w olimpijskiej klasie Laser.
Prowadzi wszechstronne szkolenie dla ma∏ych dzieci w klasie „Optimist” oraz dla za-
awansowanych zawodników, a tak˝e organizuje obozy ˝eglarskie, narciarskie,
nauk´ p∏ywania, zaj´cia na lodowisku, w sali sportowej i w terenie. 



Numer KRS 0000069730

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierzàt „Animals”

Towarzystwo prowadzi pi´ç schronisk dla bezdomnych zwierzàt, m.in. gdyƒskie
Ciapkowo, pogotowie interwencyjne dla zagubionych i zranionych zwierzàt oraz
wszelkiego rodzaju dzia∏ania na rzecz ochrony i poprawy warunków ˝ycia czworonogów.



Numer KRS 0000225587

Polski Czerwony Krzy˝
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni

Klub zajmuje si´ propagowaniem krwiodawstwa, popularyzacjà tej idei w szko∏ach
oraz organizowaniem ambulansowych zbiórek krwi na terenie Trójmiasta. 



Numer KRS 0000136608

Stowarzyszenie powo∏a∏o do ˝ycia Gdyƒskà Szko∏´ Spo∏ecznà, która realizuje
postulaty integracji m∏odzie˝y zdrowej z dzieçmi z dysfunkcjà wzroku. W 2002 roku
Gdyƒska Szko∏a Spo∏eczna otrzyma∏a medal w konkursie „Gdynia bez barier”. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
i Integracji „Tacy Sami”



Numer KRS 0000093655

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym, Ko∏o w Gdyni

Stowarzyszenie prowadzi dzia∏alnoÊç terapeutyczno-rehabilitacyjnà na rzecz osób z upo-
Êledzeniem umys∏owym i ich rodzin. Pod jego egidà dzia∏a tak˝e osiàgajàcy sukcesy teatr
„Biuro Rzeczy Osobistych”. Udzia∏ w zaj´ciach tego typu pozwala osobom upoÊledzonym
uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym i kulturalnym. 



Numer KRS 0000114618

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Towarzystwo skupia osoby chore na SM, ich bliskich i przyjació∏. Oferuje swoim cz∏onkom
ró˝norodne formy rehabilitacji, s∏u˝y informacjà o najnowszych osiàgni´ciach w dziedzinie
neurologii, a tak˝e pomocà w rozwiàzywaniu problemów ˝ycia codziennego. 



Numer KRS 0000160923

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym
w Wypadkach Drogowych Inter Alia

Stowarzyszenie powsta∏o z myÊlà o Êwiadczeniu pomocy prawnej i medycznej na rzecz
ofiar tragicznych wypadków drogowych na terenie Pomorza i okolic, ponadto w ramach
profilaktyki organizuje kursy pierwszej pomocy w szko∏ach. 



Numer KRS 0000054156

Stowarzyszenie Amazonek Gdyƒskich

Powsta∏o w 1998 roku. Zrzesza kobiety dotkni´te chorobà nowotworowà. W Stowarzy-
szeniu wyznaje si´ zasad´, ˝e ˝ycie jest cudem i radoÊç przynosi ka˝dy dzieƒ. G∏ównym
celem dzia∏alnoÊci jest samopomoc, wsparcie cz∏onkiƒ oraz kobiet bezpoÊrednio po za-
biegu chirurgicznym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizacj´ zaj´ç
rehabilitacyjnych, spotkaƒ informacyjnych oraz ró˝nego rodzaju aktywnoÊç towarzyskà. 



Numer KRS 0000007534

Stowarzyszenie Chrystus dla Narodów - Polska

Stowarzyszenie jest chrzeÊcijaƒskà organizacjà charytatywnà, która prowadzi mi´dzy-
narodowà, ponadwyznaniowà szko∏´ biblijnà, chór gospel oraz ró˝norodne warsztaty
artystyczne. Dzia∏alnoÊç stowarzyszenia obejmuje zarówno pomoc dzieciom hospitali-
zowanym, jak i wspó∏prac´ ze Êwietlicami dla dzieci z rodzin potrzebujàcych wsparcia.
W ten sposób stowarzyszenie wspiera ide´ integracji osób ró˝nych wyznaƒ i narodowoÊci
oraz prac´ pro publico bono. 



Numer KRS 0000330444

Stowarzyszenie „Dlaczego Nie”

Stowarzyszenie pomaga w funkcjonowaniu zawodowym i spo∏ecznym osobom z niespra-
wnoÊcià intelektualnà, motorycznà i z niepe∏nosprawnoÊcià sprz´˝onà. Pozyskuje Êrodki
na diagnostyk´, leczenie i rehabilitacj´, jak równie˝ udziela podopiecznym i ich rodzinom
wsparcia finansowego i rzeczowego, zarazem upowszechniajàc wolontariat. 



Numer KRS 0000274840

Stowarzyszenie „Franciszkaƒskie Centrum
Kultury Gdynia im. Jana Paw∏a II”

Stowarzyszenie dzia∏a przy koÊciele oo. franciszkanów w Gdyni i jest jednym z animatorów
kultury w naszym mieÊcie. Misjà stowarzyszenia jest integrowanie Êrodowisk twórczych
Trójmiasta do dzia∏aƒ s∏u˝àcych ewangelizacji przez kultur´. 



Numer KRS 0000044542

Stowarzyszenie Hospicium im Êw. Wawrzyƒca

Hospicjum od 1987 roku obejmuje opiekà paliatywnà osoby nieuleczalnie chore, g∏ównie
na choroby nowotworowe oraz w stanie terminalnym, uczàc wra˝liwoÊci i otwarcia na
drugiego cz∏owieka i jego potrzeby. Zapewnia pacjentom bezp∏atnà opiekà lekarskà,
piel´gniarskà, rehabilitacyjnà oraz psychologicznà.



Numer KRS 0000053057

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Stowarzyszenie dzia∏a na rzecz konsumentów us∏ug finansowych, popularyzujàc edukacj´
finansowà i przyczyniajàc si´ do podnoszenia ÊwiadomoÊci ekonomicznej spo∏eczeƒstwa.
SKEF przeznaczy Êrodki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na fundusz
stypendialny oraz projekt „Pomó˝ oszcz´dzaç rodzinie”. 



Numer KRS 0000210045

Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Pojazdów Zabytkowych

Stowarzyszenie powsta∏o w 1993 roku i postawi∏o sobie za cel gromadzenie, prze-
chowywanie, dokumentowanie oraz rekonstrukcj´ i konserwacj´ pojazdów zabytkowych,
a tak˝e upowszechnianie wiedzy o nich. Prowadzi Gdyƒskie Muzeum Motoryzacji. 



Numer KRS 0000107136

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin
„Otwarte Drzwi”

Stowarzyszenie zosta∏o za∏o˝one w 2002 roku. Od tego czasu zajmuje si´ pomaganiem
dzieciom i rodzinom g∏ównie w dziedzinie profilaktyki spo∏ecznej oraz w wychowaniu.
Swoje cele stowarzyszenie realizuje przede wszystkim przez prowadzenie Êwietlic
socjoterapeutycznych i warsztatów artystyczno-turystycznych dla m∏odzie˝y. 



Numer KRS 0000018873

Stowarzyszenie Niepe∏nosprawnych

Stowarzyszenie od wielu lat dzia∏a w celu poprawy warunków ˝ycia i spo∏ecznego
funkcjonowania osób niepe∏nosprawnych organizujàc kursy podnoszàce ich kwalifikacje
zawodowe, zaj´cia rehabilitacyjne, wycieczki i spotkania integracyjne. W ostatnich latach
powo∏a∏o do ˝ycia Klub Seniora. 



Numer KRS 0000225972

Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie

Stowarzyszenie zosta∏o za∏o˝one przed pi´ciu laty. Jego celem jest  m.in. pomoc osobom
poszkodowanym w czasie II wojny Êwiatowej, poradnictwo prawne ze szczególnym
uwzgl´dnieniem dochodzenia odszkodowaƒ za straty poniesione w latach 1939-1945,
dzia∏alnoÊç wydawnicza w formie regularnie ukazujàcego si´ biuletynu czy te˝
dzia∏alnoÊç edukacyjna i informacyjna. 



Numer KRS 0000273455

Stowarzyszenie Przyjació∏
Dàbrowy - Dàbrówki

Celem stowarzyszenia jest poprawa jakoÊci zamieszkiwania w dzielnicy Dàbrowa. Realizacja
tego celu odbywa si´ w zró˝nicowany sposób, od akcji rozmieszczenia specjalnych
skrzynek, do których mieszkaƒcy wrzucajà swoje wnioski, przez organizacj´ imprez, kon-
certów i wycieczek czy animowanie dzia∏aƒ Klubu Seniora i Klubu Juniora. 



Numer KRS 0000102130

Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji

Stowarzyszenie aktywnie wspiera osoby z niepe∏nosprawnoÊcià, ich rodziny i opiekunów.
Koncentruje si´ na wspieraniu aktywizacji zawodowej i edukacji. W Gdyni od lat prowadzi
Centrum „Integracja” obs∏ugujàce niepe∏nosprawnych mieszkaƒców Trójmiasta. 



Numer KRS 0000176762

Stowarzyszenie Psychologów ChrzeÊcjaƒskich

Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia zosta∏a podj´ta przez psychologów, którzy chcà
realizowaç swoje powo∏anie zawodowe w oparciu o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie (w duchu
Ewangelii). Stowarzyszenie prowadzi Centrum Pomocy Psychologicznej, w którym
wykwalifikowani specjaliÊci Êwiadczà wszechstronnà pomoc psychologicznà, psychia-
trycznà i duchowà osobom z ró˝nymi zaburzeniami, trudnoÊciami i kryzysami duchowymi. 



Numer KRS 0000047797

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespó∏ Marfana
oraz Inne Zespo∏y Genetycznie Uwarunkowane
„Pomó˝my Naszym Dzieciom”

Dzi´ki Êrodkom z 1% podatku dochodowego stowarzyszenie mo˝e wspieraç swoich
licznych podopiecznych, umo˝liwiajàc im mi´dzy innymi diagnostyk´ medycznà, w∏aÊciwie
ukierunkowane leczenie, aktywizacj´ zawodowà, edukacj´. 



Numer KRS 0000060055

Towarzystwo Mi∏oÊników Gdyni

Towarzystwo ma na celu popularyzowanie wiedzy o Gdyni i jej mieszkaƒcach. Realizacji
tych zamierzeƒ s∏u˝à Ko∏a i Sekcje zajmujàce si´ okreÊlonà problematykà, jak choçby
Ko∏o Starych Gdynian czy Sekcja Ochrony Zabytków. Towarzystwo prowadzi spotkania
z m∏odzie˝à szkolnà, podczas których zapoznaje jà z historià miasta, realizuje z partnerami
projekty edukacyjno-artystyczne, a tak˝e wydaje „Rocznik Gdyƒski”. 



Numer KRS 0000154454

Towarzystwo Opieki nad Zwierz´tami
Oddzia∏ w Gdyni

Towarzystwo Opieki nad Zwierz´tami Oddzia∏ w Gdyni od ponad 75 lat zajmuje si´ pomocà
zwierz´tom. Przeprowadza rocznie setki interwencji w przypadkach niehumanitarnego trak-
towania zwierzàt oraz dokarmia z pomocà wolontariuszy ponad 2000 wolno bytujàcych
czworonogów na terenie Gdyni i jej okolic. Ostatnia akcja TOZ-u dotyczy niesienia pomocy
bezdomnym kotom z terenu w Stoczni Gdynia S.A.



Numer KRS 0000079779

Towarzystwo Profilaktyki Ârodowiskowej
„Mrowisko”

Mrowisko dzia∏a od 1993 roku. W ramach swojej dzia∏alnoÊci prowadzi mi´dzy innymi
oÊrodki profilaktyki Êrodowiskowej, Êwietlice socjoterapeutyczne i oÊrodek stacjonarnej
terapii dla dzieci i m∏odzie˝y, promujàc bezpieczny styl ˝ycia i wartoÊci takie jak altruizm,
tolerancja i bezinteresownoÊç. 



Numer KRS 0000216162

Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci
o. Miejski w Gdyni

Towarzystwo dzia∏a w trosce o jakoÊç warunków ˝ycia dziecka, jego wszechstronny
rozwój, zdrowie, bezpieczeƒstwo, podmiotowoÊç i godnoÊç. W tym celu inicjuje dzia∏ania
takie jak organizacja kolonii o ró˝nych profilach zdrowotnych, a tak˝e specjalistyczne
formy pomocy, opieki i usamodzielniania dziecka niepe∏nosprawnego i przewlekle chorego. 



Numer KRS 0000255157

Uczniowski Klub ˚eglarski „Opti” CWM

Klub zrzesza dzieci w wieku szkolnym, organizujàc czas pozalekcyjny w formie aktywnego
wypoczynku. Naucza ˝eglarstwa regatowego. Statutowym celem Klubu jest dzia∏alnoÊç
w zakresie: oÊwiaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony zwierzàt, ochrony dziedzi-
ctwa przyrodniczego oraz dzia∏aƒ na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów
i wspó∏pracy mi´dzy spo∏eczeƒstwami.



Numer KRS 0000095198

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia

Klub prowadzi dzia∏alnoÊç sportowà od 1936 roku, a od wielu lat zajmuje I miejsce w wo-
jewództwie pomorskim i jedno z czo∏owych miejsc w kraju w klasyfikacji klubów
sportowych. Wielu wychowanków klubu wchodzi∏o w sk∏ad reprezentacji narodowej na
igrzyskach olimpijskich. 



• Akwarium Gdyƒskie 58 621 70 21

• Biuro Porad Obywatelskich 58 661 31 51

• Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini” 58 628 18 00

• Centrum Kultury w Gdyni 58 664 73 77

• Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

• Centrum Wspierania Przedsi´biorczoÊci 58 625 76 11, 58 625 76 12

• Gdyƒski OÊrodek Sportu i Rekreacji 58 622 11 64

• Gdyƒskie Muzeum Motoryzacji 58 663 87 40

• Klub Filmowy 58 661 89 73

• Miejska Biblioteka Publiczna – Wypo˝yczalnia Centralna 58 621 61 28

• M∏odzie˝owy Dom Kultury w Gdyni 58 622 83 72

• Muzeum Miasta Gdyni 58 662 09 10

• Pogotowie Ratunkowe 999, 58 660 22 05, 58 660 22 06

• Policja 997, 58 662 12 22

• Pomorski Park Naukowo-Technologiczny/Centrum Nauki „Experyment” 58 735 11 38

• Stra˝ Miejska 986, 58 660 22 03, 58 660 22 04

• Sta˝ Po˝arna 998, 58 660 22 00, 58 660 22 01

• Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 58 660 59 46

• Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 58 661 60 00

...wa˝ne telefony

Biuro Prezydenta
Gdyƒskie Centrum Organizacji Pozarzàdowych

ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel. 58 661 35 45, fax 58 621 80 98

e-mail: gdynia@gdynia.pl



Biuro Prezydenta
Gdyƒskie Centrum Organizacji Pozarzàdowych

ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel. 58 661 35 45, fax 58 621 80 98

e-mail: gdynia@gdynia.pl

...Ma∏y procent, wielka sprawa


