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Wstęp
W roku 2015 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi: roczny i pięcioletni:
Uchwała Nr LXII/1584/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. w
sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w
roku 2015
Uchwała Nr XLII/981/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w
sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w latach 2013 – 2017

Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim:
uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie
realizacji zadań publicznych,
określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom
pozarządowym,
określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.
Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego aktywność
obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego na wspólnych
działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych stanowi klucz
do rozwiązywania problemów społecznych. Trzeci sektor, biorąc pod uwagę podstawowe
zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w rozwiązywaniu tych problemów oraz we
wspomaganiu społeczności lokalnych.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.
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I.

Charakterystyka organizacji pozarządowych
działających na terenie Miasta Wrocławia

Biuro ds. Partycypacji Społecznej prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych
– Generator NGO.
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zaewidencjonowanych w nim było:
- 1.119 fundacji,
- 2.938 stowarzyszeń,,
- 7 związków stowarzyszeń,
- 108 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
- 2 związki wyznaniowe,
- 11 organizacji o innych formach
fo
prawnych.
Łącznie składa się to na 4.185 organizacji, z których 323 posiada siedzibę poza
Wrocławiem, a w bazie znajdują się z uwagi na to, iż współpracują z Miastem poprzez
realizację zadań publicznych na rzecz Miasta i mieszkańców.
Z kolei, organizacje
izacje pozarządowe posiadające siedzibę we Wrocławiu,
Wrocławiu znajdujące się w
wykazie Generatora NGO to:
- 986 fundacji,
- 2.761 stowarzyszeń,
- 7 związków stowarzyszeń,
- 98 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
- 10 organizacji o innych formach prawnych,
łącznie składa się to na 3.862 organizacje.

Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się w Generatorze NGO, mających
siedzibę we Wrocławiu według stanu na dzień 31.12.2015r.
(według formy prawnej)
Stowarzyszenia
71,49%

Fundacje
25,53%
Inne formy prawne
0,26%

Organizacje
powstałe na mocy
przepisów prawnych
państwo - kościół
2,54%
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Związki
stowarzyszeń
0,18%

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Prezydent Wrocławia sprawował nadzór* nad 2.761
stowarzyszeniami z siedzibą we Wrocławiu.
Dodatkowo organ nadzorujący prowadził w ramach swoich uprawnień następujące
działania:
Do Sądu wydanych zostało 160 opinii ogółem, w tym:
- 68 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń,
- 92 opinie w sprawie wpisu zmian do statutów już zarejestrowanych stowarzyszeń.
Wydano 4 decyzje w sprawie wpisu klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta
Wrocławia.
Nie wydano żadnej decyzji w sprawie wykreślenia klubów sportowych nieprowadzących
działalności gospodarczej z ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta
Wrocławia.
Wydano 2 decyzje o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji uczniowskich
klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
Nie wydano żadnej decyzji w sprawie wykreślenia uczniowskich klubów sportowych
z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia.
Nie wydano żadnej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie
cofnięcia wniosku o wpis klubów sportowych do ewidencji klubów sportowych
prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
Organ nadzorujący nie wystąpił do Sądu z żadnym wnioskiem o ustanowienie kuratora
dla klubu sportowego nie posiadającego zarządu zdolnego do działań prawnych.
Wystąpiono do Sądu z 1 wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia.
Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
- wpisie 46 stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- wpisie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - 44 stowarzyszenia,
- wpłynęło 8 informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, w tym wszystkie
zostały przyjęte do wiadomości i nie wystąpiono do sądu o zakazanie działalności
stowarzyszeń,
- wpisie 173 fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- wpisie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - 57 fundacji,
- wykreśleniu 1 fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej.

*

na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie
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I.1.

Zestawienie analityczne za lata 2012 - 2015

Liczba organizacji pozarządowych znajdujących się w
Generatorze NGO prowadzonym przez Biuro ds.
Partycypacji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu
(według stanu na 31 grudnia danego roku)

2012

2013

2014

2015

570

677

813

986

2 551

2 621

2 704

2 761

7

5

5

7

94

95

96

98

Związki wyznaniowe

1

0

0

0

Inne formy prawne

3

4

7

10

3 226

3 402

3 625

3 862

Fundacje
Stowarzyszenia
Związki stowarzyszeń
Organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych
państwo - kościół

Ogółem

Liczba organizacji pozarządowych znajdujących się w Generatorze NGO
prowadzonym przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu
(według stanu na 31 grudnia danego roku)
3 000
Fundacje
2 500
Stowarzyszenia
2 000
Związki stowarzyszeń
1 500

Organizacje powstałe na
mocy przepisów prawnych
państwo - kościół
Związki wyznaniowe

1 000

Inne formy prawne

500

0

3
2012

4
2013

10

7
2014

2015

Prezentowane zestawienie analityczne pokazuje nieznaczną tendencję wzrostową liczby
organizacji pozarządowych, przede wszystkim fundacji i stowarzyszeń.
Wzrost zainteresowania działalnością w obszarze III sektora jest zarówno wynikiem
wzrostu świadomości obywatelskiej społeczeństwa demokratycznego, ale również jest
związane z brakiem ofert pracy na rynku pracy. Stąd też sporą część środków
finansowych zaplanowanych na szkolenia przeznacza się na ofertę szkoleń, których celem
jest podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizacja pracy w organizacjach pozarządowych.
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II.

Finansowe formy współpracy

II.1.

Konkursy, oferty, umowy

W roku 2015 zadania publiczne zlecane były na podstawie:
•
•

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie w ubiegłym roku zostały
został ogłoszone 172 konkursy.

Struktura otwartych konkursów ofert w 2015 roku
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych - 24 szt.
13,95%

Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 28 szt.
16,28%
Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków 2 szt.
1,16%
Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 5 szt.
2,91%

Wydział Kultury - 28 szt.
16,28%

Wydział Inżynierii
Miejskiej - 1 szt.
0,58%

Biuro Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 43 szt.
25,00%

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego - 1 szt.
0,58%
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego - 15
szt.
8,72%

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej - 21 szt.
12,21%
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Biuro Współpracy z
Zagranicą - 4 szt.
2,33%

W w/w konkursach złożono łącznie 662 oferty.

Struktura ofert złożonych ofert w 2015 roku
Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 104 szt.
15,71%
Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków
- 59 szt.
8,91%

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych - 114 szt.
17,22%

Wydział Kultury - 144
szt.
21,75%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 4 szt.
0,60%

Biuro Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 126 szt.
19,03%

Wydział Inżynierii
Miejskiej - 1 szt.
0,15%
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego - 1 szt.
0,15%

Biuro Współpracy z
Zagranicą - 6 szt.
Miejski Ośrodek Pomocy
0,91%
Społecznej - 25 szt.
3,78%

Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego 78 szt.
11,78%

Łącznie w 2015 roku w wyniku w/w konkursów podpisanych zostało 461 umów
dotacyjnych.

Struktura umów jednorocznych i wieloletnich podpisanych w 2015 roku

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych - 67 szt.
14,53%

Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 55 szt.
11,93%

Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków
- 44 szt.
9,54%

Wydział Kultury - 90 szt.
19,52%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 2 szt.
0,43%

Wydział Inżynierii
Miejskiej - 1 szt.
0,22%
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego - 1 szt.
0,22%
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego 59 szt.
Miejski Ośrodek Pomocy
12,80%
Społecznej - 20 szt.
4,34%
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Biuro Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 118 szt.
25,60%
Biuro Współpracy z
Zagranicą - 4 szt.
0,87%

II.1.1.

Zestawienia analityczne za 2015 rok

Dane liczbowe do rysunków dot. konkursów, ofert oraz umów za 2015 rok przedstawia
poniższa tabela.

Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów

Dane dotyczące
złożonych ofert

Dane dotyczące
podpisanych
umów

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Liczba

% udział

28

16,28%

104

15,71%

55

11,93%

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

2

1,16%

59

8,91%

44

9,54%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

5

2,91%

4

0,60%

2

0,43%

43

25,00%

126

19,03%

118

25,60%

4

2,33%

6

0,91%

4

0,87%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

21

12,21%

25

3,78%

20

4,34%

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

15

8,72%

78

11,78%

59

12,80%

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

1

0,58%

1

0,15%

1

0,22%

Wydział Inżynierii Miejskiej

1

0,58%

1

0,15%

1

0,22%

Wydział Kultury

28

16,28%

144

21,75%

90

19,52%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

24

13,95%

114

17,22%

67

14,53%

172

100,00%

662

100,00%

461

100,00%

Biura/wydziały/ jednostki
organizacyjne - merytoryczne

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji
Biuro Współpracy z Zagranicą

Razem
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Dane liczbowe wszystkich obowiązujących w 2015 roku umów prezentuje poniższa
tabela.

Zestawienie umów obowiązujących
w 2015 roku według
biur/wydziałów/jednostek
organizacyjnych - merytorycznych

Umowy
jedno roczne

1

Umowy wieloletnie

Umowy
Łącznie
tryb
umowy
19a
(2+5+6)
ustawy

rok
rozpoczęcia
2015

rok
rozpoczęcia
przed 2015

Łącznie
(3+4)

2

3

4

5

6

7

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

52

3

20

23

16

91

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

44

0

1

1

0

45

Biuro Rozwoju Gospodarczego

2

0

1

1

2

5

117

1

1

2

44

163

Biuro Współpracy z Zagranicą

3

1

2

3

0

6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5

15

38

53

3

61

57

2

1

3

25

85

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

1

0

0

0

0

1

Wydział Inżynierii Miejskiej

1

0

1

1

1

3

Wydział Kultury

82

8

9

17

13

112

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

62

5

70

75

18

155

426

35

144

179

122

727

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

Razem
Razem liczba umów jednorocznych
i wieloletnich podpisanych w 2015
roku na podstawie otwartych
konkursów ofert
Razem liczba umów jednorocznych
i wieloletnich obowiązujących w
2015 roku na podstawie otwartych
konkursów ofert

461

605
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Struktura umów dotacyjnych obowiązujących w
2015 roku
Umowy
Umowy
konkursowe
wieloletnie
zawarte przed
rokiem 2015 144 szt.
19,81%

konkursowe
jednoroczne 426 szt.
58,60%

Umowy
konkursowe
wieloletnie
zawarte w 2015
roku - 35 szt.
4,81%

Umowy zawarte
w trybie art. 19a
ustawy - 122 szt.
16,78%

II.1.2.

L.p.

Zestawienie
e analityczne za lata 2012 - 2015

Zestawienie ilości
ci otwartych konkursów ofert, złożonych
zło
ofert
oraz zawartych umów z organizacjami pozarządowymi
pozarz

2012

2013

2014

2015

1

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

132

146

153

172

2

Liczba złożonych
onych ofert w otwartych konkursach ofert

752

639

775

662

3

Liczba umów konkursowych jednorocznych

421

386

387

426

4

Liczba umów konkursowych wieloletnich zawartych w roku
sprawozdawczym

28

35

119

35

5

Liczba umów zawartych w ramach otwartych konkursów ofert
(poz. 3 i 4)

449

421

506

461

6

Liczba umów konkursowych wieloletnich zawartych przed
rokiem sprawozdawczym

87

69

53

144

91

138

133

122

115

104

172

179

627

628

692

727

7
8
9

Liczba umów zawartych w trybie art.19a ustawy o działalności
działalno
pożytku
ytku publicznego i o wolontariacie
Liczba wszystkich umów wieloletnich obowiązujących
obowi
w danym
roku (poz. 4, 6)
Liczba wszystkich umów obowiązujących
obowi
w danym roku
sprawozdawczym (poz. 3,4,6,7)
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Liczba otwartych konkursów ofert, liczba ofert i zawartych
umów w latach 2012 - 2015
900
800

775

752
700

662

639

600

506

500
449

400

421

461

Liczba ogłoszonych
otwartych konkursów
ofert
Liczba złożonych ofert w
otwartych konkursach
ofert

300
200
100

153

146
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Na powyższym wykresie przedstawiono liczbę corocznie ogłaszanych otwartych
konkursów ofert, złożonych ofert oraz zawartych w ich wyniku umów. W porównaniu z
rokiem poprzednim, w roku 2015 nastąpił spadek liczby składanych ofert i zawieranych
umów, co ma związek z zawarciem wielu nowych umów wieloletnich w 2014 roku, dla
zadań całorocznych w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, tak ważnych w
obszarze pomocy społecznej, takich jak: domy pomocy społecznej, centra wsparcia,
prowadzenie mieszkań chronionych, poradnie rodzinne i profilaktyczne, kluby i świetlice
środowiskowe, etc.
Liczba obowiązujących umów zawartych z organizacjami pozarządowymi
w latach 2012 - 2015
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Liczba wszystkich umów
obowiązujących w danym
roku sprawozdawczym

W roku 2015, ze względu na większą ilość zlecanych zadań publicznych jak i na
zwiększone środki na ich realizację było zawartych więcej umów ogółem.
Jednocześnie wpłynęło mniej wniosków na zadania zlecane w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem
otwartego konkursu ofert i z tego powodu zawartych zostało mniej umów.

II.2.

Plan i wykonanie planu dotacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Nr LXII/1584/14 Rady Miejskiej Wrocławia 4 września
2014 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015, środki przeznaczone na realizację programu określono
w wysokości 65.000.000 zł.
Z kolei zgodnie z Uchwałą nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia
2014 r. w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok plan dotacji celowych na zadania bieżące
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosił 100.569.855 zł a według
stanu na dzień 31.12.2015 r. plan dotacji na zadania bieżące po zmianach wynosił
102.927.521,00 zł. (od kwoty 103.219.959,36 zł odjęto poz. 1)*, 2)* i 3)*).
Znacząca różnica pomiędzy kwotą określoną w rocznym programie współpracy a przyjętą
budżecie Miasta tj. ok. 35,56 mln zł wynika z różnych terminów przygotowywania w/w
dokumentów. Roczny program współpracy - z uwagi na konieczność przedkładania go do
30 – dniowych konsultacji i uchwalenia do 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie - musi mieć określony budżet najpóźniej do ok. połowy sierpnia, natomiast
projekt budżetu Miasta jest składany do Rady Miejskiej do 15 listopada.
Trzy miesiące intensywnych prac nad projektem budżetu dały możliwość wygenerowania
wyższej kwoty na realizację programu.

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i
nie działających w celu osiągnięcia zysku (w szczegółowości według klasyfikacji
budżetowej) za 2015 rok prezentuje poniższa tabela.

Pozycje niedotyczące przedmiotowego sprawozdania to:
- dotacje na zadania bieżące - poz.: 1)*, 2)*, 3)*
- dotacje na zadania inwestycyjne - poz.: 6)*, 9)*, 10)*, 11)*.

14

Wyszczególnienie

OGÓŁEM
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wykonanie
za 2015 rok

%
wyk.
planu

117 062 165,36

115 530 824,36

98,7

103 219 959,36

102 295 042,16

99,1

Uwagi

Dział Rozdział

Plan wg
uchwały
budżetowej
(po zmianach)

600

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

130 000,00

126 241,13

97,1

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

350 000,00

340 000,00

97,1

710

71095

Pozostała działalność

170 000,00

165 790,00

97,5

750

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

689 490,00

689 472,00 100,0

754

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

40 000,00

40 000,00 100,0

801

80101

Szkoły podstawowe

115 946,21

104 521,24

801

80104

Przedszkola

100 000,00

100 000,00 100,0

801

80110

Gimnazja

157 248,35

128 164,63

81,5

2)*

801

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych

19 243,80

14 328,36

74,5

3)*

801

80195

Pozostała działalność

481 300,00

476 602,20

99,0

803

80395

Pozostała działalność

238 380,00

232 661,51

97,6

851

85149

Programy polityki zdrowotnej

1 228 055,00

1 211 912,38

98,7

851

85153

Zwalczanie narkomanii

678 956,00

676 956,00

99,7

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 090 700,00

6 948 645,32

98,0

851

85158

Izby wytrzeźwień

1 600 000,00

1 600 000,00 100,0

852

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5 492 020,00

5 449 624,68

99,2

852

85202

Domy pomocy społecznej

12 085 728,00

11 983 966,75

99,2

852

85203

Ośrodki wsparcia

3 367 826,00

3 354 699,92

99,6

852

85204

Rodziny zastępcze

593 350,00

593 350,00 100,0

852

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

348 000,00

346 864,12

852

85206

Wspieranie rodziny

852

85220

852
852

90,1

99,7

2 200 600,00

2 200 600,00 100,0

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

337 365,00

337 365,00 100,0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

12 531 640,00

12 376 275,00

98,8

85232

Centra integracji społecznej

19 000,00

17 536,08

92,3

15

1)*

4)*

852

85295

Pozostała działalność

350 000,00

853

85305

Żłobki

1 020 675,00

1 020 675,00 100,0

853

85395

Pozostała działalność

7 468 606,00

7 406 105,45

99,2

900

90013

Schroniska dla zwierząt

2 520 000,00

2 508 450,00

99,5

900

90095

Pozostała działalność

198 830,00

188 640,00

94,9

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

8 600 000,00

8 600 000,00 100,0

921

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6 071 000,00

6 015 069,14

99,1

921

92195

Pozostała działalność

9 077 000,00

8 993 214,07

99,1

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

17 849 000,00

17 769 326,05

99,6

13 842 206,00

13 235 782,20

95,6

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

277 986,13

79,4

5)*

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

60 000,00

60 000,00 100,0

6)*

852

85202

Domy pomocy społecznej

80 000,00

80 000,00 100,0

7)*

853

85395

Pozostała działalność

1 015 000,00

1 008 670,00

99,4

8)*

900

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 060 000,00

527 062,17

49,7

9)*

900

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

8 522 745,00

8 522 742,88 100,0 10)*

921

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

3 104 461,00

3 037 307,15

97,8

Wyjaśnienia
Pozycje dotyczące przedmiotowego sprawozdania – wyjaśnienia niepełnego wykonania
planu:
4)*
Dysponentem środków finansowych było Centrum Integracji Społecznej.
Niepełne wykonanie za rok 2015 przez partnerów projektu „Model Wsparcia jako innowacyjne
narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz
przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” – Centrum Praw Kobiet i
Biurovitę wynika z mniejszej niż zakładano frekwencji uczestniczek projektu na praktykach
zawodowych w latach poprzednich. W związku z tym wydatkowano mniej środków, ponieważ
stypendium wypłacane było proporcjonalnie do frekwencji uczestniczek na praktykach. Drugą
przyczyną niższego niż zakładano wykonania budżetu było niewykorzystanie w całości środków w
ramach kosztów pośrednich.
5)*
Zaplanowane w tej pozycji środki budżetowe przeznaczone były na wydatki na działalność związaną
z prowadzeniem ogrzewalni oraz realizowaniem pakietu interwencyjnego dla osób bezdomnych na
terenie Gminy Wrocław (kwota 200.000 zł) oraz z przygotowaniem Wigilii dla najuboższych
mieszkańców Wrocławia (kwota 150.000 zł.) Niepełne wykonanie planu dotyczy głównie zadania
związanego z organizacją Wigilii. W 2015 roku Miasto Wrocław po raz pierwszy planowało
zorganizować bardzo uroczystą Wigilię, w szerszym zakresie i dla większej liczby potrzebujących,
niż to było w latach wcześniejszych. Środki na to przedsięwzięcie planowane były w sierpniu 2015
roku a wysokość ich określona została na podstawie szacunkowych kosztów z tym związanych.
Konkurs na realizację zadania Miasto ogłosiło 02.11.2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpiło
30.11.2015r. Organizacje, które zgłosiły się do realizacji tego zadania, przedłożyły bardzo
korzystne oferty, których wartości były dużo niższe od zaplanowanych wydatków. Zawarto trzy
umowy dotacyjne na łączną kwotę 78.186,13 zł. W związku tym, iż rozstrzygnięcie konkursu oraz
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11)*

podpisanie umów odbyło się w miesiącach listopad i grudzień 2015 roku, było już za późno na
zgłoszenie wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym.
Pozycje dotyczące przedmiotowego sprawozdania – opis przeznaczenia dotacji
inwestycyjnych:
7)*
Umowa dotacyjna na wsparcie techniczne domu pomocy społecznej z przeznaczeniem na
wykonanie prac dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynku.
8)*
Umowy dotacyjne na wsparcie techniczne dla:
Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej na Osiedlu Nowy Dwór,
bazy sportowej i dydaktycznej zespołu szkół z maturą międzynarodową,
klubu środowiskowego w rejonie Ołbin, plac Bema, ul. Prusa,
Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”,
centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim,
klubu środowiskowego w rejonie Ołbin,
schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Bogedaina 5 (polepszenie warunków przeciw
pożarowych),
budynku przy ul. Sołtysowickiej 59a – etap I (zabezpieczenie i remont elewacji).
Pozycje niedotyczące przedmiotowego sprawozdania:
1)* i 2)*
Niepełne wykorzystanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych wynika z mniejszej liczby uczniów, którzy rozpoczęli
naukę w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu do liczby uczniów pierwotnie prognozowanej
przez poszczególne szkoły, wydatkowanie kwot niższych niż planowane na 1 ucznia na zakup
wyposażenia.
3)*
Niepełne wykorzystanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych wynika z mniejszej liczby uczniów, którym ostatecznie
dokonano stosownych zakupów wyposażenia, wydatkowanie kwot niższych niż planowane na 1
ucznia na zakup wyposażenia, trudności w zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych,
materiałów ćwiczeniowych dostosowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6)*
Dysponentem środków finansowych był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Środki przeznaczone zostały na zakup pojazdu typu quad z przyczepą i sprzętem ratowniczym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.
9)*
Dysponentem środków finansowych był Wydział Środowiska i Rolnictwa.
Środki finansowe w wysokości 1.060.000,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego związanego z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych oraz obiektów
usługowych i użyteczności publicznej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie planu na
poziomie 49,7 % spowodowane było mniejszym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców w
uzyskaniu dotacji na ten cel.
10)*
Dysponentem środków finansowych był Wydział Środowiska i Rolnictwa.
Środki finansowe przeznaczone były na realizację programu likwidacji niskiej emisji na terenie
miasta Wrocławia - Kawka I i Kawka II. Program wymiany lokalnych źródeł ciepła na
proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych
realizowany jest w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i współfinansowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
11)*
Dysponentem środków finansowych było Biuro Miejskiego konserwatora Zabytków.
Środki były przeznaczone na realizację programów: "Kamienice w zabudowie pierzejowej" oraz
WUWA.
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II.2.1.

Wykonanie planu dotacji za lata 2005 - 2015

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających
działaj
w celu osiągnięcia
cia zysku w
ujęciu
ciu dynamicznym w latach 2005 - 2015 (w zł)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

30 000 000
30 127 980
47 508 961
55 466 939
58 909 981
62 877 901
65 715 620
73 298 996
69 561 969
95 553 776
103 136 698

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w latach 2005- 2015
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
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III.

Inne formy współpracy

III.1.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez
Prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie
dotyczącym działalności pożytku publicznego i współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi.
Do zadań Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy m.in. opiniowanie
projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi,
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
WRDPP kadencji 2013 – 2015 odbyła w roku 2015 jedno posiedzenie. W tym samym roku
upływała jej kadencja, dlatego ogłoszono i przeprowadzono wybory. Prezydent Wrocławia
powołał WRDPP w nowej odsłonie na lata 2015 – 2017. Jej skład:
Trzech przedstawicieli Prezydenta Wrocławia:
Barbara Radomska - dyrektor Biura Prezydenta
Jacek Sutryk - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Lech Filipiak - dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji
Trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia:
Agnieszka Kędzierska - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
Magdalena Razik – Trziszka - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
Krzysztof Szczerba - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie
Wrocławia:
Maciej Wiśniewski - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Stowarzyszenie Tratwa
Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju
Jakub Prus - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Piotr Śmigielski - Spółdzielnia Socjalna „Aktywacja”
Paweł Trawka - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Włodzimierz Sopalski - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
W 2015 roku nowa WRDPP odbyła 3 oficjalne posiedzenia i podjęła 3 uchwały.
Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełni Biuro ds. Partycypacji Społecznej.
Protokoły z posiedzeń WRDPP dostępne są w BIP UM Wrocławia.
Więcej informacji: http://bip.um.wroc.pl/artykuly/179/wrdpp

III.2.

Grupy dialogu społecznego

Grupy Dialogu Społecznego (GDS) to nowa forma dialogu, kontaktu i współpracy z
wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i
innymi środowiskami społecznymi prowadzona od połowy roku 2013 we Wrocławiu.
Zadanie zainicjowane i prowadzone w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Departamencie
Spraw Społecznych w ramach kompetencji Rzecznika ds. Dialogu Społecznego.
Ideą, zamysłem tematycznym, obszarami zgłaszanymi przez organizacje pozarządowe Grup Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu, diagnoza i próba rozwiązywania
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ważnych problemów społecznych, jak również wskazywanie i promocja dobrych praktyk,
poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we
Wrocławiu. Nade wszystko cenną wartością osiągana w ramach pracy w ramach GDS jest
budowanie relacji społecznych pomiędzy instytucjonalnymi oraz indywidualnymi
uczestnikami życia społecznego w mieście. Podłożem zawiązania GDS staje się zawsze
pewien obszar tematyczny lub problemowy, którym intensywnie zainteresowane są bądź
organizacje pozarządowe, bądź środowiska społeczne bez trwałej formy organizacyjnej,
bądź też podmioty administracji i służb publicznych.
W spotkaniach GDS uczestniczą przedstawiciele NGO, pracownicy Urzędu Miejskiego
Wrocławia oraz przedstawiciele innych instytucji, również spoza sektora finansów
publicznych.
Formy pracy w ramach działalności GDS to przede wszystkim spotkania dialogowe
skupiające zazwyczaj około kilkunastu osób (czasem nieco więcej), mniejsze robocze
spotkania oraz bieżąca współpraca merytoryczna (przygotowanie spotkań, wymiana
informacji, przygotowanie materiałów merytorycznych), oraz większe formy spotkań (pod
względem liczebności uczestników) – czyli debaty, konferencje, fora.
Dynamika pracy poszczególnych GDS jest zróżnicowana i stanowi niejako pochodną
decyzji samej Grupy oraz bieżącej potrzeby omawiania poszczególnych tematów dialogu.
Zaistniały takie GDS, które posłużyły konkretnej wymianie informacji i komunikatów
pomiędzy np. pozarządowymi i publicznymi podmiotami i aktywność ich zatrzymała się
po jednym, dwóch lub trzech spotkaniach (np. GDS ds. mobilności, czy GDS ds. usług
opiekuńczych). Część tematyki poruszanej podczas spotkań GDS przenosi się w sposób
naturalny na forum obrad Rad Społecznych. Jednocześnie powstają nowe inicjatywy w
obszarze dialogu społecznego owocujące powstawaniem GDS wokół kolejnych zagadnień
tematycznych: wolność przekazu w życiu społecznym, uchodźcy, aktywność sportowa
(bierna i czynna) wrocławian.
GDS szczególnie aktywnie funkcjonujące w drugiej połowie roku 2015 to: GDS ds.
rodziny, GDS ds. zieleni miejskiej, GDS ds. osób niepełnosprawnych, GDS ds.
uchodźców, GDS ds. wolności przekazu, GDS ds. aktywności sportowej (w trakcie
tworzenia się).
Funkcję szerokiego dialogu społecznego spełniają również fora, debaty i konferencje:
m.in. Debata „wygrany wygrany” – piąta edycja, skupiająca podmioty gospodarcze,
pozarządowe, naukowe i samorząd; zjazd kół Związku Dużych Rodzin we Wrocławiu,
Forum ds. uzależnień i przemocy, Konferencja „wolność przekazu” – odnosząca się do
różnorodnych form przekazu publicznego i ich oddziaływania społecznego, Dolnośląski
Festiwal Wolontariatu, czy też rozliczne fora dyskusyjne i konferencje skupione wokół
środowisk senioralnych jak np.: „udział seniorów w życiu kulturalnym miasta” oraz „Jan
Paweł II – człowiek spełniony”.
Podsumowując aktywność w obszarze dialogu społecznego w roku 2015 należy wyrazić ją
liczbą ponad 50 różnych spotkań o średniej frekwencji od kilkunastu do kilkudziesięciu
osób.

III.3.

Rady społeczne oraz zespoły doradcze i inicjatywne z
udziałem organizacji pozarządowych

Rada ds. partycypacji
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 679/15 Prezydenta
z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Partycypacji.
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Wrocławia

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia oraz forum
prowadzenia dyskusji na temat polityki konsultacyjnej miasta, kształtowania
społeczeństwa obywatelskiego i demokracji deliberatywnej.
Skład rady:
Piotr Czekierda - Prezes Zarządu Collegium Wratislaviense
Robert Drogoś - Prezes Stowarzyszenia "Tratwa"
dr Maurycy Graszewicz - Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego
Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
dr Karina Stasiuk-Krajewska – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Joanna Wajda – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw
Karta 99.
Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 15
stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
oraz Zarządzenia Nr 232/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
powołania
składu
osobowego
składu
Wrocławskiej
Rady ds. Budżetu
Obywatelskiego.
Rada uczestniczy w procesie tworzenia strategii Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
uczestniczy w procesie ewaluacyjnym i opiniuje zasady Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego na kolejne lata; angażuje się w proces rekomendacji projektów
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przed zgłoszeniem ich w formie projektu uchwały
do Rady Miejskiej Wrocławia; uczestniczy w tworzeniu katalogu dobrych praktyk
partycypacyjnych we Wrocławiu.
Skład rady:
Alicja Brzozowska – dyrektor SP nr 109, lider projektu WBO2014
Jarosław Janas – fundacja Sancta Familia, lider projektu WBO2014
Katarzyna Kajdanek – socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujący się tematyką
budżetów partycypacyjnych
Artur Młynarczyk – stowarzyszenie Parkour Wrocław, lider projektu WBO2013
Aleksander Obłąk – Akcja Miasto, WIR, lider projektu WBO2014
Grzegorz Ossowski – dziennikarz, lider projektu WBO2014
Marcin Szeloch – dyrektor Biura Rady Miejskiej UMW
Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej
Ks. Grzegorz Trawka – Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca, lider projektu WBO2013
Piotr Uhle – radny Rady Miejskiej Wrocławia.
Rada ds. Polityki Rowerowej
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 319/15 Prezydenta Wrocławia
z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Rady do spraw Polityki
Rowerowej.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie:
rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych,
zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie
poruszania się rowerem, zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji
budżetowej Program Rowerowy, opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających
wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie, rekomendacji dla działań
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mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, podejmowania innych działań
na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Kadencja trwa dwa lata.
Skład rady:
Henryk Charucki – Harfa-Haryson
Daniel Chojnacki – oficer rowerowy
Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Agnieszka Imiela – Akcja Miasto
Monika Kozłowska-Święconek – Biuro Rozwoju Wrocławia
Radosław Lesisz – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Aleksander Obłąk – Akcja Miasto i Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.
Rada ds. Mobilności
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 321/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 22
stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Mobilności.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w
sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w
zakresie: opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze miasta, dotyczących
problematyki transportowej, a w tym w szczególności:
- dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego,
- równoważenia sposobów funkcjonowania rodzajów transportu,
- integracji systemów transportowych,
- jakości materialnej i funkcjonalnej systemu transportowego,
- bezpieczeństwa,
- aspektów ekologicznych transportu,
- formułowania opinii i postulatów dotyczących problematyki transportowej,
wynikających z własnych ocen i analiz oraz przedkładanie ich władzom miasta.
Skład rady:
Marek Czuryło – Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia
Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska
Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Zbigniew Komar – Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia
Jerzy Lutogniewski – Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt
Aureliusz Mikłaszewski – Dolnośląski Klub Ekologiczny
Jakub Nowatorski – Politechnika Wrocławska, Pieszy Wrocław
Marcin Pawęska – Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Jolanta Szczepańska – Prezes MPK Sp. z o.o.
Marek Żabiński – Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Wrocławska Rada Kobiet
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 6941/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 8
marca 2013 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Kobiet.
Rada dla władz Wrocławia pełni funkcję doradczo – opiniującą w sprawach dotyczących
życia społeczno-gospodarczego Miasta. Członkowie rady reprezentują instytucje
publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze. Wśród
kluczowych obszarów zainteresowania i wsparcia rady jest m.in. wsparcie rodziców w
zakresie godzenia obowiązków zw. z opieką nad dziećmi i pracą zawodową, ze
szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie rodzin w
zakresie opieki nad osobami starszymi.
Skład rady:
Anna Grabowska - dyrektor Fundacji Promyk Słońca
Maria Wanda Kopertyłska - prof. dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

22

Violetta Kutlubasis-Krajewska - dyrektor Centrum Sztuki WRO/WRO Art Center
Agnieszka Orłowska – Wroclaw Global Business Center Managing Director HewlettPackard
Joanna Nyczak – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia
Natalia Rudolf-Niewójt – współwłaściciel Vademecum sp. z o.o.
Katarzyna Wawrzyniak – członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji
Beata Zientek – Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Sędzia
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 3861/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 24
lutego 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana
Wrocławską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezydenta Wrocławia. Do zakresu działania rady należy inspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji
ich praw, opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych
przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Skład rady:
Dorota Nawrot-Rudnicka – przedstawiciel Stowarzyszenia Marfan Polska
Paweł Napora – przedstawiciel Dolnośląskiego Forum Integracyjnego
Krzysztof Peda – przedstawiciel Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia
"Twoje nowe możliwości„
Michał Fitas – przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych
Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik
ds.
Osób
Niepełnosprawnych
przedstawiciel
Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Wrocławska Rada Sportu
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 396/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 4
lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Sportu.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kultury
fizycznej. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:
- opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej;
- opiniowanie projektu budżetu w części dot. Kultury fizycznej;
- opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. Rozwoju kultury fizycznej;
- opiniowanie i inicjowanie programów dot. Rozwoju bazy sportowej na terenie
Miasta Wrocław;
- współpraca z komisją Rady Miejskiej Wrocławia d/s kultury fizycznej.
Rada spotyka się raz na trzy miesiące.
Skład rady:
Marian Dymalski – Prezes Klubu Sportowego AZS Wrocław (przewodniczący)
Jacek Grabowski – Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej
Zbigniew Korzeniowski – Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Sportu
Mieczysław Łopatka – Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej
Renata Mauer-Różańska – Radna Rady Miejskiej Wrocławia
Paweł Rańda – Radny Rady Miejskiej Wrocławia

23

prof. Andrzej Rokita – Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(przewodniczący Rady)
Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Bogdan Zawisza – Szkolny Związek Sportowy
Piotr Mazur – Sekretarz Rady, dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu
Miejskiego Wrocławia.
Wrocławska Rada Seniorów
Rada powołana na podstawie Uchwały Nr LX/1526/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26
czerwca 2014 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej
Statutu.
Wrocławska Rada Seniorów została powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów
osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław. W
głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz
aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia. Rada współpracuje z Radą Miejską
Wrocławia, Prezydentem Wrocławia. W skład rady weszli przedstawiciele Organizacji
Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia.
Skład rady:
Maria Bierska – Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego
Irena Brojek – członkini nadodrzańskiej Rady Seniorów
Marek Foriasz – Polski Komitet Pomocy Społecznej
Elżbieta Gorgoń – Klub Seniora „Integracja”, MOPS
Elżbieta Góralczyk – Członek Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego (wiceprzewodniczący)
Robert Pawliszko – z-ca dyrektora WCRS (sekretarz)
Ewa Rzewuska – Dolnośląski Obywatelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kazimierz Szyszka – Klubu Seniora „Integracja”
Andrzej Maria Turkiewicz – Prezydent Stowarzyszenia ”ACTIV”
Michalina Witczak - przewodnicząca zarządu okręgowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Walentyna Wnuk – społeczny doradca Prezydenta Wrocławia ds. seniorów oraz doradca
UM ds. Seniorów (wiceprzewodnicząca)
Maria Zawartko – wykładowca akademicki (przewodnicząca)
Wanda Ziembicka-Has – Radna osiedlowa, dziennikarka.
Nieformalna
grupa
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
wielokulturowości i urzędników
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

ds.

Cel grupy: cykliczne spotkania osób zajmujących się kwestiami tolerancji, dialogu
międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji we Wrocławiu. Zespół jest
niesformalizowany i składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
pracowników Gminy Wrocław/Urzędu Miejskiego Wrocławia. Spotkania grupy rozpoczęły
się w 2014 i odbywały się raz na dwa miesiące. Członkowie grypy pozostają jednak w
stałym kontakcie. W 2015 roku odbyło się 5 spotkań, dotyczyły one budowy platformy do
współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim, wymiany
doświadczeń oraz budowania zaufania między członkami zespołu. Zagadnienia poruszane
na spotkaniach dotyczyły bieżących działań, wyzwań i pomysłów na współpracę.
Członkowie grupy:
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Dominik Golema, Rafał Florczak
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Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Manuela PliżgaJonarska, Anna Malkogiorgos, Daniel Góra
Przedstawiciele organizacji pozarządowych - Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa – Anna
Kudarewska, Stowarzyszenie Nomada – Katarzyna Pawlik, Semper Avanti – Agata
Nassim, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii – Fundacja TERRA dla Pokoju i
Tolerancji – Dimczo Angelow, Stowarzyszenie Diversja – Dorota Mołodyńska-Kuenzel,
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, Fundacja Dom Pokoju – Dorota Whitten.
Zespół „Kalejdoskop Kultur”
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Zespół odbywał cykliczne spotkania w sprawie przygotowań i realizacji festiwalu
Kalejdoskop Kultur, realizacji i promocji działań dotyczących
kultury i tradycji
mniejszości, powołania Fundacji Kalejdoskop Kultur, przygotowania kalendarza
Kalejdoskopu Kultur.
Członkowie grupy:
Dorota Kozak-Rybska - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Igor Salomon - Związek Ukraińców w Polsce
Adam Domanasiewicz - Towarzystwo Ormian Polskich
Musa Czachorowski - Związek Tatarów RP
Renate Zajączkowska - Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, Jakub Einhorn Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Tadeusz Paczkowski Stowarzyszenie „Romani Bacht”
Olga Chrebor - Fundacja Kalejdoskop Kultur
Mariola Abkowicz – Związek Karaimów Polskich
Stefan Skotis– Stowarzyszenie Greków w Polsce Odysseas.
Niesformalizowana
grupa
w
ds.
organizacji
programu
poradnictwa
obywatelskiego oraz mediacji
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Celem jest opracowywanie nowych pomysłów i rozwiązań dla rozwoju programu
poradnictwa i mediacji, konsultowanie inicjatyw poddawanych przez Gminę, ewaluacja
zrealizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi działań, organizacja
Wrocławskich Dni Poradnictwa Obywatelskiego, Miesiąca Poradnictwa Obywatelskiego,
Międzynarodowego Dnia Mediacji. Grupa spotyka się 1-2 razy w miesiącu.
Skład grupy:
Ilona Krawczyk - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Joanna Wajda – Stowarzyszenie Karta 99
Krzysztof Kubiesa i Wioleta Kajak – Fundacja Dajmy Szansę
Dorota Whitten i Karolina Mróz – Fundacja Dom Pokoju
Lech Moliński – Wrocławska Fundacja Filmowa.
Działania opracowane i realizowane przez grupę w ramach Wrocławskiego Programu
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego oraz jakość współpracy organizacji
pozarządowych i Miasta Wrocławia otrzymały w lutym 2015 roku nagrodę główną
na Ogólnopolskim Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w
Warszawie. Spotkania organizowane przez grupę zaowocowały w 2015 roku
poszerzeniem oferty edukacyjnej w zakresie mediacji (opracowano warsztaty filmowe dla
młodzieży szkolnej), wyklarowaniem potrzeb związanych z ujednoliceniem procedury
Niebieskiej Karty dla ekspertów, określeniem potrzeb szkoleniowych dla ekspertów oraz
przygotowaniem specjalnego programu podczas Seminarium eksperckiego w
październiku 2015 r., organizacją dodatkowych przedsięwzięć promujących mediacje,
takich jak akcja w Centrum Handlowym Renoma „Pogódźmy się na Święta".

25

„Partnerstwo dla Brochowa”
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Spotkania partnerów lokalnych, przedstawicieli instytucji, firm i organizacji działających
na terenie osiedla Brochów, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Osiedla
Brochów, Towarzystwo Przyjaciół Brochowa, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jerzego
Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego, Klub Seniora Brochów, Szkoła Podstawowa
nr 80, Przedszkole nr 51, Staż Miejska, Policja, Szpital im. Falkiewicza, Fundacja „Made in
Brochów”, Stowarzyszenie Romani Bacht, Towarzystwo Kultury Czynnej. W dniu 3
września podpisano porozumienie powołujące „Partnerstwo dla Brochowa”, do którego
przystąpiło 12 różnych instytucji, organizacji i firm. We wszystkich 10 spotkaniach udział
wzięło ok. 170 osób.
Do Partnerstwa przystąpili:
Fundacja „Bajkowy Świat" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 6, reprezentowana
przez Przewodniczącą Zarządu panią Agatę Pacholską
Fundacja „Made in Brochów" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 22/10,
reprezentowana
przez
Prezesa
Fundacji
panią
Katarzynę
Słysz-Michońską
Fundacja „Swoją Drogą” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Polnej 7, reprezentowana przez
Wiceprezes panią Katarzynę Nowak
Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6,
reprezentowany przez dyrektora panią Annę Józefiak–Maternę
Rada Osiedla Brochów z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koreańskiej 1A, reprezentowana
przez Przewodniczącego Rady pana Marka Sadowskiego
Restauracja „Noce i Dnie” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 18,
reprezentowana przez Managera panią Annę Przybył
Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 3
Maja 11/11, reprezentowane przez Prezesa pana Józefa Masteja
Straż Miejska Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwarnej 5/7, reprezentowana
przez Komendanta pana Zbigniewa Słysza
Szkoła Podstawowa nr 80 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Polnej 4, reprezentowana
przez dyrektora pana Ireneusza Dudka
Towarzystwo Kultury Czynnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 92/1,
reprezentowane przez Prezesa panią Jolantę Sakowską
Towarzystwo Przyjaciół Brochowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2A,
reprezentowane przez Prezesa pana Józefa Sulkę
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu przy pl.
Dominikańskim 6, reprezentowane przez wicedyrektora pana Łukasza Łaskawca.
Zespół ds. uczniów obcojęzycznych
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
W grudniu 2015 r. powstał zespół ds. uczniów i rodzin obcojęzycznych, który zajmuje się
diagnozowaniem i poszukiwaniem rozwiązań dotyczących obecności uczniów i rodzin
obcojęzycznych we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Odbyło się 1 spotkanie w dniu
02.12.2015 roku.
Targi Edukacji Międzykulturowej
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
W dniu 12.02.2015 roku zorganizowano pierwsze w Polsce Targi Edukacji
Międzykulturowej, których celem była wymiana dobrych praktyk i pozyskanie nowej
wiedzy, o tym jak podnosić kompetencje międzykulturowe w szkołach i przedszkolach.
Targi okazały się wielkim sukcesem, zgromadziły dużą liczbę uczestników – około 150

26

osób, w tym ponad 70 nauczycieli, ponad 30 reprezentantów organizacji pozarządowych
oraz przedstawicieli władz miasta i jednostek miejskich (Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego, Biuro ds. Partycypacji, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich). Wielu nauczycieli zadeklarowało, że nie zdawało
sobie sprawy z tak dużej liczby organizacji oraz projektów dotyczących wielokulturowości
we Wrocławiu. Wielu ankietowanych wskazywało, że Targi Edukacji Międzykulturowej są
bardzo dobrym pomysłem. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3.
Organizacje, które wzięły udział w Targach: Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja,
Fundacja Bente Kahan, Fundacja Eudajmonia, Fundacja Semper Avanti, Fundacja Dom
Pokoju, Fundacja WrOpenUp, Stowarzyszenie Diversja, Stowarzyszenie Sietar,
Stowarzyszenie Nomada, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Kalejdoskop Kultur,
Muzułmańskiem Centrum Kulturalno-Oświatowe, Młody Podróżnik, inicjatywa Kolorowe
Dzieci. Powyższe organizacje zorganizowały swoje stanowisko wraz z materiałami
promocyjnymi i informacyjnymi oraz wystąpiły z prezentacjami multimedialnymi i
wykładami
na
temat
dobrych
praktyk
edukacyjnych
dotyczących
dialogu
międzykulturowego.
Zespół merytoryczny ds. zdrowia psychicznego
Komórka organizacyjna koordynująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas kilku
spotkań, które odbyły się w 2015 r. uczestnicy wymieniali doświadczenia i informacje na
temat różnorodnych działań na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego.
Zespół merytoryczny ds. poradnictwa rodzinnego
Komórka organizacyjna koordynująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.
W 2015 r. odbyły się 2 spotkania zespołu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele
wszystkich organizacji realizujących zadanie oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Podczas spotkań wymieniano doświadczenia z realizacji poszczególnych zadań,
relacjonowano czas oczekiwania do poszczególnych specjalistów, omawiano zmiany w
przepisach prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz przypominano zasady
współpracy z Gminą Wrocław szczególnie w zakresie przygotowywania stosownej
dokumentacji. Poradnie promowały organizowane przez siebie wydarzenia skierowane do
wrocławskich rodzin.
Organizacje prowadzące poradnictwo rodzinne brały czynny udział w Miesiącu Rodziny
prowadząc warsztaty dla rodziców i specjalistów oraz promując swoją działalność podczas
pikników rodzinnych.

III.4.

Zostaw swój 1% we Wrocławiu

Zostaw swój 1% we Wrocławiu!” - to hasło kampanii promocyjnej, którą prowadzono od
początku roku do końca kwietnia 2015 roku. Akcja miała zachęcić mieszkańców
Wrocławia do przekazywania części podatku (1%) na rzecz wrocławskich organizacji
pożytku publicznego.
Główne cele, idea kampanii:
- wsparcie publicznej działalności wrocławskich organizacji oraz realizacji ważnych
i wszechstronnych zadań na rzecz Wrocławia i wrocławian,
- budowanie aktywności obywatelskiej i lokalnej tożsamości.
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Motyw kampanii:
Zostaw swój 1% we Wrocławiu.
Dlaczego to takie ważne?
- Przekaż swój 1% zgodnie z Twoją wolą. Najważniejsze aby to zrobić. My
zachęcamy - zostaw go we Wrocławiu!
- Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz wrocławian. Ważne
zadania i cele społeczne, akcje charytatywne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem
dla Wrocławia i nas samych.
- To przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej.
- Budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość.
- Pamiętajmy - 1% to nie tylko największe organizacje pożytku publicznego. We
Wrocławiu jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego
zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie - po sąsiedzku.
Przeprowadzono kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Wrocławia,
klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dystrybuowano plakaty i ulotki m.in. w Centrach
Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Opublikowano i promowano
informacje na stronie internetowej Wrocławia – www.wroclaw.pl.

III.5.

Serwis informacyjny na
Wrocławia www.wroclaw.pl

stronach

internetowych

SERWISY INFORMACYJNE NA STRONACH INTERNETOWYCH WROCŁAWIA ORAZ
PROFILE FACEBOOK
Biuro ds. Partycypacji Społecznej prowadzi i aktualizuje następujące strony internetowe
na portalu www.wroclaw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia:
Wrocławski Budżet Obywatelski:
http://www.wroclaw.pl/wbo
Aktualności dotyczące projektu, listy i realizacje projektów, zasady, dział FAQ, kontakt
Obecność na Facebook’u – Wrocławski Budżet Obywatelski
https://www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski
Wrocław Rozmawia:
http://www.wroclaw.pl/rozmawia
Platforma kontaktu z mieszkańcami, konsultacji społecznych, aktualności, dobre praktyki
Obecność na Facebook’u – Wrocław Rozmawia.
https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/
Dla NGO:
http://www.wroclaw.pl/organizacje-pozarzadowe
m.in. Informacje o BPS, Sektor 3, WRDPP, dostęp do Generatora Ofert i Sprawozdań,
Grupy Dialogu Społecznego.
http://www.wroclaw.pl/aktualnosci-ngo
Aktualności NGO (wiadomości własne BPS skierowane do NGO, informacje własne NGO).
Biuletyn Informacji Publicznej:
http://bip.um.wroc.pl/
m.in. informacje o BPS, otwarte konkursy ofert oraz inne tryby wsparcia finansowego,
sprawy do załatwienia, najem lokalu użytkowego przez NGO, formularze do pobrania,
zestawienia, programy współpracy i sprawozdania.
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III.6.

Szkolenia adresowane do przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz pracowników Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych, które udzielają dotacji
celowych

We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 miały miejsce
dwa bloki szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których ogółem zostało
przeszkolonych 978 osób, w tym: szkolenia w ramach Wrocławskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (809 osób) i szkolenia w ramach
Pozarządowego Ośrodka Kariery (169).
Szkolenia były skierowane zarówno do nowo powstałych organizacji pozarządowych i
miały na celu zapoznanie ich z zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi
funkcjonowania NGO (np. zakładanie fundacji krok po kroku, tworzenie stowarzyszenia
krok po kroku, pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji, podstawy
tworzenia projektów, itp.), jak i do organizacji już działających, których celem było
podniesienie potencjału i profesjonalizacji ich pracy (np. jak efektywnie współpracować z
biznesem?, podstawy tworzenia i zarządzanie projektami w metodologii PCM, itp.). Część
szkoleń miała również charakter ogólnorozwojowy, jak np. teamwork – praca zespołowa,
przywództwo, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, itp.
Biuro ds. Partycypacji Społecznej przeprowadziło cykl szkoleń dla organizacji
pozarządowych oraz dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
udzielających dotacji celowych dla organizacji pozarządowych. Tematem szkoleń były
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku oraz przygotowanie
do realizacji nowego zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej. W szkoleniach udział wzięło 256 osób.
Na zlecenie Biura ds. Partycypacji Społecznej przeprowadzono cykl szkoleń o
zróżnicowanej tematyce, w których udział wzięło 349 osób. Szkolenia były skierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych i miały na celu podnoszenie profesjonalizacji
pracy np. szkolenie z zakresu BHP, podstawy księgowości i sprawozdawczość NGO, kursy
instruktażowe dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, itp.
Ogółem w 2015 roku zostały przeszkolone łącznie 1.583 osoby.

III.6.1.

Zestawienie analityczne za lata 2012 - 2015

L.p.

Liczba uczestników szkoleń organizowanych dla organizacji
pozarządowych oraz pracowników UM i jednostek
organizacyjnych Gminy zajmujących się współpracą z
organizacjami pozarządowymi

2012

2013

2014

2015

1

Szkolenia przeprowadzane przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej

165

155

188

256

2

Szkolenia przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Partycypacji
Społecznej

303
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290

349

3
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Pozarządowych Sektor 3

968
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4
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1 436
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1 883

1583
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Jak prezentują dane analityczne, liczba szkoleń w prezentowanym okresie utrzymuje się
na wysokim poziomie. Więcej szkoleń przeprowadzono w latach 2013 i 2014, z kolei rok
2015 jest porównywalny z rokiem 2012.
Rokrocznie część szkoleń ma na celu podnoszenie potencjału i profesjonalizacji pracy
organizacji pozarządowych wraz z doskonaleniem umiejętności ogólnorozwojowych
i interpersonalnych uczestników, część natomiast jest związana z bieżącymi potrzebami
np. w zakresie zmian przepisów, doskonalenia narzędzi informatycznych, itp. Żadna z
tych dziedzin nie jest zaniedbywana, a wahania występujące w kolejnych latach są
wynikiem różnicy tych potrzeb.
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III.7.

Udostępnianie gminnych nieruchomości organizacjom
pozarządowym

W roku 2015 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 351 nieruchomości gminnych
na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe,
nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane). Powyższa liczba uwzględnia
dane z:
- Zarządu Zasobu Komunalnego (249),
- Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o. (39),
- Wydziału Nieruchomości Komunalnych (39),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (14),
- Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4 (10).
Nieruchomości użytkowane były na podstawie następujących tytułów prawnych:
- najem (238),
- użyczenie (64),
- użytkowanie (23),
- dzierżawa (14),
- użytkowanie wieczyste (9),
- bezumownie (3).
Ponadto organizacje korzystały z infrastruktury lokalowej szkół i obiektów sportowych z
przeznaczeniem na m. in. różnorodne zajęcia sportowe i pozalekcyjne dla dzieci i
młodzieży. W roku 2015 obowiązywały łącznie 633 krótkoterminowe umowy na
pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe. Powyższa liczba
uwzględnia dane z:
- Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (291),
- Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych (246),
- Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (96).
W roku 2015 realizowana była kolejna edycja Programu „Bezpłatnego udostępniania,
organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto
Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”. W ramach programu:
- rozpatrzono pozytywnie 71 wniosków organizacji pozarządowych,
- zawarto 71 umów z organizacjami pozarządowymi na pomieszczenia szkolne,
- rozpatrzono negatywnie 7 wniosków organizacji pozarządowych.
W salach gimnastycznych prowadzone były zajęcia z całej gamy dyscyplin sportowych,
m. in. z piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, tańca sportowego, gimnastyki artystycznej.
Ważną rolę w zakresie zapewniania infrastruktury lokalowej dla organizacji
pozarządowych pełniło Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4,
prowadzone w gminnym budynku przez Fundację Przemian Społecznych „Zmiana”.
Placówka przy ul. Paulińskiej 4 prowadzi działalność od września 2011 roku i zapewnia
pomieszczenia dla 10 organizacji pozarządowych, realizujących projekty w różnych
obszarach społecznych. Projekty te wpisują się w działania Miasta na rzecz rewitalizacji
rejonu Nadodrza. Do głównych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
w Centrum w roku 2015 należały m. in. Klub Środowiskowy PajdArt (projekt skierowany
do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, grupa wsparcia „Razem
pokonamy raka”, czasopismo internetowe „Skarby Kultury” oraz klub seniora.
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III.8.

Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych
oraz udzielanie rekomendacji

W 2015 roku w Biurze ds. Partycypacji Społecznej:
- wydano 353 opinie w sprawach lokalowych organizacji pozarządowych dla:
Departamentu Edukacji (250), Zarządu Zasobu Komunalnego (73), Wrocławskich
Mieszkań Sp. z o.o. (16), Wydziału Nieruchomości Komunalnych (10),
Młodzieżowego Centrum Sportu (2), Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o. o. (1),
Biura Prezydenta (1); opinie dotyczyły przede wszystkim udostępnienia
pomieszczeń szkolnych, pozyskania w najem gminnych lokali użytkowych w trybie
bezprzetargowym oraz przedłużenia
przedłużenia wygasających umów najmu;
- wspólnie z zarządcami gminnych nieruchomości – Zarządem Zasobu Komunalnego
oraz Wrocławskimi Mieszkaniami
Sp. z o.o.
przeprowadzono 50 wizytacji
nieruchomości gminnych, użytkowanych przez organizacje pozarządowe;
pozarządowe
- przyjęto i przekazano
rzekazano gminnym zarządcom nieruchomości 51 sprawozdań z
działalności prowadzonej w gminnych lokalach użytkowych;
- ogłoszono zaproszenie do składania koncepcji utworzenia i prowadzenia Centrum
Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych poprzez zagospodarowanie
nieruchomości przy ul. Tramwajowej 1 – 3 stanowiącej własność Gminy Wrocław;
w odpowiedzi na zaproszenie wybrana została koncepcja Stowarzyszenia Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”;
- udzielono 3 opinie w sprawie organizacji pozarządowych oraz ich inicjatyw. Opinie
BPS/DSS były jedną z podstaw do decyzji Biura Prezydenta Wrocławia o
przyznaniu patronatu honorowego Prezydenta Wrocławia.

III.8.1.

Zestawienie analityczne za lata 2012 – 2015

Biuro ds. Partycypacji Społecznej przyjmuje i opiniuje wnioski organizacji pozarządowych
w sprawie pozyskania w najem lokali użytkowych z zasobów Gminy Wrocław w trybie
bezprzetargowym. W tej sprawie opracowana została procedura, która jest dostępna na
stronie
onie internetowej Wrocławia http://www.wroclaw.pl/najem-lokali-uzytkowych
uzytkowych wraz z
obowiązującymi formularzami.
Liczba wydawanych opinii w sprawach lokalowych wykazuje tendencję wzrostową, co jest
związane z tendencją wzrostową liczebności nowo powstałych organizacji, świadczy też o
stale rosnącej aktywności organizacji pozarządowych.

Liczba opinii wydanych w sprawach lokalowych przez
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w latach 2012 - 2015
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III.9.

Najważniejsze dokumenty i akty prawne dotyczące
współpracy
Miasta
Wrocławia
z
organizacjami
pozarządowymi oraz konsultacje

Przyjęte w 2015 roku najważniejsze dokumenty i akty prawne dotyczące współpracy
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- przygotowano i przedstawiono Radzie Miejskiej na sesji w dniu 16 kwietnia 2015
roku „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia z
organizacjami pozarządowymi w roku 2014”,
- przygotowano Zarządzenie Nr 3155/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji organizacjom
pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
- przygotowano Zarządzenie Nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia
2015 r. w sprawie w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania
konsultacji projektów
aktów
prawa
miejscowego
z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku
publicznego i
o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
W 2015 roku z organizacjami pozarządowymi konsultowane były m.innymi:
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/175/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław,
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (Majerankowa, Jałowcowa, ks. Józefa Matuszka,
Kardamonowa, Żurawinowa),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu na
terenie Wrocławia (Raoula Wallenberga),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Zbigniewa Rysia),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XLIX/1226/13
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie
Wrocławia (zmiana przebiegu ulicy Bazyliowej),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LIV/1598/10
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie
Wrocławia (zmiana przebiegu ulicy Waniliowej),
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław
w 2015r.,
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr LV/1391/14
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum
Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej,
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
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projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr VI/67/11 Rady
Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (Komornicka, Orkiszowa, Giserska, Wróblowicka,
gen. Józefa Kustronia),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw skwerom na
terenie Wrocławia (ELWRO, Ormiański, Charlesa Proteusa Steinmetza),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia „Założeń
polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2016”,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad używania herbu i flagi
Wrocławia,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr VI/67/11 Rady
Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Jodłowicka, Płóciennicza, Edmunda Kajdasza,
Krzysztofa Komedy, Gołdapska, Urodzajna, Czarnuszkowa, Gorczycowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi
na terenie Wrocławia (skwer Ptasi Zagajnik),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (rondo Mariana Hemara),
projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/309/15 Rady Miejskiej Wrocławia w
sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w
roku 2016,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Murowana, Plenerowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.

III.10.

Projekty partnerskie współfinansowane ze środków
funduszy europejskich oraz krajowych

Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z organizacjami pozarządowymi w
zakresie: przygotowania i realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze
środków funduszy europejskich oraz krajowych, w tym Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. WZF udzielał konsultacji w zakresie możliwych źródeł finansowania
przedsięwzięć, zgodności z dokumentami programowymi oraz przygotowania założeń
projektów.
Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk
publicznych Gminy Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.08.2013 – 31.05.2015
Liczba zawartych umów: 1 umowa partnerska
Liczba odbiorców: 40
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W ramach realizacji projektu został stworzony nowy model konsultowania dokumentów
w Gminie Wrocław. Został przebadany dotychczasowy sposób konsultowana dokumentów
publicznych na przykładzie konsultacji rocznego programu współpracy Miasta z
organizacjami pozarządowymi na 2014 r. Na podstawie przeprowadzonych ekspertyz
opracowano nowe techniki konsultacji i skonsultowano 2 dokumenty publiczne: roczny
program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2015 r., oraz założenia do
polityki oświatowej. Efektem projektu był podręcznik dotyczący nowych metod
konsultowania. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty ewaluacyjne, warsztaty
planowania partycypacyjnego, warsztaty
konsultacyjne technikami
planowania
partycypacyjnego. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę
publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców
dedykowane Gminnym Zespołom Interdyscyplinarnym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.08.2012 – 31.05.2015
Liczba zawartych umów: 1 umowa partnerska
Liczba odbiorców: 15
W ramach realizacji projektu opracowano, przetestowano i upowszechniono model
wsparcia niezatrudnionych kobiet w wieku powyżej 50 lat doświadczających przemocy.
Wypracowany model poszerzył katalog narzędzi stosowanych przez zespoły
interdyscyplinarne i miał na celu zwiększenie szans na wejście na rynek pracy
uczestniczek projektu. W ramach projektu przeprowadzono analizę dotychczasowego
funkcjonowania gminnych zespołów interdyscyplinarnych w Polsce w zakresie wspierania
niezatrudnionych kobiet.
Uczestniczki projektu uzyskały indywidualne wsparcie
psychologiczne oraz szkoleniowe z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich,
uczestniczyły w stażach u pracodawcy. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją
Centrum Praw Kobiet.
Trener Aktywności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.02.2012 – 31.01.2015
Liczba zawartych umów: 1 porozumienie
Liczba odbiorców: 30
W ramach realizacji projektu opracowano, przetestowano i upowszechniono model pracy
z osobami niepełnosprawnymi będących klientami pomocy społecznej. Model zakładał
wsparcie dla osób niepełnosprawnych przez wprowadzenie funkcji Trenera Aktywności, co
w efekcie prowadziło do wejścia i utrzymania się osób niepełnosprawnych na rynku
pracy. Istotnym elementem modelu były usługi dodatkowe sprzyjające usamodzielnieniu
osoby niepełnosprawnej: praca z doradcą, szkolenia, wyposażenie w sprzęt. W ramach
projektu zorganizowano szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia
(rodzina, opiekunowie). Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia i
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 2.07.2012 – 30.06.2015
Liczba zawartych umów: 1 umowa partnerska
Liczba odbiorców: 216
W ramach realizacji został stworzony model ułatwiający wchodzenie na rynek pracy
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-26 lat, w tym z pieczy
zastępczej. We Wrocławiu i w Poznaniu powstały Kluby Aktywności Rozmaitych KARnet –
miejsca spotkań i nieformalnej edukacji młodzieży. KARnety skupiały wokół siebie osoby
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o różnych zainteresowaniach, były miejscem poszukiwania, eksperymentowania,
tworzenia przestrzeni dla edukacji nieformalnej i rozwoju kompetencji społecznych,
zdobywania kompetencji zawodowych. Kluby Aktywności Rozmaitych zakładały również
integrację młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z rówieśnikami spoza pieczy
zastępczej. Projekt realizowany w partnerstwie z Wrocławską Rewitalizacją oraz Fundacją
Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie.

III.11.

„Czujnik Współpracy” Gminy Wrocław i organizacji
pozarządowych

„Czujnik Współpracy” to przedsięwzięcie, którego celem było
zbadanie jakości
współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Inicjatorami i realizatorami
przedsięwzięcia byli pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych takich jak: Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych
Umbrella, Fundacji Dom Pokoju, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 oraz Fundacji na
Rzecz Rozwoju Społecznego Cooperantem.
W czasie badania, które było realizowane od 15 maja do 15 czerwca 2015 roku,
kwestionariusz ankiety był dostępny na stronie www.czujnik.org (stworzonej specjalnie
na potrzeby sondażu), w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w siedzibie Sektora 3 oraz
roznoszony był przez wolontariuszy do organizacji pozarządowych, które w ostatnich
dwóch latach współpracowały z Gminą Wrocław.
Badanie opierało się na metodyce Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, którego
narzędzia zostały dostosowane do potrzeb środowiska wrocławskiego.
Kwestionariusz ankiety składał się z 5 części, zatytułowanych kolejno:
- Ogólna ocena jakości współpracy,
- Gmina Wrocław jako partner organizacji pozarządowych,
- Organizacje pozarządowe jako partner Gminy Wrocław,
- Uwarunkowania oraz rezultaty współpracy Gminy Wrocław z organizacjami
pozarządowymi,
- Informacje o organizacji wypełniającej ankietę.
Oceny wystawione przez uczestników sondażu dotyczyły roku 2013 i 2014. Zestawienie
ocen uzyskanych w tym badaniu reprezentuje poniższa tabela.

Po opracowaniu wyników badania zorganizowano dwa spotkania liderów organizacji
pozarządowych wraz z liderami jednostki samorządu terytorialnego, podczas których
zdiagnozowano wspólne problemy i wypracowano rekomendacje do drugiej edycji
„Czujnika współpracy”, która odbędzie się w 2017 roku.
Wspólnie wypracowane rekomendacje do drugiej edycji „Czujnika współpracy”:
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-

pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na badanie: środki finansowe
Gminy Wrocław jak i innych instytucji zewnętrznych,
zbadanie opinii urzędników nt współpracy Gminy Wrocław i organizacji
pozarządowych,
zwiększenie liczby ankiet i ich kanałów dystrybucji,
usprawnienie kanałów komunikacji wewnętrznej pomiędzy realizatorami projektu,
podtrzymanie strony internetowej projektu www.czujnik.org.

IV.

Sprawozdanie z realizacji zadań będących
przedmiotem współpracy przez poszczególne
komórki organizacyjne

IV.1.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Biuro ds. Partycypacji Społecznej (BPS) powstało z dniem 1 czerwca 2015 roku na mocy
Zarządzenia Nr 1361/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniającego
Zarządzenie Nr 835/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Biuro powstało na bazie Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Zespołu ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadaniem BPS było kontynuowanie
dotychczasowych zadań połączonych komórek oraz podjęcie się realizacji nowych
zagadnień.
W ramach nowych zadań przejętych przez Biuro w zakresie współpracy z organizacjami w
2015 należy wymienić nowe zadanie publiczne dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016r. ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Miasto zostało
zobowiązane w listopadzie i grudniu 2015 do przygotowania 25 punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Punkty zostały umiejscowione w 10 lokalizacjach. Lokale zostały wyremontowane a
stanowiska pracy wyposażone zgodnie z wytycznymi w/w ustawy, jak i rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i
dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
W 21 punktach spośród 25 będą udzielane nieodpłatne porady prawne przez radców
prawnych i adwokatów wskazanych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
we Wrocławiu oraz przez Okręgową Radę Adwokacką.
W ramach otwartego konkursu ofert 2 organizacje pozarządowe będą realizowały zadanie
publiczne pn. „nieodpłatna pomoc prawna” w 4 punktach.
Najważniejsze zadania nadzorowane przez Biuro w 2015 roku:
WROCŁAWSKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SEKTOR 3 ORAZ POZARZĄDOWY OŚRODEK KARIERY
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2013-2015)
Liczba zawartych umów: 1
Celem ogólnym projektu było wspieranie powstawania i rozwoju wrocławskich organizacji
pozarządowych i inicjatyw społecznych oraz promowanie III sektora, jako atrakcyjnego
miejsca pracy i aktywności wolontariackiej oraz rozwoju kompetencji.
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O skali działań, które przyczyniły się do realizacji założonych celów ogólnych
i szczegółowych, wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego świadczyć mogą
następujące wskaźniki:
WCWOP Sektor 3:
- liczba osób, które skorzystały z usług WCWOP Sektor 3: 25.443,
- liczba NGO, które skorzystały z usług: 1.130,
- liczba wynajmów sal: 1.945,
- liczba osób, które skorzystały ze stanowisk do pracy biurowej: 542,
- liczba godzin szkoleń zlecanych: 213,
- liczba godzin szkoleń w ramach wolontariatu pracowników: 120,
- liczba osób, które skorzystały ze szkoleń: 809,
- liczba godzin doradztwa: 403,
- liczba godzin konsultacji: 517,
- liczba osób, które skorzystały z porad i konsultacji: 937.
Pozarządowy Ośrodek Kariery:
- liczba ofert pracy, wolontariatu, staży, praktyk w ngo zgłoszonych do POK: 23,
- liczba kandydatów do pracy, wolontariatu, staży, praktyk w ngo, którzy zgłosili się
do POK: 67,
- liczba osób, które podjęły pracę, wolontariat, staż lub praktykę zawodową: 7,
- liczba osób, które skorzystały z porad POK: 110,
- liczba godzin szkoleniowych: 72,
- liczba uczestników szkoleń: 169.
W corocznym badaniu m.in. satysfakcji klientów WCWOP Sektor 3 i POK oceny
przedstawicieli ngo w ponad 90% były bardzo dobre i dobre.
Największym
wydarzeniem
współrealizowanym
przez
zespół
pracowników
i wolontariuszy WCWOP Sektor 3 były IV Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych
„Dzień Społecznej Super Mocy”.
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE KLUBU
ŚRODOWISKOWEGO
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2015)
Liczba zawartych umów: 18
Liczba odbiorców: 1.200
Celem realizacji zadania publicznego było głównie zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w formie realizacji zajęć
merytorycznych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań,
kreatywności, uczenia się właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, jak również
umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
Zadaniem klubów środowiskowych jest stwarzanie sytuacji, w których dzieci i młodzież:
aktywnie rozwijają swoje zainteresowania,
uczą się pozytywnych wzorców społecznych,
rozwijają kreatywność,
uczą się zachowań asertywnych,
są przygotowywane do dokonywania właściwych wyborów w dalszym życiu.
Działania klubów środowiskowych opierają się na ustawie o pieczy zastępczej i obejmują:
pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań poprzez formy: teatralne, muzyczne,
plastyczne, sportowe, interdyscyplinarne oraz wycieczki tematyczne, warsztaty/treningi
rozwijające umiejętności psychospołeczne i interpersonalne, promocję zdrowia
i profilaktykę uzależnień. W miarę możliwości kluby zapewniają dzieciom dożywianie.
Kluby środowiskowe współpracują z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz instytucjami je
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wspierającymi oraz z organizacjami
działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.

pozarządowymi

zajmującymi

się

podobnymi

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - WYJAZDOWE LATO 2015
Okres realizacji: 20.04.2015 – 21.09.2015, w tym zadanie właściwe: 26.06.2015 31.08.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 22
Liczba odbiorców: 1.625
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie wyjazdowych form wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk
patologicznych, z uwzględnieniem zajęć programowych z zakresu profilaktyki
antyalkoholowej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz poprawy zdrowia i kondycji
fizycznej. Uczestnikami zadania były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat
(w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 26 lat). Wypoczynek zorganizowany
był na terenie całego kraju.
W ramach wypoczynku dzieci i młodzież uczestniczyły w:
- zajęciach programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania
uzależnieniom, w formie warsztatów, pogadanek i prelekcji, konkursów,
- zajęciach edukacyjnych o szerokiej tematyce,
- wycieczkach turystyczno - krajoznawczych: autokarowych, rowerowych, pieszych,
statkiem oraz wyjściach kulturalno – oświatowych,
- grach, zabawach, konkursach i zajęciach integracyjnych,
- zajęciach sportowo – rekreacyjnych,
- zajęciach tematycznych, tym m.in.: plastycznych, muzycznych, teatralnych,
tanecznych, językowych.
Dodatkowo wypoczynek wzbogaciły liczne wycieczki i atrakcje, które podniosły
świadomość dzieci i młodzieży na temat regionów Polski jako obszarów atrakcyjnych pod
względem kulturowym, krajobrazowym i turystycznym.
PROWADZENIE OŚRODKA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH ZATRZYMANYCH NA
TERENIE WROCŁAWIA WRAZ Z PROWADZENIEM PORADNICTWA DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH
OD
ALKOHOLU
LUB
ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM „WrOPON”
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 10.068 osób
W ramach realizacji zadania prowadzony był Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom
Nietrzeźwym (WROPON) przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ośrodek pełni ważne funkcje
prowadzące do eliminowania zagrożeń jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla swojego
zdrowia i życia lub innych osób poprzez przyjmowanie w celu wytrzeźwienia osób
będących pod wpływem alkoholu, doprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
umożliwia kierowcom, sprawdzenie stanu trzeźwości poprzez bezpłatne badanie
alkomatem. Ośrodek poprzez swoje działania motywuje do zmiany negatywnych postaw
i zachowań zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu. Prowadzi
kampanie informacyjne o dostępnych usługach: leczniczych, terapeutycznych, socjalnych
na terenie Wrocławia. Udziela osobom bezdomnym nietrzeźwym lub zagrożonym
wykluczeniem społecznym - pomocy w zakresie zapobiegania ryzykownym zachowaniom
oraz niwelowania ich skutków oraz promuje styl życia wolny od alkoholu i nałogów,
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poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i poradnictwa w zakresie problemów
alkoholowych.
W 2015 roku Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielił następującej
pomocy osobom nietrzeźwym lub szukających wsparcia w rozwiązaniu problemu
alkoholowego oraz osobom bezdomnym:
• łączna liczba przyjętych osób do WrOPON – 10.068 osób;
• do Działu Izba Wytrzeźwień w WrOPON przyjęto 6.803 osoby;
• do Działu Osób Bezdomnych WrOPON przyjęto 3.265 osób bezdomnych
z czego:
- 455 osób bezdomnych skorzystało z kąpieli,
- 318 osób bezdomnych skorzystało z czystej odzieży,
- 835 osób bezdomnych skorzystało z ciepłych posiłków;
• do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych w WrOPON nie przyjęto żadnej
osoby. Dzięki współpracy z Oddziałem Odwykowym osoby zainteresowane są
kierowane bezpośrednio do szpitala we Wrocławiu przy ul. C. Korzeniowskiego;
• świadczenia higieniczno-sanitarne dla osób zgłaszających się z zewnątrz (osoby
bezdomne) – 510 osób;
• z działań motywacyjno-terapeutycznych skorzystało ogółem 258 osób z czego:
- 175 osób skorzystało z poradnictwa tylko raz,
- 10 rodzin (20 osób) skorzystało z poradnictwa wielokrotnie,
- 63 osoby uczestniczyły w terapii alkoholowej;
• z warsztatów profilaktyki alkoholowej skorzystało:
- 150 uczniów z 9 placówek szkolnych,
12 osób z jednej grupy studenckiej,
15 osób z zespołów kuratorskich (Białystok, Bielsko Biała, Toruń),
13 osób z MOPS (pracownicy socjalni i podopieczni),
12 osób z Aresztu Śledczego we Wrocławiu;
• w WrOPON, na podstawie Porozumienia nr 3/2013 z dnia 01.08.2013 r. zawartego
z Komendantem Wojewódzkim Policji, przeprowadzono przez lekarzy 2.998 badań
do (PdOZ) dla potrzeb Policji, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa miasta,
ponieważ dzięki temu Policja oszczędza około 6.000 godzin, które mogą być
wykorzystane dla interwencji na terenie Wrocławia;
• do WrOPON zgłosiło się 1.198 kierowców na dokonanie bezpłatnych badań stanu
trzeźwości;
• Przedstawiciel WrOPON prezentował działalność tej placówki na:
Wrocławskim Forum ds. Uzależnień i Przemocy zorganizowanym przez
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia oraz Fundację
Praesterno w dniach 16-17.10.2015 r.,
konferencji dla pracowników służb więziennych, kuratorów i pracowników
socjalnych zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
we Wrocławiu – konferencja odbyła się w Karpaczu w dniach od 6 do 8 maja
2015 r.,
forum (przeciw)wykluczeniu we Wrocławiu w dniach, 29.09.2015 r.,
16.11.2015 r. i 29.12.2015 r. organizowanym przez Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie,
Forum Wymiany Doświadczeń „Przeciwdziałanie Bezdomności” w dniu
13.04.2015 r. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych przy ul.
Trzebnickiej 42,
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spotkaniu w dniu 24 lutego 2015 r. w trakcie wizyty w Miejskim Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 wraz z
pracownikami MOPS i MCUS we Wrocławiu,
na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we
Wrocławiu, które odbyło się w dniu 08.04.2015 r. w WrOPON.

ANALIZA FUNKCJONALNA WROCŁAWSKICH OSIEDLI–OPRACOWANIE
Okres realizacji: 01.09.2015 - 21.09.2016 (umowa dwuletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: bez ograniczeń
W ramach realizacji zadania w 2015 roku prowadzone były działania związane
z przygotowaniem opracowania analizy funkcjonalnej wrocławskich osiedli, które polegały
między innymi na powołaniu społecznego zespołu badawczego, przestrzennego zespołu
badawczego oraz zespołu międzynarodowych ekspertów. Zespoły te zbadają i opiszą
społeczeństwo obywatelskie 48 wrocławskich osiedli, dokonają analizy działania
samorządności lokalnej, na najniższym, osiedlowym poziomie, pod kątem aktywności i
form organizowania się mieszkańców tych osiedli, ich umiejętności i świadomości
odnośnie wpływania na to co dzieje się w ich najbliższej okolicy oraz narzędzi
komunikacji, miejsc spotkań, form kontaktów miedzy mieszkańcami 48 osiedli.
Przeanalizowane zostaną istniejące i tworzone dokumenty, opracowania, analizy mające
wpływ na lokalne społeczności i możliwe do wykorzystania przy budowaniu strategii
aktywizacyjnej dla mieszkańców. Zespoły zidentyfikują kluczowe problemy i bariery,
które tamują rozwój demokracji uczestniczącej na wrocławskich osiedlach oraz
zidentyfikują trendy w kraju i poza jego granicami, które mogłyby w przyszłości stanowić
podstawę budowy nowego modelu aktywnego społeczeństwa lokalnego.
Na podstawie przeprowadzanych badań analiza funkcjonalna wrocławskich osiedli w
formie papierowego dokumentu powstanie w 2016 roku.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM
SPOŁECZNO- KULTURALNO –
EDUKACYJNEGO „ZAJEZDNIA PROJEKTÓW MIĘDZYKULTUROWYCH”
Okres realizacji: 01.02.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 200
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i prowadzenie Centrum SpołecznoKulturalno-Edukacyjnego pt. "Zajezdnia projektów międzykulturowych" dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych. W związku z Europejską Stolicą Kultury 2016 istnieje
potrzeba wsparcia infrastrukturalnego realizacji obywatelskich przedsięwzięć społeczno kulturalnych na terenie Wrocławia. Projekt ten wspierał około 30 przedsięwzięć,
m.in. Centrum Wolontariatu Akcyjnego udostępnia infrastrukturę na potrzeby Miejskiego
Wolontariatu Akcyjnego i wspiera 10 akcji miejskich.
PROMOCJA I ROZWÓJ WOLONTARIATU WE WROCŁAWIU – II EDYCJA
Okres realizacji: 20.04.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców – 5.000
Celem realizacji zadania publicznego było kompleksowe i długofalowe wzmocnienie
wolontariatu we Wrocławiu oraz budowa jego trwałych struktur w oparciu o rozwiązanie
o charakterze systemowym. Cel ten realizowany był poprzez:
- aktywizację i integrację środowiska organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych działających w obszarze wolontariatu,
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rozpoznanie kondycji, potrzeb i deficytów wolontariatu we Wrocławiu,
przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych wśród wrocławian,
zapewnienie wsparcia doradczego,
przeprowadzenie
rekrutacji
wolontariuszy
do
działań
akcyjnych
i przygotowywanych przez podmioty korzystające,
zwiększenie dostępności ofert wolontariatu i informacji o wolontariacie,
opracowanie i wdrożenie narzędzi usprawniających pozyskiwanie i organizowanie
wolontariuszy,
opracowanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczących wolontariatu.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW
UNIJNYCH
LUB
INNYCH
ZEWNĘTRZNYCH
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH W ROKU 2015
Okres realizacji – 13.04.2015 – 15.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 460
Celem realizacji zadania publicznego była aktywność społeczna promująca integrację
międzypokoleniową w ramach projektu pn. „Wesołe jest wspólne życie maluszka i
staruszka”. Projekt zakładał zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia,
podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej poprzez kontakty
seniorów z młodszymi członkami społeczeństwa, pogłębienie wiedzy na temat zmian
społecznych zachodzących wraz z wiekiem. Organizacja pozyskała na to zadanie
dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu
ASOS.
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW
UNIJNYCH
LUB
INNYCH
ZEWNĘTRZNYCH
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH W ROKU 2015 - II EDYCJA
Okres realizacji – brak
Liczba zawartych umów: 0
Liczba odbiorców – 0
W wyniku otwartego konkursu ofert dotację przyznano 1 organizacji pozarządowej,
organizacja zrezygnowała z podpisania umowy, a tym samym z dotacji ponieważ nie
otrzymała środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania. Organizacja
aplikowała o dofinansowania zadania publicznego w partnerstwie z niemiecką organizacją
ISMO-„International Society for Mobile Youth Work” w ramach programu Priorytet dla
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.
Celem realizacji zadania publicznego miało być wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez streetworking osiedlowy, do którego przeszkolonych miało być 30
osób - przedstawicieli różnych grup zawodowych.
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW
UNIJNYCH
LUB
INNYCH
ZEWNĘTRZNYCH
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH W ROKU 2015 - III EDYCJA
Okres realizacji – 14.10.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców – 30
Celem realizacji zadania publicznego było ułatwienie procesu integracji międzykulturowej
i adaptacji 30 obywateli Ukrainy (w I cyklu zajęciowym współfinansowanym ze środków
Gminy Wrocław) w społeczeństwie polskim poprzez zwiększenie umiejętności
posługiwania się językiem polskim. Zadanie polegało na organizowaniu kursów języka
polskiego, prowadzonych na dwóch poziomach zaawansowania.
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PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY
Okres realizacji – 02.02.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 10
Liczba odbiorców: 1.551
W ramach realizacji zadania prowadzone były projekty rozwijające aktywność,
zainteresowania, uzdolnienia m.in. w dziedzinach:
- społecznej, w tym wolontariat,
- naukowej, w tym z zakresu nauk ścisłych (zabawy matematyczne, nauka
programowania, robotyka, grafika komputerowa), zajęcia ekologiczne,
- artystycznej, w tym origami płaskie, warsztaty artystyczne (ceramiczne,
graficzne, malarskie, plastyczne i teatralne), warsztaty z rękodzieła tradycyjnego
z różnych kultur, warsztaty instrumentalne z wykorzystaniem starych
instrumentów, muzykoterapia, warsztaty fotograficzne, pantomima, zajęcia
taneczne – nauka tańców i przyśpiewek ludowych, zajęcia muzyczne – zajęcia
grupowej emisji głosu.
EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 09.02.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców – 1.818
Projekt
obejmował
kompleksową
kampanię
edukacyjną
promującą
postawy
odpowiedzialności za stan Wrocławia, w szczególności za wygląd estetyczny („zielone jest
piękne” – nasadzenia drzew i roślin), stan porządkowy (kampania edukacyjna promująca
postawy odpowiedzialności za stan porządkowy miasta), oszczędzanie energii.
DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 16.02.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 64 uczestników
Zadanie polegało na realizacji zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych, pozaszkolnych)
będących odpowiedzią na zapotrzebowanie dzieci i młodzieży w zakresie wyrównywania
ich szans edukacyjnych (korepetycje) z przedmiotów szkolnych (język polski, hiszpański,
angielski, niemiecki; fizyka, chemia, matematyka; historia, biologia, przyroda).
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z MŁODZIEŻOWYM
BUDŻETEM OBYWATELSKIM
Okres realizacji: 16.03.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 157
Młodzieżowy Budżet Obywatelski to nowoczesna formuła wspierania aktywności
społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz wzmacniania kluczowych kompetencji –
współpracy w zespole, działania projektowego, przedsiębiorczości – poprzez
wykorzystanie metodyki edukacji pozaformalnej - uczenia się przez działanie i
partycypację. Adresatem zadania była młodzież w wieku do 21 roku życia. W ramach
zadania zorganizowano konkurs na realizację samodzielnych projektów i inicjatyw
społecznych na rzecz lokalnych społeczności Wrocławia przez nieformalne grupy
młodzieżowe. Młodzieżowe grupy uzyskały wsparcie merytoryczne, logistyczne i
finansowe w realizacji swoich pomysłów. 44 autorskich projektów dofinansowano w
kwocie do 1.000 zł, z czego zostało zrealizowanych 38 projektów.
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KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACYJNY NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO RZEK I AKWENÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji: 01.06.2015 – 21.10.2016 (umowa dwuletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 470 oraz osoby korzystające z platformy edukacyjnej eODRA.pl
Zadania polegało na realizacji kompleksowego programu edukacyjnego na temat ekologii
i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów Wrocławia, dedykowanego m.in.
dzieciom i młodzieży, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych. W skład
programu weszły następujące działania:
- stworzenie internetowej platformy edukacyjnej (modułu ekologia) poświęconej
rzece Odrze,
- przeprowadzenie akcji sprzątania rzek Wrocławia (m.in. Odry, Oławy, Ślęzy)
połączonej ze szkoleniem na temat zanieczyszczenia rzek i konsekwencji z tym
związanych,
- szkolenie nauczycieli wrocławskich szkół i placówek oświatowych w celu
uzupełnienia wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska rzek i akwenów oraz
przygotowania nauczycieli do obsługi i wykorzystania powstałej platformy
edukacyjnej,
- stworzenie modelu edukacyjnego Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz planszy
informacyjnej na temat wpływu rzeki na zrównoważony rozwój w szczególności
Wrocławia.
OBYWATELSKI WROCŁAW
Okres realizacji: 01.11.2015 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 240
Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu projektu pn. OBYWATELSKI
WROCŁAW. Adresatem zadania była młodzież gimnazjalna z wrocławskich szkół (20
zespołów 12 - osobowych). Podczas realizacji projektu:
- przeprowadzono specjalistyczne warsztaty dla uczniów z zakresu edukacji
obywatelskiej, diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej i planowania działań
projektowych wraz z doradztwem indywidualnym - uczestnicy zapoznali sie m.in. z
Wrocławskim Budżetem Obywatelskim (WBO) i Młodzieżowym Budżetem
Obywatelskim Wrocławia (MBO); efektem warsztatów było opracowanie założeń
projektów, które mogą zostać złożone w ramach WBO lub MBO,
- wydano 2 przewodniki infograficzne w formie elektronicznej skierowane do
uczniów i nauczycieli - publikacje dotyczą narzędzi partycypacji obywatelskiej
młodzieży oraz są przewodnikiem po Wrocławskim Budżecie Obywatelskim i
Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim Wrocławia
- utworzono społeczność Młody Obywatelski Wrocław, która skupia młodych i
zaangażowanych
społecznie
mieszkańców
Wrocławia,
opartą
o
media
społecznościowe (grupa Facebook, konto Twitter oraz Instagram) w celu
usprawnienia przepływu informacji o działaniach lokalnych w sferze społecznej
między grupami nieformalnymi, osobami aktywnymi lub chcącymi podjąć
aktywność, użytkownikami wydarzeń społecznych, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami, działającymi z młodzieżą i dla młodzieży, stanowiącymi otoczenie
młodych ludzi.
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WSZYSTKO GRA – SZKOLNE ORKIESTRY DĘTE
Okres realizacji: 01.08.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 40
Zadanie polegało na realizacji pilotażowego muzycznego programu edukacji kulturalnej.
W Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 14 we Wrocławiu utworzono i prowadzono szkolną
amatorską orkiestrę dętą.
KONKURS KULINARNY
Okres realizacji: 15.11.2015 – 07.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 42
Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu I WROCŁAWSKIEGO KULINARNEGO
RAJDU MŁODYCH MISTRZÓW adresowanego do młodzieży uczącej się i/lub mieszkającej
we Wrocławiu. W finale konkursu uczestniczyło 8 drużyn dwuosobowych. Konkurs został
przeprowadzony w odpowiednio przygotowanej sali wraz z wyposażeniem w stanowiska z
kuchniami i zapleczem niezbędnym do wykonywania zadań w HASTON CITY HOTEL.
Podczas konkursu organizatorzy zapewnili udział mistrzów kulinarnych w pracach JURY,
atrakcyjne nagrody dla uczestników oraz pokazy kulinarne prezentowane przez polskich
szefów kuchni.
PROJEKT „WIATR W ŻAGLE”
Okres realizacji – 20.10.2015 – 30.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców – 30
Celem realizacji zadania publicznego było szkolenie umiejętności żeglarskich dzieci i
młodzieży uczącej się we Wrocławiu połączone z kształtowaniem postaw i wychowaniem
przez żeglarstwo. Wyjazdowe i stacjonarne warsztaty młodych liderów z komunikacji
interpersonalnej, zarządzania projektem, pedagogiki zabawy miały zapewnić rozwój
kompetencji młodzieży niezbędnych do pracy na rzecz środowiska wrocławskiego dający
podstawę do stworzenia ruchu społecznego na rzecz budowy żaglowca, który będzie
jednostką szkoleniową dla środowiska wrocławskiej młodzieży.
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – PAULIŃSKA
Okres realizacji – 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 10 organizacji pozarządowych
Celem realizacji zadania publicznego było wsparcie organizacji pozarządowych poprzez
prowadzenie Centrum, w którym swoje siedziby ma 10 organizacji pozarządowych.
Centrum ma stanowić zaplecze infrastrukturalne dla organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego na terenie miasta Wrocławia między innymi z zakresu kultury,
ochrony zdrowia i spraw społecznych. Zapewniono kompleksową i profesjonalną obsługę
finansowo-księgową jak również odpowiednią opiekę i utrzymanie obiektu.
PRZYGOTOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA PACZEK DLA
MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji: 10.12.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców – 1.000 osób
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POTRZEBUJĄCYCH

W ramach realizacji zadania publicznego prowadzone były działania związane z
przygotowaniem i dostarczeniem 1.000 paczek żywnościowych dla najuboższych i
potrzebujących mieszkańców Wrocławia. Paczki zostały przygotowane i bezpłatnie
przekazane do wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej punktów
dystrybucji znajdujących się na terenie Wrocławia. Organizacja dokonywała zakupu
produktów spożywczych o przedłużonej okresie przechowywania np. konserwy, olej, jak
również produkty suche, takie jak np. cukier, mąka, herbata oraz materiałów do
zapakowania paczek.
WSPARCIE
MERYTORYCZNE
I
ORGANIZACYJNE
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
PROWADZĄCYCH
PLACÓWKI
WSPARCIA
DZIENNEGO
W FORMIE KLUBÓW ŚRODOWISKOWYCH
Okres realizacji: 13.02.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 250
Celem realizacji zadania publicznego była próba wyjścia na przeciw potrzebom klubów
środowiskowych, opiekunom/liderom oraz młodzieży w nich działającej, zainteresowanej
chęcią pomagania innym i tym, jak ową pomoc realizować bezpiecznie, dobrze i
skutecznie.
Głównymi celami konkursu była: organizacja konsultacji merytorycznych oraz szkoleń
specjalistycznych dla liderów placówek wsparcia dziennego w formie świetlic i klubów
środowiskowych, organizacja cyklicznych imprez dla dzieci i młodzieży uczęszczających
do placówek wsparcia dziennego w formie świetlic i klubów środowiskowych, integracja i
wymiana doświadczeń klubów i świetlic środowiskowych, tworzenie wspólnych dla klubów
i świetlic obszarów działań.
WSPARCIE TECHNICZNE BAZY SPORTOWEJ I DYDAKTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ Z
MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ
Okres realizacji: 16.02.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Zadanie polegało na polepszeniu warunków nauczania w Zespole Szkół EKOLA z maturą
międzynarodową poprzez rozbudowę bazy sportowej (budowę sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sanitarnym) i dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu
przy ul. Zielińskiego 56.
WSPARCIE
TECHNICZNE
POLEGAJĄCE
NA
POLEPSZENIU
WARUNKÓW
GRZEWCZYCH NOCLEGOWNI PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 13 WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 20.10.2015 – 15.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego była adaptacja wydzielonego pomieszczenia w
noclegowni i wykonaniu w nim kotłowni olejowej do zasilania w ciepło instalacji
centralnego ogrzewania wraz z koniecznymi i niezbędnymi przeróbkami innych instalacji.
WSPARCIE
TECHNICZNE
POLEGAJACE
NA
POLEPSZENIU
WARUNKÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN PRZY UL.
BOGEDAINA 5 WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 03.08.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
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Celem realizacji zadania publicznego było dostosowanie budynku schroniska dla
bezdomnych mężczyzn przy ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu do obecnie obowiązujących
wymagań przeciw pożarowych m.in.:
- obudowa klatki schodowej osłonami ogniotrwałymi,
- wstawienie drzwi przeciwpożarowych,
- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- montaż modułów oświetlenia awaryjnego oraz czujników dymu.
Realizacja zadania trwale podniosła poziom bezpieczeństwa osób przebywających w
budynku, w którym prowadzone są działania z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji
bezdomnych a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
WSPARCIE
TECHNICZNE,
PRACE
ADAPTACYJNE
ORAZ
WYPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PROWADZENIA KLUBU ŚRODOWISKOWEGO W
REJONIE OŁBIN-PLAC BEMA-ul. PRUSA WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 27.04.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 25-30
Celem realizacji zadania publicznego było przystosowanie lokalu na potrzeby prowadzenia
zajęć dla dzieci i młodzieży (klub środowiskowy) na ul. Prusa po byłym kinie Lalka
poprzez objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi,
edukacyjnymi mając w szczególności na uwadze:
- rozwój zainteresowań i talentów,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych,
- poprawę sprawności fizycznej,
- organizację czasu wolnego, w tym udział w zajęciach kulturalnych,
- realizację programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród
uczestników zadania.
WSPARCIE TECHNICZNE, PRACE ADAPTACYJNE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
NA POTRZEBY PROWADZENIA KLUBU ŚRODOWISKOWEGO W REJONIE OŁBIN –
WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 31.07.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było utworzenie, wyposażenie i prowadzenie
młodzieżowego klubu środowiskowego IMPULS na osiedlu Ołbin w lokalu dawnej filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po wykonaniu prac adaptacyjno-remontowych w klubie
prowadzone były zajęcia z młodzieżą (w tym młodzieżą niepełnosprawną), która ze
względu na trudną sytuację materialną swoich rodziców ma utrudniony dostęp do
edukacji i kultury. W ofercie klubu były darmowe korepetycje oraz
wartościowe
propozycje spędzania wolnego czasu.
WSPARCIE TECHNICZNE POLEGAJACE NA ZABEZPIECZENIU I REMONCIE
ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. SOŁTYSOWICKIEJ 59A – ETAP I
Okres realizacji: 10.09.2015 – 18.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było zabezpieczenie i remont elewacji budynku przy
ul. Sołtysowickiej 59a, m.in. uzupełnienie i wykonanie tynku renowacyjnego, malowanie,
wymiana rynien i rur spustowych. Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i zaświadczeń.
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Wszelkie urządzenia posiadały niezbędne atesty bądź inne dokumenty dopuszczające je
do użytkowania, określone przepisami prawa.

WSPARCIE
TECHNICZNE
REALIZACJI
ZADANIA
POLEGAJĄCEGO
NA
URUCHOMIENIU I PROWADZENIU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
Okres realizacji: 01.02.2008 - 31.08.2018 (umowa wieloletnia 2008-2018)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: do 150 dzieci
Fundacja PROMYK SŁONCA, w ramach umowy wieloletniej, w latach 2008-2009
realizowała I etap zadania polegającego na przygotowaniu miejsca do uruchomienia i
prowadzenia przedszkola integracyjnego, natomiast w latach 2009-2018 realizuje II etap
zadania - prowadzenie przedszkola integracyjnego.

IV.2.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu mają
na celu poprawę wizerunku Wrocławia poprzez zachowanie oraz przywrócenie do stanu
świetności substancji zabytkowej miasta. Zadania te zrealizowano poprzez prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót remontowych i budowlanych przez
organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczyły one zabytków nieruchomych (remonty
elewacji i dachów) i ruchomych (stolarka okienna, epitafia, witraże), w tym zabytków
techniki (tramwaje, barka towarowa), jednostkowo wpisanych do rejestru zabytków. Do
każdego zadania objętego umową dotacyjną Gminy Wrocław sporządzona została
powykonawcza dokumentacja konserwatorska.

Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we
Wrocławiu – I edycja, II edycja
Okres realizacji: 16.03.2015 – 31.21.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 44
Liczba odbiorców: mieszkańcy Wrocławia, przyjezdni, turyści
Dotację otrzymało 26 organizacji pozarządowych. Pracami konserwatorskimi,
restauratorskimi oraz robotami remontowo-budowlanymi objęto 34 obiekty zabytkowe. W
ramach prowadzonych działań, kontynuowano wieloletnie już prace restauratorskokonserwatorskie przy: elewacji budynku klasztornego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej,
elewacji kościołów p.w.: św. Boromeusza, św. Henryka, św. Marii Magdaleny,
Najświętszej Maryi Panny na Piasku, św. Maurycego, remont stolarki okiennej Wyższego
Seminarium Duchownego. Kontynuowano także wieloletnie prace konserwatorskie we
wnętrzach: konserwacja barokowego wystroju malarskiego kościoła p.w. Najświętszego
Imienia Jezus,
konserwacji poddano kolejnych 6 epitafiów, stanowiących wystrój
kościoła p.w. św. Elżbiety. Ponadto zakończono wieloletnie prace restauratorskokonserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca na Żernikach oraz prawosławnej katedry
p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Rozpoczęto nową inwestycję, dotyczącą
docelowej konserwacji Auli Leopoldyńskiej w gmachu głównym Uniwersytetu
Wrocławskiego, która polegała na wzmocnieniu stropu nad Aulą.
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IV.3.

Biuro Rozwoju Gospodarczego

W 2015 roku zrealizowano dwa zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez popularyzację kultury
przedsiębiorczości oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych na każdym etapie edukacji.
W wyniku zrealizowania zadania „Młode wrocławskie marki” uzyskano atrakcyjne
narzędzie popularyzujące przedsiębiorczość wśród uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w postaci filmów przedstawiających sylwetki młodych wrocławskich
przedsiębiorców.
Narzędzie
to
jest
powszechnie
dostępne
poprzez
stronę
www.promath.pl, a szczególnie zostało zaprezentowane wrocławskim nauczycielom
przedsiębiorczości i szkolnym doradcom zawodowym, którzy ocenili je bardzo pozytywnie
i zadeklarowali chęć wykorzystywania go w pracy z uczniami. Drugim zadaniem były
„Warsztaty młody przedsiębiorca” dzięki któremu uczniowie 15 klas wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych mogli zapoznać się w teorii i praktyce z ofertą inkubatora
przedsiębiorczości, spotkać i porozmawiać z młodymi przedsiębiorcami, jak również
przetestować w praktyce modną aktualnie metodę kreatywnego rozwiązywania
problemów „Design thinking”. Wiedza i informacje, które nabyli młodzi ludzie będą
przydatne nie tylko jeśli zdecydują się na założenie własnej firmy, ale zaprocentują
również na rynku pracy.
Wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Młode Wrocławskie Marki
Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 39 uczestników spotkania, powszechny dostęp poprzez stronę www
Celem realizacji zadania publicznego było dostarczenie nauczycielom przedsiębiorczości i
szkolnym doradcom zawodowym gotowego narzędzia edukacyjnego w zakresie edukacji
przedsiębiorczości w postaci 5 filmów przedstawiających historie młodych wrocławskich
przedsiębiorców. Udział w projekcie wzięli: Koziolek Design – Szkoła rysunku, twórca
projektu New Warsaw, Etno Cafe – importer i palarnia kawy, Nexwell Engeneering –
systemy inteligentnego sterowania domami, General Robotics – twórcy robota Eugeniusa
i Nestmedic – twórca urządzenia do zdalnego wykonywania KTG u kobiet w ciąży.
Ważnym elementem projektu było spotkanie z nauczycielami przedsiębiorczości i
doradcami zawodowymi służące informacji o narzędziu. Dostęp do filmów jest
powszechny poprzez stronę www.promath.pl, docelowo znajdą się na stronie
www.wroclaw.pl. Wyniki ewaluacji wskazują, iż 85 % uczestników spotkania zamierza
zastosować filmy w pracy z uczniami, a 95 % uczestników spotkania zainteresowana jest
uczestnictwem w kolejnych projektach z zakresu przedsiębiorczości.
Wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości – II edycja
Okres realizacji: 15.06.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów : 1
Liczba odbiorców: 306 uczniów z 15 klas wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, 15
nauczycieli
W trakcie realizacji zadania uczniowie nabyli praktyczną wiedzę w zakresie możliwości
założenia własnej firmy, współpracy w zespole czy tworzenia rynkowo atrakcyjnej oferty.
W okresie IX – X.2015 r. zrealizowano 15 warsztatów składających się z 3 bloków
tematycznych. W bloku „Inkubacja” uczestnicy pozyskali wiedzę na temat zasad
funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości, mieli możliwość praktycznego poznania tej
instytucji podczas zorganizowanych w ramach warsztatów wizyt w inkubatorze. W trakcie
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bloku „Przedsiębiorca” spotykali młodych przedsiębiorców, którzy dzielili się
doświadczeniem z własnej drogi biznesowej, przedstawiali również zalety i wyzwania, z
którymi mierzy się każdy przedsiębiorca. Podczas bloku „Design thinking” uczestnicy
przetestowali metodę „Design thinkig” w celu rozwiązania postawionych przez
prowadzącego problemów. W ocenie ponad 75 % uczestników treści przekazane podczas
projektu były dla nich zrozumiałe i przydatne, a 95 % uczestników wyraziło zadowolenie
z udziału i chęć kontynuacji tego typu zajęć w przyszłości.
Prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na Nadodrzu w
ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2013-2015)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 3.158
Celem realizacji zadania było informowanie społeczności lokalnej o działaniach
podejmowanych przez Gminę Wrocław i jednostki współpracujące przy rewitalizacji
Nadodrza, w tym o bieżącej ofercie lokali na działalność artystyczno-rzemieślniczą,
rozwijanie postaw przedsiębiorczych poprzez warsztaty i doradztwo, zwiększanie liczby
aktywnych firm, zakładów rzemieślniczych i galerii artystycznych, wsparcie promocyjne i
wzmocnienie pozytywnego wizerunku dzielnicy rzemieślniczo-artystycznej.
Osiągnięte efekty: 132 osoby skorzystały z indywidualnych konsultacji z zakresu
przedsiębiorczości, rewitalizacji, informacji turystycznej, oferty lokali użytkowych,
partnerstwa biznesowego. Zorganizowano: 3 edycje „Nocy Nadodrza” (łącznie 2.500
uczestników), 10 szkoleń z zakresu tematyki gospodarczej (218 uczestników), warsztaty
w ramach cyklu "Mistrzowie Nadodrza" (31 uczestników), 8 wizyt studyjnych (150
uczestników), 2 BiznesMixery z udziałem 54 osób, 5 edycji Mody na Nadodrzu (w każdej
wzięło udział ponad 30 wystawców). Rozszerzono grupę podmiotów skupionych wokół
inicjatywy „Artystyczne Nadodrze” do 73 partnerów. Zorganizowano oraz wydano 3
edycje mapki po Nadodrzu w nakładzie 5.000 szt.
„Świąteczny maraton zakupowy na Świdnickiej”
Okres realizacji: 04.12.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1.500
Celem realizacji zadania publicznego było zaktywizowanie i integracja mieszkańców,
przedsiębiorców, najemców, instytucji kulturalnych działających w obrębie ulicy
Świdnickiej. Ukazano potencjał ulicy Świdnickiej jako wizytówki Wrocławia, głównej ulicy
handlowej, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku centrum staromiejskiego.
Osiągnięte rezultaty: w wydarzeniu wzięło udział 25 przedsiębiorców, instytucji kultury,
partnerów, odbyło się 19 zróżnicowanych akcji: promocje, loterie, konkursy, poczęstunki
w sklepach; 10 wydarzeń artystyczno–kulturalno-edukacyjnych (warsztaty, porady,
stylizacje, prezentacje), 5 wydarzeń kulinarnych
(warsztaty, degustacje). Dużym
zainteresowaniem cieszyły się 2 akcje charytatywne – zbiórka kocy, pożywienia dla
bezdomnych zwierząt oraz książek dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie. Za
wartość dodaną projektu można uznać stopniową zmianę postaw społecznych.
„Nowa
perspektywa
finansowa
2014-2020
szansą
przedsiębiorczości”
Okres realizacji: 21.12.2015-31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
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na

rozwój

Liczba odbiorców: 100 osób, w tym 42 osoby skorzystały z doradztwa indywidualnego, a
58 uczestniczyło w warsztatach.
Uczestnicy: potencjalni wnioskodawcy w konkursach ogłaszanych w ramach RPO i
POWER, tj. zarówno osoby fizyczne zainteresowane udziałem w dofinansowanych
projektach, jak i firmy/instytucje planujące aplikować o środki unijne.
Cele zadania: wzrost wiedzy firm i instytucji na temat źródeł finansowania prowadzonej
działalności gospodarczej dzięki udziałowi w doradztwie i warsztatach; uzyskanie wiedzy
na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w
ramach dostępnych środków unijnych poprzez udział w doradztwie i warsztatach;
usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów i wytycznych obowiązujących w nowej
perspektywie.
Osiągnięte rezultaty: upowszechnienie informacji na temat organizowanych warsztatów i
doradztwa
na
stronie
internetowej
Stowarzyszenia
Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości, opracowanie pakietów materiałów doradczych i warsztatowych,
przeprowadzenie 5. dwugodzinnych warsztatów i zorganizowanie 5. dni doradztwa
biznesowego dla zainteresowanych.

IV.4.

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

W 2015 roku Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji zrealizowało szereg projektów
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na podstawie Uchwały Nr LXII/1584/14 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. w sprawie programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Większość z nich to działania
wieloletnie, realizowane przez Biuro od kilku lat, jak Program Młodzieżowych Centrów
sportu, Grup Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, które
dają już konkretne wyniki i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wrocławskich dzieci
i młodzieży. Jednocześnie Miasto Wrocław jest areną prestiżowych wydarzeń sportowych,
które na stałe zagościły w kalendarzu imprez o czym poniżej.
Program Młodzieżowych Centrów Sportu
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 19
Liczba odbiorców - 120.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
Program był realizowany poprzez wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży uzdolnionej w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych
i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki tj. minimum 10 pkt. (średnia
z ostatnich trzech lat) w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego prowadzonym
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program miał na celu podniesienie poziomu
wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej punktacji ministerstwa.
Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 19 wrocławskich klubów sportowych.
Program Grup Szkolenia Podstawowego
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 24
Liczba odbiorców: 150.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
Program był realizowany w formie wsparcia finansowego, podstawowego szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych
i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dla tych, które
nie są objęte ww. systemem. Program miał na celu podniesienie poziomu szkolenia dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające im przejście do grup
o wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież
z 24 wrocławskich klubów sportowych.
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Szkolenie w Sportach Walki
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 19
Liczba odbiorców: 100.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
Zadanie było realizowane w formie wsparcia finansowego szkolenia dzieci i młodzieży
w sportach walki tj. szermierka, zapasy, judo, boks, taekwon-do, karate, kickboxing,
ju-jitsu, kendo itp., które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dla tych, które
nie są objęte ww. systemem. Zadanie miało na celu podniesienie poziomu szkolenia
dzieci i młodzieży w sportach walki umożliwiające im przejście do grup o wyższym
poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 19 wrocławskich
klubów sportowych.
Program Basketmiania
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 5
Liczba odbiorców: 80.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
koszykówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji
Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn „Eurobasket 2009” - Wrocław Miasto
Gospodarz). W ramach programu udzielono wsparcia finansowego, którego głównym
adresatem były wrocławskie dzieci i młodzież szkolna. Program miał na celu ujednolicenie
systemu szkolenia w koszykówce we wrocławskich szkołach podstawowych
i gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające przejście do grup
o wyższym poziomie sportowym. Realizatorami zadania były wrocławskie kluby
koszykarskie tj. WKS „Śląsk”, Wrocławski Klub Koszykówki, 1 Klub Sportowy Ślęza
Wrocław i organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie „Stores”, Wrocławski Szkolny
Związek Sportowy.
Program Footballmania
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 11
Liczba odbiorców: 120.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
piłki nożnej we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn „Euro 2012TM” - Wrocław Miasto Gospodarz
oraz zarządzaniem klubem sportowym WKS Śląsk Wrocław S.A.). W ramach programu
udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były wrocławskie dzieci
i młodzież szkolna. Program miał na celu ujednolicenie systemu szkolenia w piłce nożnej
mężczyzn oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające przejście do grup
o wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież
z 11 wrocławskich klubów piłkarskich.
Program Volleymania
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 50.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
siatkówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji FIVB
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014-Wrocław Miasto Gospodarz).
W ramach programu udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były
wrocławskie dziewczęta i chłopcy. Program miał na celu wprowadzenie jednolitego
systemu szkolenia dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej we wrocławskich szkołach
podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające
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przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Realizatorem zadania był wrocławski
klub siatkarski „Młoda Gwardia”.
Program Trener Osiedlowy
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 70.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
Program był realizowany na zlecenie Miasta Wrocław w formie powierzenia
Wrocławskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Polegał na organizacji imprez oraz
zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na
szkolnych i osiedlowych boiskach oraz terenach zielonych. W 2015 r. na wytypowanych
boiskach zajęcia prowadziło 47 trenerów osiedlowych. Co roku program przyciąga
bardzo dużą liczbę dzieci i młodzieży biorących czynny udział w zajęciach i imprezach
sportowo - rekreacyjnych.
Imprezy Sportowe
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 16
Liczba odbiorców: 150.000
Zadanie było realizowane w formie wsparcia organizacji pozarządowych, które
organizowały i przeprowadzały imprezy sportowe uaktywniające wrocławskie dzieci
i młodzież szkolną oraz mieszkańców Wrocławia. Dofinansowano projekty związanych
z imprezami oraz zawodami o zróżnicowanym poziomie sportowym i organizacyjnym
(od lokalnych imprez sportowych poprzez ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy
sportowe) tj. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Challenge Wratislavia”, Zawodów
na Ergometrze Wioślarskim „Ergowiosła”, Turniej Tenisa Ziemnego „Wrocław Open”,
Mistrzostw Polski Karate WKF, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Bieg
Solidarności, Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Międzynarodowy Turniej
Taneczny, Puchar Świata w Łucznictwie, Bieg na 10 km, Puchar Świata w Tańcu
Standardowym, Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej, Młodzieżowe Igrzyska
Sportowe, Rolkoteka The World Games, Międzynarodowy Turniej Karate WKF
i Cykl Imprez Sportowo-Rekreacyjnych.
23. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 40.000
Zadanie zrealizowano w formie powierzenia zadania Stowarzyszeniu „Otwarte
Mistrzostwa Wrocławia”, które zorganizowało całoroczny cykl zawodów w 21 dyscyplinach
sportowych, dla około 40 tysięcy mieszkańców Wrocławia i okolic. Najbardziej popularne
dyscypliny to: siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka, biegi długie oraz piłka nożna
6-osobowa i halowa.
Święto Wrocławskiego Rowerzysty
Okres realizacji: 11.05.2015 – 05.07.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 3.000
To przedsięwzięcie było realizowane w ramach wsparcia finansowego stowarzyszenia pn.
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. Była to największa, niesportowa impreza rowerowa w
regionie, której celem było promowanie ruchu rowerowego, jako doskonałego środka
transportu, a także integracja środowisk miłośników rowerów. Formuła imprezy składała
się z dwóch stałych elementów: wielkiego Peletonu głównymi ulicami miasta przy
dźwiękach muzyki i plenerowego Bajk-pikniku z mnóstwem atrakcji. Dla najmłodszych
zaś zorganizowane zostały różne zawody i konkursy największym zainteresowaniem
cieszyły się Wyścigi Rowerkowe. Podobnie było ze stanowiskiem policji (znakowanie
rowerów), które jak co roku było mocno oblegane. Można też było pojeździć na tallbajku,

53

pobawić się bańkami mydlanymi, pomalować twarz, zrobić pamiątkowe zdjęcia, czy
pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni. W peletonie i pikniku wzięło udział ponad 3 tysiące
rowerzystów.

IV.5.

Biuro Współpracy z Zagranicą

W 2015 roku Biuro Współpracy z Zagranicą podpisało umowy dotacyjne z następującymi
organizacjami: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Fundacja
Filmplus, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Convention Bureau, Związek Sybiraków.
Umowy dotyczyły projektów związanych z tematyką Europy Wschodniej i Azji Centralnej,
Promocji Europejskich Nagród filmowych, które w 2016 roku będą organizowane we
Wrocławiu, organizacji projektu „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prowadzenie
biura Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu (i w ramach tego organizacja
wielu projektów w mieście). Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte.
Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji
Centralnej
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 60 tys. osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu. Celem pisma jest zainteresowanie polskich odbiorców
ogólnie rozumianą tematyką wschodnią. Pismo drukuje eseje, analizy krytyczne,
recenzje, rozmowy z ludźmi kultury, sztuki i polityki, jak i reportaże rzucające światło na
życie codzienne w państwach byłych Republik Radzieckich. W 2015 roku wydano 6
numerów pisma, a także prowadzono stronę internetową i publikowano pismo w wersji
elektronicznej.
Pismo przekraczało podział na Europę lepszą i gorszą. Promowało twórców ze Wschodu
prezentując ich prace – np. drukując recenzje wschodnich autorów a także ich artykuły.
Wśród postaci pojawiających się na łamach pisma należy wymienić: Marka A.
Cichockiego, Mustafę Dżemilewa, Jiewgienija Gontmachera, Pawła Kowala, Andrieja
Zubowa.
Współpraca z Europą Wschodnią
Okres realizacji: 05.01.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2.000 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu. Celem zadania było szerzenie wiedzy na temat szeroko
rozumianej Europy Wschodniej poprzez organizowanie dla mieszkańców Wrocławia i nie
tylko szkoleń i prelekcji związanych z tematyką Europy Wschodniej,
konferencji
naukowych oraz spotkań mających na celu przybliżenie polityki, kultury i tradycji krajów
Europy Wschodniej.
W ramach zadania odbyły się: Wschodnia Szkoła Zimowa, wykłady w ramach cyklu
Academia Europae Orientalis, doroczna konferencja Polska Polityka Wschodnia.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Okres realizacji: 11.05.2015 – 25.09.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców: 5.000 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Związek Sybiraków III Rzeczpospolitej Polskiej. W
ramach akcji na Ukrainę wyjeżdżają wolontariusze - uczniowie, absolwenci wrocławskich
szkół oraz studenci. Młodzież porządkowała nekropolie m.in. w Jampolu i Mohylewie,
Sławucie, Nadtwórnej i Tłumaczu. W pracach porządkowych i rekonstrukcyjnych na
cmentarzach pomaga miejscowa młodzież i lokalne władze.
Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 poprzez realizację
projektu „Letnia Akademia Filmowa”
Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1.500 osób
Zadanie jest zrealizowane przez Fundację Filmplus. Celem zadania jest promowanie
Wrocławia jako ośrodka kultury filmowej.
Do edycji SOFA zapraszani są młodzi „agenci filmowi” z Europy Środkowej i Wschodniej,
Niemiec i (po raz pierwszy) z Grecji, których innowacyjne projekty skupiające się na
rozwoju widowni oraz kształceniu filmowym mają szansę wesprzeć ich rodzimy, a także
międzynarodowy przemysł filmowy. Projekt był promowany na międzynarodowych
festiwalach filmowych oraz podczas międzynarodowych wydarzeń branżowych.
Promocja Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury 2016
Okres realizacji: 15.05.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 100.000 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.
Celem zadania była promocja „Europejskich Nagród Filmowych”, które zostaną
zorganizowane we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku. Wrocław
– jako miasto filmowe – było promowane na największych międzynarodowych festiwalach
filmowych w Europie. Reklama została skierowana głównie do publiczności filmowej z
Polski, Europy i świata, a także do środowiska filmowego – ekspertów, krytyków
filmowych, dziennikarzy, filmowców dystrybutorów, reżyserów itd.
Promocja Wrocławia poprzez prowadzenie lokalnego biura Centrum Wiedzy
Academia Europaea we Wrocławiu (cwae-w)
Okres realizacji: 02.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 3.000
Zadanie zostało zrealizowane przez Convention Bureau – Wrocław. W ramach projektu
zorganizowano następujące wydarzenia:
1. Hubert Curien Fund - to nowa inicjatywa Prezydenta oraz Zarządu Academia Europaea.
Głównym jej celem jest umożliwienie członkom AE oraz poszczególnym sekcjom sprawnej
realizacji projektów korzystnie wpływających na społeczność akademicką, jak również
zwiększenie widoczności Academia Europaea na arenie międzynarodowej.
2. Regionalne Spotkanie Członków Academia Europaea.
3. Publikacja pokonferencyjna w ramach cyklu „The Wrocław Seminars” – Early Modern
Print Culture in Central Europe.
4. Seminarium z cyklu „The Wrocław Seminars”: Literary Margins and Digital Media.
5. IX Studencka Międzynarodowa Konferencja Politics & Society in Central and Eastern
Europe.
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6. Spotkanie Ambasadorów Kongresów Wrocławia.
7. Seminarium z cyklu „The Wrocław Seminars” – Central Europe and Colonialism:
Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities.
8. Szkoła letnia Ethics and Politics in the European Context. Nationalism and Populism as
Challenges for European Unity.
9. Szkoła letnia The Excellent Science Days.
10. Druga edycja polsko-niemiecko-ukraińskiej Szkoły im. Bohdana Osadczuka.
11. Wykłady dla lokalnej społeczności akademickiej oraz mieszkańców Wrocławia.

IV.6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonując Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia, określającą program współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wrocławiu nadzorował realizację 60 umów ( w tym dwie w trybie 19a) z 31 podmiotami
niepublicznymi. Na terenie miasta Wrocławia w 2015 roku zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej realizowało 6 środowiskowych domów samopomocy, 9 domów
pomocy społecznej, 1 dzienny dom pomocy, 5 specjalistycznych placówek wsparcia
dziennego i 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Zlecano
również prowadzenie 1 centrum wsparcia (usamodzielnienia) dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych, 1 zespół mieszkań chronionych, 4 kuchnie charytatywne
oraz Bank Żywności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadzorował ponadto zadania
polegające na prowadzeniu: 8 schronisk dla bezdomnych, 2 noclegowni dla bezdomnych,
1 ogrzewalni, 2 domów dla bezdomnych, ośrodka interwencji kryzysowej,
specjalistycznego ośrodka wsparcia, ośrodka poradnictwa, ośrodka szkoleniowego i
systemu wsparcia i poradnictwa ukierunkowanego na zdobywanie doświadczeń
zawodowych przez wychowanków pieczy zastępczej.
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C
Okres realizacji: 1.10.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 50 osób w jednym czasie
Środowiskowy Domy Samopomocy wspierał uczestników w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych, dążeniu do usamodzielnienia się i poprawy jakości życia oraz
uczestnictwa w życiu społecznym. Typ A skierowany jest do osób przewlekle psychicznie
chorych,
typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. Spośród osób zatrudnionych w placówce utworzone zostały
zespoły
wspierająco-aktywizujące, które wspólnie z uczestnikami opracowywały indywidualne
plany pracy. W oparciu o w/w plany uczestnicy byli włączeni do prowadzonych w każdej
placówce treningów, takich jak: trening umiejętności samoobsługowych i zaradności
życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening budżetowy,
trening umiejętności spędzania wolnego czasu, różne formy terapii zajęciowej.
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2013-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 104 osoby w jednym czasie
Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” realizował usługi bytowe, terapeutycznoopiekuńcze i wspomagające. Wprowadzono indywidualne plany wspomagania
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mieszkańca, które opracowywane były przez pracowników pierwszego kontaktu, przy
współudziale mieszkańca. W przypadkach kiedy mieszkaniec, ze względu na stan
zdrowia, nie mógł włączyć się w opracowywanie planów, tworzyli je pracownicy
pierwszego kontaktu i prezentowali na posiedzeniach Zespołu TerapeutycznoOpiekuńczego. W ramach aktywizowania mieszkańców zapewniono udział w terapii
zajęciowej, którą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy w różnych grupach
tematycznych: plastycznej, kulinarnej, ogrodniczej, technicznej, sportowej i teatralnomuzycznej. W ramach tych grup prowadzone były zajęcia z choreoterapii, arteterapii,
estetoterapii, poezjoterapii, ludoterapii, aromaterapii, biblioterapii, zajęć komputerowych
i terapii psychologicznej.
Organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego we Wrocławiu
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 30
Placówka opiekuńczo–wychowawcza zapewniała wychowankom całodobową opiekę oraz
zaspokajała niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe, w szczególności emocjonalne,
społeczne oraz terapeutyczne. Wychowankowie stosownie do obowiązujących przepisów
korzystali z opieki zdrowotnej i kształcenia, realizując obowiązek szkolny. Placówka
podejmowała działania na rzecz przygotowania dzieci do samodzielnego życia. Opieka w
placówce sprawowana była przez wykwalifikowany personel pedagogiczny oraz
specjalistyczny: psycholog, pedagog i pracownik socjalny. Zajęcia prowadzone przez
pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych miały na celu wspieranie procesu
wychowania, kształtowania właściwych postaw oraz przygotowanie dzieci do życia w
społeczeństwie.
Prowadzenie dwóch schronisk dla 120 i 95 (przebywających w jednym czasie)
bezdomnych mężczyzn
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 210
Schroniska zajmujące się bezdomnymi mężczyznami zapewniały poza schronieniem,
przede wszystkim zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. Świadczyły pomoc
psychologiczną, terapeutyczną, prawną a w sytuacjach koniecznych - medyczną. W
schronisku w Szczodrem prowadzono psychoterapię mającą na celu pomoc osobom
uzależnionym od alkoholu. Ponadto podejmowano działania mające na celu
przygotowanie osób bezdomnych do reintegracji społecznej – powrotu do życia w
społeczeństwie i rodzinie. Bardzo duża przepustowość osób bezdomnych i jednocześnie
ich krótkotrwały pobyt w placówkach nie zawsze przynosiły spodziewane efekty w
skutecznej realizacji wychodzenia z bezdomności. W 2015 roku w obu schroniskach
okresowo przebywało 1.010 osób bezdomnych.
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 30 osób jednym czasie
Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej było udzielanie specjalistycznej, indywidualnej
pomocy i schronienia osobom w sytuacji kryzysowej (kobietom i kobietom z dziećmi).
Ośrodek zapewniał całodobowe dyżury pracowników merytorycznych, co umożliwiało
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udzielanie niezbędnej pomocy każdej osobie znajdującej się w potrzebie oraz
zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa przez całą dobę. Poza koniecznością udzielenia
schronienia zapewniano również m.in. pomoc żywnościową i rzeczową zarówno dla osób
dorosłych jak też dzieci w różnym wieku. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielano
niezbędnej pomocy m.in. : psychologicznej, prawnej i terapeutycznej dla dzieci oraz
poradnictwa dla rodziców. Wspomagano rodziny poprzez konsultacje telefoniczne i
osobiste. Osoby, których czas pobytu trwał ponad 3 m-ce z powodu braku możliwości
powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź zagrożenia bezdomnością
koncentrowały się na uregulowaniu sytuacji: prawnej, socjalnej, mieszkaniowej oraz
opieki nad dziećmi. W 2015 roku na bezpłatny pobyt interwencyjny zostało przyjętych 20
rodzin które zgłosiły, iż z powodu nagłych i niezależnych od nich przyczyn znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej, mieszkaniowej i finansowej. Łącznie było to 43 osoby: 20
kobiet i 23 dzieci.
Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2013-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 25 osób w jednym czasie
Specjalistyczny Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał indywidualnej pomocy i
schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi doświadczającym przemocy w rodzinie
(fizycznej, psychicznej i ekonomicznej). Specjaliści ds. pracy z rodziną zawierali z każdą
osobą przebywającą w ośrodku indywidualny plan wsparcia i intensywnie współpracowali
z kobietami pomagając wyznaczać cele i je realizować. Motywowali do podjęcia terapii
psychologicznej lub terapii psychiatrycznej, do spotkań z pedagogiem i rozwijania swoich
umiejętności rodzicielskich. Wspierano również działania mające na celu ustabilizowanie
spraw związanych z zamieszkaniem, motywowano do uregulowania sytuacji prawnej
i ekonomicznej. Zachęcano do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W Ośrodku udzielano niezbędnej pomocy m.in. takiej jak: psychologiczna, prawna,
terapeutyczna dla dzieci oraz poradnictwo dla rodziców. W okresie sprawozdawczym w
Ośrodku zamieszkiwało 40 kobiet i 44 dzieci.
Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym system
pieczy zastępczej
Okres realizacji: 1.09.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 30 osób w jednym czasie
Zadanie polegało na udzieleniu wsparcia osobom opuszczającym system pieczy
zastępczej poprzez zapewnienie im pobytu w 4 mieszkaniach treningowych
przeznaczonych łącznie na 30 miejsc, zwanych Młodzieżowym Centrum Wsparcia.
Mieszkania miały na celu zapewnienie,
przy wsparciu specjalistów, odpowiednich
warunków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także do integracji ze
społecznością
lokalną.
Zakładanym
rezultatem
prowadzenia
centrum
było
usamodzielnienie mieszkańców poprzez zamieszkanie w samodzielnym lokalu. W 2015
roku udało się to 6 osobom, które przeprowadziły się do otrzymanego mieszkania
socjalnego lub zdecydowały się na wynajęcie pokoju.
Prowadzenie domu dla bezdomnych kobiet, matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców: 60 osób w jednym czasie
Zadanie zrealizowane zostało poprzez udzielenie schronienia 64 osobom, w tym 24
kobietom i 40 dzieciom. Osoby te, objęte zostały specjalistyczną opieką psychologiczną,
pedagogiczną i terapeutyczną. Dzięki działaniom domu, pracownikom oraz samym
podopiecznym udało się uregulować sytuację prawną, mieszkaniową oraz socjalną kilku
mieszkanek. Część z nich uzyskała świadczenia rodzinne, alimenty czy zatrudnienie.
Prowadzone działania przygotowują osoby zamieszkujące w Domu dla Bezdomnych
Kobiet
do prowadzenia samodzielnego życia, radzenia sobie z problemami i
funkcjonowania w środowisku.
Kompleksowe wsparcie procesu usamodzielniania osób dorastających w
różnych formach pieczy zastępczej na terenie Gminy Wrocław
Okres realizacji: 1.10.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 30 osób w jednym czasie
Zadanie polegało na kompleksowym wspieraniu procesu usamodzielniania osób
dorastających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Gminy Wrocław poprzez
przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych
w samodzielnym życiu.
Wsparcie odbywało się w formie autorskiego projektu Fundacji Robinson „Wehikuł
Usamodzielniania”. Podczas spotkań Wehikułu realizowane były gry, ćwiczenia
symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, poruszania się na rynku
pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych, przepisów związanych z
usamodzielnieniem i gospodarowania pieniędzmi. Zajęcia odbywały się metodą
warsztatową w grupie około 30 osób (młodzieży z różnych instytucji opieki zastępczej w
wieku 16-24 lata), trwały 4 godziny i były prowadzone raz w tygodniu w trakcie
szkolnego semestru jesienno-zimowego.
Prowadzenie
zespołu
mieszkań
chronionych
dla
osób
dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 17 osób w jednym czasie
Zespół Mieszkań Chronionych
jest formą wspierania dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną,
które potrzebują pomocy przy wykonywaniu
codziennych czynności, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki np. dom pomocy społecznej.
W 2015 roku
w zespole zamieszkiwało 13 osób, które zakwaterowane były w
mieszkaniach o różnych standardach (6 osób zajmowało mieszkania jednoosobowe a 7
zamieszkiwało w mieszkaniach 2-3 osobowych). Osoby te objęte zostały wsparciem
specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty oraz pracownika socjalnego. Rodzaj i
zakres wsparcia uzależniony był od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych
osób skierowanych do ZMeCh. Mieszkańcy doskonalili swoje umiejętności w zakresie
samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz
pełnienia ról społecznych. Otrzymywali pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu
czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu wolnego czasu. Dwie
osoby przygotowywały się do przeprowadzki do mieszkań socjalnych.
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IV.7.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu realizowało w ramach współpracy
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 zadanie publiczne pod
nazwą „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie
Wrocławia”.
Realizacja tego zadania publicznego miała na celu jak najdłuższe utrzymanie w
środowisku osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie
samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.
Celem zadania publicznego, który został zrealizowany przez jednostkę w zakresie
objętym niniejszym sprawozdaniem, była realizacja usług opiekuńczych, zaspokajających
podstawowe potrzeby osób zamieszkałych na terenie Wrocławia, a niemających
możliwości i środków na zakup tego typu usług na rynku komercyjnym.
Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie
Wrocławia
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2.522
W ramach realizacji zadania realizowane były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
klienta. Szczegółowy zakres usług był każdorazowo uzgadniany z klientem tak, aby jak
najlepiej dopasować profil usług do rzeczywistych potrzeb i możliwości klienta.
W związku z planami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia
nowych standardów usług pomocy społecznej, zleceniobiorca prowadził cykliczny blok
szkoleń, obejmujący nowozatrudniane opiekunki, oraz objął szkoleniami podnoszącymi
kwalifikacje już pracujące opiekunki.
W ramach realizowanego zadania zleceniobiorca powołał zespół interwencyjno-kontrolny,
który czuwał nad jakością pracy zatrudnionych opiekunek. Rozwiązanie to umożliwiło
lepsze poznanie potrzeb i oczekiwań, zarówno klientów, jak i opiekunek świadczących
usługi. Ponadto zleceniobiorca prowadził dyżur interwencyjny, w ramach którego
oferował pomoc klientom w nagłych i nieprzewidzianych wypadkach w dni wolne i
świąteczne.
W roku 2015 zrealizowano usługi opiekuńcze w wymiarze 1.013.181 godzin, w tym
893.125 godzin w dni od poniedziałku do piątku oraz 120.056 godzin w soboty, niedziele
i święta.

IV.8.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Celem głównym Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jest wsparcie budowy
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, szerzenie idei mediacji, diagnozowanie
potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej. Ważnym zadaniem instytucji jest rozwój rodziny, działania na
rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa, realizowane
przede wszystkim przez Wrocławskie Centrum Seniora. Szczególną rolę odgrywają
programy dla środowiska kombatantów i osób represjonowanych. Jednostka koncentruje
się również na działaniach na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych, realizując bądź
wspierając wiele cennych inicjatyw, również w sferze działań skierowanych do
obcokrajowców. Ponadto w ramach jednostki od 2011 roku funkcjonuje Centrum Edukacji
Społecznej, które zajmuje się organizacją działań z zakresu edukacji nieformalnej, w tym
szkoleń, warsztatów i spotkań dla mieszkańców Wrocławia oraz Miejskie Centrum
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Wolontariatu, którego celem jest prowadzenie, wsparcie i integracja wrocławskich działań
wolontariackich,
jako
jednej
z form
przeciwdziałania
uzależnieniom,
a także
popularyzacja idei wolontariatu wśród mieszkańców Wrocławia. Jednostka organizuje,
bądź wspiera, kampanie społeczne, zdrowotne oraz liczne wydarzenia plenerowe np. na
Wyspie Słodowej, Wyspie Piaskowej, festyny osiedlowe i pikniki rodzinne. Do zadań
należy również działalność na rzecz podnoszenia kompetencji edukacyjnych uczniów
i nauczycieli. Tworzenie i wdrażanie innowacji, wspieranie kreatywności uczniów,
rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.
Działalność Klubów Seniora w 2015 roku
Okres realizacji: 02.01.2015 - 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 26
Liczba odbiorców: 1.140
W ramach realizacji zadania przeprowadzono działania: promujące zdrowy styl (zajęcia
edukacji zdrowotnej, zajęcia sportowe, konsultacje lekarskie); integracyjne (wspólne
spotkania okolicznościowe, wieczorki taneczne, wycieczki edukacyjne, spotkania
międzypokoleniowe);artystyczne (wernisaże, wystawy, występy chórów, wyjścia do kina,
teatru); samopomocowe; promujące zainteresowania seniorów; edukacyjno-informacyjne
(prowadzenie m.in. porad kulinarnych, krawieckich, obsługi komputera i nowoczesnych
narzędzi komunikacji); z zakresu poradnictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego;
działania inspirujące i kreujące postawy twórcze; działalność informacyjna na rzecz
seniorów; odbyły się wykłady o różnej tematyce. Przeprowadzono szkolenia dla
wolontariuszy z zakresu opieki nad ludźmi starszymi.
Upamiętnianie historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych
Okres realizacji: 02.01.2015 - 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 3
Liczba odbiorców: 1.500
W ramach realizacji zadania prowadzono Czytelnię Kombatanta, organizowano wystawy,
spotkania, seminaria, nieformalne lekcje historii. Utrwalano dokumenty z okresu
wojennego, których właścicielami byli kombatanci i osoby represjonowane (w tym
przygotowywano dokumenty do archiwizacji oraz przekazania do odpowiednich
instytucji). Wydawano także publikacje mające na celu międzypokoleniowy przekaz
wartości. Zorganizowano wyjazdy integracyjne i spotkania środowiskowe, również
międzypokoleniowe ze świadkami historii. Zorganizowano także system wsparcia –
kontynuacja
projektu
wolontariatu
dla
wrocławskich
kombatantów
i
osób
represjonowanych.
Wspieranie
działalności
ośrodków
poradnictwa
obywatelskiego
oraz
wrocławskich mediacji w 2015 roku
Okres realizacji: 02.01.2015 - 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 11
Liczba odbiorców: 14.080
W 2015 roku oprócz udzielania bezpłatnych porad prawnych, pedagogicznych,
psychologicznych, mediacji oraz konsultacji u kuratora sądowego, organizacje realizujące
program zorganizowały również edukację prawną. Prowadziły między innymi warsztaty
i szkolenia z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego oraz prawa w Unii
Europejskiej, idei mediacji i jej kształtów prawnych w polskim systemie prawa oraz
warsztaty sporządzania pism procesowych. Przeprowadzony został także cykl
szkoleniowo-warsztatowy w zakresie mediacji i komunikacji dla uczniów wrocławskich
szkół.
Aktywizacja Wyspy Słodowej i Piaskowej 2015
Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 5
Liczba odbiorców: 11.080
W 2015 roku zrealizowano projekt pn. „Planszowa Wyspa 2015”. W miesiącach od

61

czerwca do września 2015 r. zostało zorganizowanych 18 spotkań z udziałem plenerowej
wypożyczalni gier planszowych i wrocławskiej społeczności. Tematem spotkań były gry
międzypokoleniowe oraz tzw. Gry imprezowe. Podczas ostatniego spotkania został
zorganizowany finał eliminacji Mistrzostw Polski w grze „Pandemic Survival”, wzięło
w nim udział 22 osoby. W ramach zadania zrealizowano także projekt pn. „Sportowa
Wyspa The World Games 2017”. Uczestnicy mogli pograć m.in. w bule, badmintona,
turnballe oraz skorzystać z amatorskich łuków. Na Wyspie Piaskowej pojawił
sięklublacrosse – Kosynierzy Wrocław. Na sportowych piknikach wrocławianie mogli
skorzystać ze sprzętów sportowych oraz wziąć udział w zorganizowanych rozgrywkach.
W ramach
„Sportowej
Wyspy”
Wrocławskie
Centrum
Rozwoju
Społecznego
współpracowało z organizacją Infinity oraz komitetem organizacyjnym The World Games
2017. Odbyło się 28 pikników, gdzie zaprezentowano 10 dyscyplin sportowych,
szczególnie promowane były sporty nieolimpijskie.
Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacyjnego na Ostrowie Tumskim we
Wrocławiu wraz z pracami adaptacyjnymi oraz wyposażeniem pomieszczeń
Okres realizacji: 19.06.2015 – 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 4.926
Zadanie zostało zrealizowane poprzez utworzenie i prowadzenie centrum informacyjnego
na Ostrowie Tumskim wraz z wyposażeniem pomieszczeń. Celem działania Centrum było
podniesienie poziomu wiedzy wrocławian i turystów w obszarze: historii i kultury
Wrocławia i Dolnego Śląska; atrakcji turystycznych i kulturalnych, w tym projektów
Europejska Stolica Kultury 2016 i Wrocław The World Games 2017; wsparcia socjalnego,
społecznego, poradnictwa zdrowotnego i innego finansowanego ze środków publicznych.
Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej na
osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu wraz ze wsparciem technicznym
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 4.493
Zadanie zostało zrealizowane poprzez utworzenie Centrum Aktywności Sportowej
i Społecznej na osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu przy Parafii p.w. Opatrzności Bożej wraz
ze wsparciem technicznym. W tym celu dokonano adaptacji istniejących pomieszczeń.
Najważniejsza część obiektu to sala sportowa ze ścianką wspinaczkową, której
towarzyszy infrastruktura pomocnicza w postaci zaplecza oraz sanitariatów. W ramach
działalności „Skałki” prowadzone były warsztaty, zajęcia, spotkania w sali warsztatowej,
w wyznaczonych godzinach można było skorzystać ze ścianki wspinaczkowej pod
nadzorem obecnego instruktora. Warunki lokalowe sprzyjały możliwości organizacji nie
tylko zajęć sportowych, ale także różnorodnych imprez kulturalnych (wystaw, projekcji
filmowych, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi), co w sposób znaczący wpłynęło na
podniesienie poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców osiedla Nowy Dwór.
Program edukacji i integracji wielokulturowej we Wrocławiu
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 4
Liczba odbiorców: 5.000
W ramach realizacji programu zorganizowano spotkania i zajęcia edukacyjnointegracyjne dla dzieci i młodzieży z
udziałem obcokrajowców – artystów
reprezentujących różne narodowości i kultury, autorytetów, osób publicznych,
podróżników. Propagowano także wiedzę o innych kulturach, których przedstawiciele
mieszkają we Wrocławiu poprzez organizowanie konkursów, imprez, imprez plenerowych
i koncertów otwartych dla mieszkańców. Promowano ideę dialogu międzykulturowego
i aktywności osób odmiennych kulturowo w życiu społecznym Miasta poprzez organizację
spotkań integracyjnych, imprez i koncertów. Prowadzono warsztaty budowania tolerancji
i szacunku wobec innych kultur i tradycji. Wypracowano metody zmiany negatywnych
postaw i zachowań społecznych wobec osób odmiennych kulturowo poprzez
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podwyższanie wiedzy o innych kulturach w społeczeństwie większościowym oraz działania
o charakterze integracyjnym.
VIII Festiwal Kalejdoskop Kultur
Okres realizacji: 06.04.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 3.000
W ramach wydarzeń festiwalowych w dniu 13 czerwca 2015 r. odbyła się parada
mniejszości narodowych (ok. 300 osób), koncerty na Wyspie Słodowej (ok. 1500 widzów
podczas całego dnia), koncerty klubowe (ok. 750 osób), warsztaty (ok. 30 uczestników)
oraz pokaz mody. Celem Festiwalu było przybliżenie mieszkańcom Wrocławia dorobku
artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką,
romską, łemkowską, żydowską oraz bułgarską. Festiwal angażował nie tylko
profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków
i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule stanowi znaczący element
aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym
Śląsku.
Streetworking – specjalistyczna pomoc kierowana do osób żebrzących na
terenie miasta
Okres realizacji: 22.04.2015 - 30.06.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 47
Działania prowadzone były przez pracę socjalną metodą streetworkingu. Zadanie
realizowane było przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia
Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym – Działu Pomocy Osobom
Bezdomnym. Streetworkerzy zajmowali się profesjonalnym wsparciem osób trudniących
się procederem żebractwa poprzez zaoferowanie różnych form pomocy ze strony MOPS,
instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Udzielano informacji
o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby doświadczające problemów
o charakterze społeczno-ekonomicznym. Adresatami działań byli także mieszkańcy
miasta Wrocławia, turyści, bywalcy restauracji. W ramach zadania zorganizowano 158
godzin pracy streetworkerów.
Profilaktyka i informacja o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów
religijnych i pseudoreligijnych
Okres realizacji: 07.01.2015 - 18.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 3.000
W ramach zadania prowadzona była działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie
niebezpieczeństw związanych z działalnością sekt, informowano o metodach werbunku,
manipulacji. Udzielana była pomoc dla rodzin, w których pojawił się problem sekty,
pomoc terapeutyczna i readaptacyjna dla osób będących pod wpływem sekt.
Przeprowadzono szkolenia i warsztaty. Promowano i stworzono możliwości podjęcia
wolontariatu podczas projektu „Nazywam się miliard-One Bilion Rusing”. Przygotowano
grę miejską i konferencję z udziałem specjalistów. Uruchomiona strona na Facebooku
pozwoliła na dotarcie z informacjami w zakresie uświadamiania i przeciwdziałania
zagrożeniom związanych z psychomanipulacją.

IV.9.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach realizacji programu
współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi realizował w 2015 roku
jedno zadanie publiczne pn. „Bezpiecznie nad wodą”.
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„Bezpiecznie nad wodą”
Okres realizacji: 15.06.2015 – 06.10.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 9.500
Wyposażenie, struktury organizacyjne i zaplecze techniczne pozwoliło
na sprawne
przeprowadzenie zadań. W trakcie podejmowanych działań udział wzięło ok. 14
ratowniczek i ratowników posiadających uprawnienia zawodowe i 1 społecznik. Sprzęt
stanowiło 6 statków ratowniczych: kabinowych i otwarto pokładowych, w tym szybki
skuter wodny z platformą ratowniczą. W ramach zadania uruchomiono patrole wodne na
wrocławskich akwenach: w soboty i niedziele przez 8 godz. i w tygodniu 4 godz. dziennie
– pomiędzy 10.00 a 18.00. Łącznie kadra i społecznik przepracowali 3.800 godz.
Do wykonania zadania zużyto 3.780 litrów paliwa i ponad 675 litrów płynów chłodzących.
Adresatami zadania byli mieszkańcy Wrocławia oraz przyjezdni turyści i wczasowicze,
głównie uprawiający turystykę kajakową, sporty wodne oraz wędkarstwo. Podczas
patroli zapewniono bezpieczeństwo i prowadzono akcje ratownicze. W ramach zadania
przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji, kilkanaście akcji ratunkowych, w tym nocne.

IV.10.

Wydział Inżynierii Miejskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej zrealizował następujące zadania w zakresie programu
współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku :
- w ramach prowadzenia kampanii "Kocham Wrocław, wybieram rower", na skutek
informowania mieszkańców, za pomocą różnych form przekazu, o możliwościach i
zaletach korzystania z roweru, zwiększyła się ilość osób poruszających się za pomocą
tego środka transportu,
- w przedmiocie „Zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Wrocław”
przeprowadzone były działania, mające na celu ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt,
zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów, poprawę dobrostanu zwierząt oraz
edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
- w ramach Planu Inicjatyw Lokalnych, dzięki współpracy mieszkańców z Gminą Wrocław,
zrealizowano kolejne zadania inwestycyjne służące zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnej. Poprzez udział w programie mieszkańcy mieli możliwość aktywnego wpływu na
podniesienie standardu warunków najbliższego otoczenia swojego miejsca zamieszkania.
Przeprowadzenie kampanii promującej przemieszczanie się na rowerach w
celach komunikacyjnych "Kocham Wrocław, wybieram rower" (KWWR)
Okres realizacji: 20.04.2015 - 20.11.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: kilkadziesiąt tysięcy
W ramach zadania zachęcano do używania rowerów, głównie przez emisję reklamowych
spotów radiowych i audiowizualnych; stronę internetową www.wybieramrower.org
(porady i wskazówki dla rowerzystów, rowerowe ABC, poradnik rowerzysty w formie pdf,
aktualności); opracowanie, wydrukowanie i umieszczenie na terenie Wrocławia plakatów
i billboardów; opracowanie, wydanie i dystrybucję broszury informacyjnej w wersji
papierowej i elektronicznej - Poradnik rowerzysty; konkursy z nagrodami w mediach
tradycyjnych i społecznościowych, wystawa fotograficzna, konkurs na twarz kampanii
KWWR; zajęcia z nauki jazdy rowerem w ruchu miejskim; prowadzenie profilu na
Facebooku; wyświetlanie komunikatów zachęcających do przesiadki na rower na
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tablicach ITS. Zleceniobiorca prowadził i koordynował udział Gminy Wrocław w rywalizacji
miast europejskich w jak największej ilości przejechanych km na rowerze w granicach
administracyjnych miasta - European Cycling Challange 2015 (ECC). Wrocław zajął w
ECC 2 miejsce na 40 rywalizujących miast. Miasto było reprezentowane przez blisko 4
tys. uczestników, którzy przejechali ponad 300 tys. km w ciągu jednego miesiąca.
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Wrocław
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2012-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Realizację zadania Gmina powierzyła na podstawie umowy Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce. Zadanie realizowane było w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
we Wrocławiu. Bezdomnym zwierzętom zapewniono w schronisku miejsce i opiekę. W
2015 r. do schroniska przyjęto 1.053 kotów oraz 1.665 psów. Poszukiwano nowych
właścicieli dla zwierząt i w efekcie wydano do adopcji 960 kotów i 1.677 psów. Oznaczono
elektronicznie 1.340 zwierząt. W schronisku przeprowadzono 795 zabiegów sterylizacji
zwierząt. Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856, z późn. zm.), opieką objęto wolno żyjące koty, tj. poprzez sfinansowanie przez
Gminę zakupu suchej karmy dla ich dokarmiania oraz zabiegów sterylizacji 1.954 kotów.
W schronisku, zgodnie z ww. ustawą, uśpiono 78 tzw. „ślepych miotów”. Ponadto
prowadzono działania edukacyjne (ulotki, billboardy, strony internetowe, konkursy,
prelekcje, imprezy targowe, plenerowe) w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Realizacja zadań z zakresu inicjatywy lokalnej w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Okres realizacji: 2015 r.
Zespół do oceny wniosków inwestycyjnych o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą odbył 1 posiedzenie.
Wstępnie Zespół zaakceptował 12 nowych zadań do ujęcia w Planie Inicjatyw Lokalnych
na 2015 r. Umowy podpisano i przyznano dofinansowanie dla 9 zadań drogowych.
Zakończono realizacje 6 zadań i opracowano 1 dokumentację projektową.
Roboty zakończone zostały w ulicach: Jarocińskiej nr 68-74 i 39-59 (budowa oświetlenia
- okres realizacji lata 2014-2015); Jaspisowej (budowa nawierzchni tymczasowej wraz z
odwodnieniem - okres realizacji 2012-2015); Sygnałowej 4b-6b (budowa nawierzchni
docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – lata 2014-2015); Bursztynowej na
odcinku od ul. Nefrytowej do ul. Opalowej (budowa nawierzchni docelowej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem - lata 2012-2015); Maleczyńskich nr 58-74 (budowa
nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - lata 2014-2015); Kiepury
na odcinku od ul. Buforowej do ul. Halskiej (budowa nawierzchni tymczasowej - 2015 r.)

IV.11.

Wydział Kultury

Na wniosek Wydziału Kultury ogłoszono i rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze
kultury w roku 2015 oraz w latach 2015-2017.
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Wśród nich ogłoszony i rozstrzygnięty został jak co roku, konkurs na realizację zadania
publicznego pn: Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym
z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt
interdyscyplinarny, którego celem była realizacja koncertów, spektakli teatralnych,
wystaw, przeglądów, konkursów, festiwali, wydarzeń muzycznych, teatralnych,
plastycznych, filmowych, fotograficznych, video art oraz innych zdarzeń kulturalnych w
tym m. in. imprez plenerowych, łączących w sobie różne obszary kultury, warsztatów,
spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów,
realizowanych na terenie Gminy
Wrocław, wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych, kreowanie Wrocławia jako
ważnego ośrodka życia muzycznego, teatralnego, artystycznego.
W 2015 roku kontynuowano również przedsięwzięcia, których organizatorzy zostali
wyłonieni w otwartych konkursach ofert, w latach poprzednich, na realizację zadań w
okresie 2013 - 2015.
Ponadto, Wydział Kultury, w ramach promocji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury
2016 realizował zadania nowe oraz kontynuowane w trybie Uchwały XVI/281/11 Rady
Miejskiej Wrocławia z 15.09.2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w
celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Poniżej opis wybranych zadań.
XIX Festiwal Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale”
Okres realizacji: 01.04.2015 - 03.08.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 4.500
Zadanie zostało zrealizowane poprzez organizację festiwalu dedykowanego muzyce
kameralnej. W Festiwalu wzięli udział wybitni instrumentaliści, wśród nich: Olga Pasiecznik
– sopran, Royal String Quartet, Kama Grott – obój, Dawid Lubowicz – skrzypce, Michał
Grott – gitara basowa, Kuba Lubowicz – fortepian, Chopin Piano Quintet, Fluent Ensemble
(Wojciech Psiuk – saksofon i Paweł Janas – akordeon), Grupa MoCarta i Ireneusz Krosny
oraz
Orkiestra
Kameralna
WRATISLAVIA
pod
dyrekcją
Jana
Staniendy.
Współorganizatorem Festiwalu było Muzeum Miejskie Wrocławia a patronat medialny nad
Festiwalem sprawowały RMF Classic, TVP Wrocław, pik.wroclaw.pl, Biznes-Music.pl,
Esquire, Kapitał Dolnego Śląska, Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej, The Visitor,
Gazeta Senior oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Organizator: Fundacja Dla
Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA.
Wrocławski Festiwal Gitarowy - GITARA +
Okres realizacji: 07.01.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 1.400
W ramach realizacji zadania prowadzone były działania z trzech obszarów. Nurt główny
stanowiły koncerty międzynarodowych gwiazd, a ponadto zorganizowano lekcje
mistrzowskie prowadzone przez artystów i otwarte spotkania z muzykami. Dla młodych
gitarzystów udostępniono „scenę dla młodych”, czyli możliwość zaprezentowania się przed
występem zaproszonych gości oraz podczas odrębnego koncertu uczniów. Podczas
koncertów wystąpili m.in. Frances Pappas i Laura Young (projekt Lagrimosa Beltá),
Magdalena Kaltcheva oraz Carlo Corrieri czyli duet CARisMA, Martha Masters, Susan i
Martin Weinert (Synergy Duo), Beata Będkowska-Huang, Julia Malischnig i Jacques la Roux
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oraz Niña Pastori z zespołem. Ponadto, z wyżej wymienionymi muzykami, odbył się wykład
pt. Rewolucja 432 herców poprowadzony przez zespół CARisMA. Natomiast w ramach
koncertu Scena młodych wystąpił zespół Felice Guitar Quartet ze szkoły muzycznej z
Jarosławia.
Organizacja imprezy „Thanks Jimi Festival” – Gitarowy Rekord Guinnessa” w
latach 2014-2016.
Okres realizacji: 17.03.2014 - 31.05.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 20.000
W ramach realizacji zadania prowadzone były działania polegające na organizacji
koncertów oraz biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa. Zgromadził on 5.003
zarejestrowanych gitarzystów z całej Polski oraz Europy, a także około wiele tysięcy osób
oglądających – mieszkańców Wrocławia i turystów. Na scenie wystąpili gitarzyści oraz
zespoły z Polski i z zagranicy, m.in.: Uli Jon Roth (Scorpions), Nigel Kennedy, Malina Moye,
Artur Gadowski, Krzysztof Ścierański, Attila Weinberger, Marek Napiórkowski, Mietek Jurecki,
Adam Palma, Wojciech Hoffman, Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Misiak, Marek Ałaszewski,
Krzysztof Jaryczewski, Bartek Miarka, Alicja Janosz, Magda Piskorczyk, Soundz Good, Magda
Czwojda i Marta Zalewska, Electric Lady, Leszek Cichoński Guitar Workshop, Siedmiu
Wspaniałych – Legendy Wrocławskiej Gitary. Koncert gwiazd został uświetniony obecnością
zespołów Nigel Kennedy „Hendrix Project", IRA, Nazareth i The Gipsy Kings Family Reunited.
Ethno Jazz Festiwal 2015
Okres realizacji: 20.02.2015 - 30.11.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 12.000
W ramach realizacji zadania prowadzone były działania umożliwiające wrocławskiej
publiczności poznanie największych światowych gwiazd jazzu, folku oraz world music,
często w niepowtarzalnych projektach wykonywanych tylko we Wrocławiu. Artyści
występujący na Ethno Jazz Festivalu w roku 2015 to m.in. Ana Moura (nowa gwiazda
fado z Portugalii), Huun-Huur-Tu (legenda śpiewu gardłowego z Tuwy), Mayra Andrade
(wielki głos Wysp Zielonego Przylądka), Yasmin Levy (światowej sławy gwiazda z
Izraela), Fanfara Transylvania (jedna z najbardziej znanych bałkańskich orkiestr dętych
z Rumunii), Bassekou Kuyate & Ngoni Ba Orchestra (wirtuozi niezwykłych instrumentów
strunowych z Afryki),
Ariel Ramirez & Tango Orchestra (wirtuoz argentyńskiego
akordeonu), Natacha Atlas (gwiazda world music z Egiptu).
Avant Art Festival
Okres realizacji: 01.10.2015 - 04.10.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 1.600
Organizator: Fundacja Avant Art.
8 edycja Avant Art Festival to realizacja festiwalu w formacie 4 dniowego festiwalu, na
program którego składały się koncerty, przedstawienia oraz przegląda filmowy.
Zaprezentowano projekty muzyczne i performatywne z Polski oraz USA, Wielkiej
Brytanii, Niemiec. Festiwal zrealizowany dzięki
partnerstwom z najważniejszymi
wrocławskimi Instytucjami Kultury: Narodowym Forum Muzyki, Kinem Nowe Horyzonty
oraz z Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA. Bardzo ważnym elementem w
programie festiwalu był przegląd filmowy pod nazwą Avant Art Film - w 2015 roku
zrealizowano już 4 edycję tego projektu, na 5 seansach odnotowano liczbę ponad 400
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osób. Ważnym osiągniętym rezultatem tej aktywności jest przybliżenie publiczności
aktywnej koncertowo filmu jako ważnego medium kulturowego i artystycznego.
Industrial Festiwal
Okres realizacji: 11.05.2015 -29.11.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 2.500
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art.
Festiwal zaprezentował szerszemu gronu odbiorców działania artystyczne związane z
ważnymi awangardowymi nurtami we współczesnej muzyce. Spektakularne wydarzenie,
prezentujące szeroki wachlarz działań artystycznych poruszyło, do myślenia na temat
kondycji człowieka we współczesnym świecie. Rezultatem zadania był festiwal, który
składał się z następujących działań: Sala Gotycka, SOL INVICTUS (UK), BLACK LIGHT
ASCENSION (UK), TABOR RADOSTI (CZ), DJ JAKUB S. (PL), MERZBOW (JAP), DEAD
VOICES ON AIR (UK), TREPANERINGSRITUALEN (S), SPLINTERED (UK), 1.9.8.4. (ex
CRISIS – UK), CENT ANS DE SOLITUDE (F), SHADOW BIOSPHERE (UK), DAINA DIEVA
(LT), DJ SCRAG! (A), TEST DEPT : REDUX (UK), PRURIENT (USA), SIXTH JUNE (SRB-D),
LAST DOMINION LOST (AUS), TREHA SEKTORI (F), MUSHROOM'S PATIENCE (IT),
MUSHY (IT), ABANDONED ASYLUM (PL), DJ WIKTOR SKOK (PL), "Industrial Soundtrack
for Urban Decay" Collins‘em, COLUMN ONE (D), RIGOR MORTISS (PL), DIFFERENT
STATE/ 23 THREADS (PL-USA), ESCAPE FROM WARSAW (PL), DJ ERIC (IRL) i spotkanie z
twórcami: Amélie Ravalec i Travis‘em.
Organizacja Przeglądu Sztuki Survival
Okres realizacji: 02.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 10.000
W dniach 26-30 czerwca odbyła się 13 edycja Przeglądu Sztuki Survival w dawnym
budynku Koszar Oddziałów Prewencji Policji przy ul. Ks. Witolda. Dzięki realizacji zadania
udało się nie tylko zaprezentować sztukę współczesną w niekonwencjonalnych
przestrzeniach, SURVIVAL był również miejscem ożywionych dyskusji, przestrzenią
dialogu i refleksji – zarówno problemów estetycznych jak i społecznych, z którymi
zmagają się współczesne miasta. W projekcie wzięło udział 71 artystów.
Prowadzenie Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu
Okres realizacji: 02.01.2015 - 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 60.000
W ramach działania w 2015 r. zrealizowano 16. edycję Biennale Sztuki Mediów WRO
2015 pod hasłem Test Exposure (blisko 70 realizacji), wystawę Resume i program WRO
on Tour (16 wydarzeń). Przeprowadzono program Mediacji Sztuki, obejmujący działania
edukacyjne poprzez program Niedzielnych Programów Filmowych (52), działanie Czytelni
Mediów WRO, realizację „artist talków”(25 rejestracji), zorganizowano serię (7)wystaw,
prowadzono parce wydawnicze, warsztaty mediatorów sztuki, rezydencje artystyczne
oraz Małe WRO.
Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury poprzez organizację
Międzynarodowego festiwalu filmowego T-mobile Nowe Horyzonty w latach
2013-2015. 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty
Okres realizacji: 01.01.2015 -31.12.2015 (umowa wieloletnia 2013-2015)
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Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 90.171
Międzynarodowy Festiwal Filmowy T- mobile Nowe Horyzonty 23.07 - 02.08.2015 r.
Działalność Kina Nowe Horyzonty jest częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016. Podczas jedenastu dni zaprezentowanych zostało 374 tytułów
pogrupowanych w tematyczne cykle, pochodzących z ponad 54 krajów. Łącznie odbyło
się 448 seansów. RETROSPEKTYWY - zarezerwowane dla prawdziwych mistrzów,
najbardziej wpływowych reżyserów, ale także twórców, którzy są słabo znani w Polsce. W
programie 2015 r. poświęcono ten cykl następującym twórcom: Phillipe Garrel, Šarūnas
Bartas, Tadeusz Konwicki.
Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury poprzez organizację
koprodukcyjnych targów filmowych US IN PROGRESS oraz festiwalu Filmu
Amerykańskiego 6 American Film Festival 21-25.10.2015
Okres realizacji: 01.01.2015 -31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 18.152
Na festiwalu prezentowane były zarówno najnowsze tytuły uznanych reżyserów, jak
również dzieła nieznanych twórców. Festiwal podzielony był na cztery sekcje: „Spectrum”
pokazujące nowe tendencje w amerykańskim kinie, „American Docs”, czyli dokumenty,
„Highlights” - pokazy pięciu najnowszych, głośnych tytułów oraz „On the edge” kino
eksperymentalne. Zaprezentowano 88 filmów, łącznie odbyło się 178 seansów.
Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury poprzez organizację
Międzynarodowego Festiwalu prezentującego nieznane lub ginące kultury i
tradycje z całego świata. Brave festiwal – przeciw wypędzeniom z kultury 11
edycja Brave Festival „Griot” 10-17.07.2015
Okres realizacji: 01.01.2015 -31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców – ok. 15.000
Centralnym motywem tegorocznej edycji była postać griota, afrykańskiego muzyka,
opowiadacza. Odbyło się 21 koncertów, 14 projekcji filmowych, 4 warsztaty.

IV.12.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

W 2015 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych inicjował i realizował zadania na
podstawie z programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LXII/1584/14 z dnia 4 września 2014 r.
Program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano uruchamiając dodatkowo 175
miejsc w żłobkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w tym dla dzieci
niepełnosprawnych, wymagających wspomagania rozwoju psycho-ruchowego przez
zespół specjalistów.
Wrocławskie rodziny przez cały rok korzystały z poradnictwa specjalistycznego,
udzielanego przez m.in. psychologów, pedagogów, doradców rodzinnych, prawników oraz
specjalistów terapii uzależnień. Rozwinięta została pomoc interwencyjna i wsparcia dla
osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin/ opiekunów. Jednocześnie
prowadzono działania ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę zagrożeń
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dotyczących ochrony zdrowia psychicznego
i ryzykownych zachowań. Działania
edukacyjne skierowano przede wszystkim do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i
wychowawców.
Problemy dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym tzw. „dopalaczy”,
uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy w środowisku domowym,
szkolnym, i pozaszkolnym omawiano na zajęciach edukacyjnych, stosując interaktywne
formy edukacji oraz programy rekomendowane i dobre praktyki.
Osobom uzależnionym i współuzależnionym udzielano wsparcia specjalistycznego i
pomocy terapeutycznej.
Osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej
udzielano wsparcia psychologicznego.
W kilkudziesięciu świetlicach środowiskowych opieką wychowawczą oraz programami
wsparcia i rozwoju objęto ponad 2 tysiące dzieci w wieku szkolnym.
W 2015 roku kontynuowano program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
skazanych poprzez realizację działań edukcyjno-profilaktycznych oraz wykonywanie na
rzecz Miasta 12 288,5 godzin prac społecznie użytecznych.
Cele realizowane przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych to m.in. integracja
i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, przygotowanie do uzyskania
i wykonywania pracy, utrzymania zatrudnienia oraz awansu zawodowego.
Zadania zlecane były zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym (Dz.U.08.29.172).
We współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmowane były działania mające na
celu profilaktykę, edukację, wsparcie oraz kształtowanie świadomości społeczności
lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy.
W ramach programów realizowanych przez Miasto prowadzone były m.in. rehabilitacja,
warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz aktywności twórczej, a także
działania informacyjne, poradnictwo i szkolenia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi z terenu Wrocławia w wieku do
lat 3, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi wymagającymi
szczególnej opieki, sprawowanej w żłobku o charakterze integracyjnym,
zlokalizowanym w obrębie Grabiszyn
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowy wieloletnie: 2014-2015 i 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 2
Liczba odbiorców: 100
Zadanie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez Fundację
„Promyk Słońca” w niepublicznym żłobku o charakterze integracyjnym polegało
w szczególności na: zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do
warunków domowych; zagwarantowaniu dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i
edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzeniu zajęć opiekuńczo–
wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, wg
programu zajęć opracowanego dla różnych grup wiekowych.
Ponadto dzieci niepełnosprawne i wymagające wczesnego wspomagania rozwoju w czasie
pobytu w żłobku korzystały ze specjalistycznych zajęć prowadzonych przez
rehabilitantów, logopedów i psychologów.
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w
żłobkach na terenie Wrocławia
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Okres realizacji: 1.09.2015 – 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 75
W ramach realizacji zadania publicznego realizowanego przez Fundację Familijny Poznań
w 5 żłobkach na terenie Wrocławia m.in.: zapewniono dzieciom opiekę w warunkach
bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowano dzieciom właściwą
opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami
edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzono zajęcia
opiekuńczo–wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci,
właściwe do wieku dzieci; zapewniono dzieciom bezpieczeństwo oraz odpowiednie
warunki higieniczno-sanitarne, zgodne z obowiązującymi przepisami.
Realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcie osób
zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby
psychicznej i zaburzeniami psychogeriatrycznymi
Okres realizacji: 19.01.2015 - 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 9
Liczba odbiorców: 1.142
Program polegał na wsparciu dla osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego
poprzez
prowadzenie
zajęć
edukacyjnych,
grup
wsparcia
dla
osób
z problemami zdrowia psychicznego oraz ich rodzin/opiekunów; organizowaniu
i prowadzeniu różnych form zajęć klubowych, ukierunkowanych na rozwój osobisty i
aktywizację społeczną osób (np. arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia itp.). Ponadto
prowadzone były różnego rodzaju działania integracyjne wraz z uczeniem czynności w
zakresie samoobsługi, codziennego funkcjonowania oraz motywowania do aktywności
ruchowej.
Program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich
rodzin/ opiekunów
Okres realizacji: 27.04.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 346
Program polegał na: organizowaniu
i prowadzeniu spotkań ze specjalistami m.in.
psychologiem, pielęgniarką-edukatorką, dietetykiem, innymi specjalistami etc.,
organizowaniu specjalistycznych szkoleń edukacyjnych dla osób chorych na cukrzycę,
poza miejscem zamieszkania, połączonych z nauką adaptacji do warunków innych niż
codzienne funkcjonowanie w domu, kształtowaniu nawyku samoobserwacji, pielęgnacji
ciała oraz zdrowego stylu życia, aktywizowaniu prospołecznemu i zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu chorych, udzielaniu wsparcia dla osób chorych na cukrzycę, ich
rodzin i opiekunów, przeprowadzeniu szkolenia dla osób zajmujących się edukacją
diabetologiczną.
Osoby z cukrzycą typu 2 uczestniczyły w wykładach, warsztatach dietetycznych oraz
psychologicznych prowadzonych w ramach Wrocławskiej Akademii Cukrzycowej.
Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przeprowadzono kampanię edukacyjnoinformacyjną oraz konferencję szkoleniową pn. „Cukrzyca typu 2-lżejsza czy trudniejsza”.
Prowadzenie edukacji, poradnictwa oraz działań środowiskowych dla osób
uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 6
Liczba odbiorców – 4.330 osób, ok. 6.000 porad
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W ramach realizacji zadania publicznego prowadzone były m.in. poradnictwo
indywidualne i grupowe, poradnictwo telefoniczne i internetowe, grupy wsparcia oraz
warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych. Prowadzono również działania
informacyjne
dla
osób
uzależnionych
i
eksperymentujących
ze
środkami
psychoaktywnymi oraz dla ich rodzin. Działania te miały na celu ograniczenie
negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez osoby
uzależnione i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi oraz pomoc osobom
zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu
do informacji oraz poradnictwa specjalistycznego.
Prowadzenie edukacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków i
członków ich rodzin na terenie Osiedla Nadodrze
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 91 osób, ok. 160 porad
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzone były m.in. poradnictwo
indywidualne i grupowe, poradnictwo telefoniczne i internetowe oraz grupy wsparcia.
Działania te miały na celu ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków
używania narkotyków przez osoby uzależnione i eksperymentujące ze środkami
psychoaktywnymi oraz pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich
rodzinom,
poprzez
zapewnienie
dostępu
do
informacji
oraz
poradnictwa
specjalistycznego.
Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób zagrożonych
uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 2
Liczba odbiorców: 4.565 osób
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzone były m.in. punkt wymiany igieł i
strzykawek, Punkt Pobytu Dziennego dla osób uzależnionych od narkotyków, działania o
charakterze informacyjno-edukacyjnym i motywującym dla osób uzależnionych od
narkotyków i eksperymentujących z narkotykami, działania ukierunkowane na
minimalizację szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków
psychoaktywnych, działania środowiskowe w formie „street workers”, działania
środowiskowe w formie programu klubowego (tzw. „party workers”), działania
środowiskowe związane z redukcją szkód wśród użytkowników siłowni i centrów fitness,
działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla osób zagrożonych uzależnieniem,
w ramach programu klubowego.
Prowadzenie poradnictwa dla osób zagrożonych zakażeniem i zakażonych HIV
Okres realizacji: 20.04.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 889 osób
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzone było przez certyfikowanych
specjalistów poradnictwo w formie całodobowego telefonu zaufania, internetowej poradni
edukacyjnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz zainteresowanych
profilaktyką zakażeń HIV, a także wsparcie psychiczne osób z problemem HIV/AIDS i ich
rodzin.
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Opracowanie i realizacja programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz
przeciwdziałania agresji dla osób osadzonych w Zakładach Karnych we
Wrocławiu
Okres realizacji: 20.04.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 45
W ramach realizacji zadania publicznego przygotowano, zrealizowano i zaprezentowano 2
spektakle teatralne z udziałem osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1. Dla osób
osadzonych prowadzono także zajęcia i warsztaty z psychologiem związane z
problematyką uzależnień.
Organizacja i nadzór nad wykonywaniem prac na cele społeczne oraz pracy
społecznie użytecznej
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 458
W ramach realizacji zadania publicznego sprawowano nadzór organizacyjny i
merytoryczny nad wykonywaniem przez osoby skazane kary ograniczenia wolności w
postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny; pozyskiwano obiekty, placówki i
tereny znajdujące się w zasobach Gminy Wrocław na rzecz, których wykonywana była
nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna
orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, w szczególności: drobne usługi remontowobudowlane,
porządkowanie
i utrzymywanie w czystości terenów zielonych, prace porządkowe wewnątrz obiektów i
placówek i inne; prowadzono aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz informowano osoby skazane, u których
występował problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych o
możliwości leczenia w placówkach specjalistycznych.
Promowanie abstynencji i aktywizacji społecznej poprzez wsparcie działalności
Klubów Abstynenta
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 3
Liczba odbiorców: ok. 1800
W ramach realizacji zadania publicznego osoby utrzymujące abstynencję oraz ich rodziny
mogły skorzystać z różnorodnych form wsparcia umożliwiających im utrzymanie
abstynencji i reintegrację społeczną, w tym z różnego rodzaju szkoleń dotyczących
kompetencji społecznych, poradnictwa, wyjazdów integracyjnych oraz profesjonalnego
wsparcia psychologicznego.
Pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie oraz w sytuacji kryzysowej
Okres realizacji: od 02.02.2015 - 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba umów: 10
Z oferty skorzystało 2.159 bezpośrednich beneficjentów.
W ramach realizacji zadania publicznego udzielono 2.585 porad psychologicznych, 992
porad prawnych, 885 porad pedagogicznych, odbyło się 69 spotkań grup
terapeutycznych.

73

Pokój przesłuchań dla dzieci mieszczący się w Fundacji Non Licet, użytkowany był 41 razy
przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz w celach terapeutycznych.
Na
stronie
internetowej
Wrocławskiej
Kampanii
Przeciwdziałania
Przemocy
www.kampaniaprzemoc.pl, w Punkcie Pomocy E-Mail dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich
bliskich zagrożonych przemocą i pozostających w kryzysie, udzielono 334 porad.
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy oraz w
sytuacji kryzysowej
Okres realizacji: od 01.01. 2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba umów: 1
Liczba odbiorców: 1.046 bezpośrednich beneficjentów, w tym 606 kobiet i 440 mężczyzn
W ramach realizacji zadania publicznego, w dni wolne od pracy, udzielano telefonicznie
pomocy psychologicznej dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy
domowej oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Koordynacja i realizacja programów profilaktyki uzależnień we wrocławskich
placówkach oświatowych
Okres realizacji: 16.03.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 9.109 uczniów
Programy profilaktyki uzależnień dla uczniów kształtują asertywne postawy wobec
nakłaniania ich do podejmowania ryzykownych zachowań, umacniają system wartości
społecznych, dostarczają wiedzy na temat szkód wynikających z używania alkoholu
i środków psychoaktywnych.
W 2015 r. we wrocławskich placówkach oświatowych zrealizowano następujące
programy: „Korekta” (2.173 uczniów), „Noe” (2.949 uczniów), „Debata” (2.497 uczniów),
„Spójrz inaczej” (1.204 uczniów), „Cukierki” (219 uczniów), „Smaki życia – czyli debata o
dopalaczach” (67 uczniów).
Organizacja i monitorowanie działań koordynatorów ds. promocji zdrowia w
przedszkolach i szkołach w 2015 r.
Okres realizacji: 16.03.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2.626 uczniów, 650 nauczycieli, 132 rodziców, 48 intendentów i
kucharzy
Celem Wrocławskiego Programu Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie jest
wychowywanie dla zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz
kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Wrocławską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie tworzy 68 przedszkoli oraz 132
szkoły ze wszystkich poziomów nauczania, w tym: 63 szkoły podstawowe, 31 gimnazjów,
25 szkół ponadgimnazjalnych oraz 13 szkół specjalnych. W ramach zadania zrealizowane
zostały konkursy, warsztaty, olimpiady, spotkania integracyjne dla społeczności
przedszkolnych i szkolnych z zakresu: zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień
(alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, gry komputerowe i inne), bezpieczeństwa,
edukacji ekologicznej, kształtowania postaw otwartości, tolerancji, szacunku oraz dialogu
międzykulturowego.
Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół
specjalnych
Okres realizacji: 16.03.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców: 1.077 uczniów
We wrocławskich szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych zostały
zrealizowane działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, mające na celu: profilaktykę
uzależnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspomaganie rozwoju osobistego
i emocjonalnego, kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności
komunikacji, kształtowanie poczucia własnej wartości, poprawę samooceny, zwiększenie
motywacji, rozwijanie zainteresowań i zdolności. W ramach programu zrealizowano
następujące zajęcia: warsztaty taneczne, warsztaty performatywno – dramowe,
warsztaty z aktywnej percepcji sztuki, warsztaty cyrkowe, zajęcia z redukcji stresu
i eliminowania agresji, warsztaty multimedialne, warsztaty z ekspresji plastycznej i
animacji artystycznej oraz wyjścia do placówek kulturalnych.
Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół
gimnazjalnych w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag
skarbów” – II i III edycja
Okres realizacji II edycji: 03.11.2014 - 26.06.2015 (umowa wieloletnia 2014-2015)
Okres realizacji III edycji: 16.11.2015 - 30.06.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów (w ramach II i III edycji): 2
Liczba odbiorców II edycji: 2.046 uczniów, 1.012 rodziców i 369 nauczycieli.
Działania programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Archipelag skarbów” obejmują
profilaktykę uzależnień, profilaktykę przemocy, profilaktykę HIV/AIDS, profilaktykę
ryzykownych zachowań seksualnych.
Program rekomendowany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii zgodnie z założeniami „Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.
Działania programu kierowane są do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, rad
pedagogicznych oraz rodziców. W każdej szkole przeprowadzona została diagnoza oraz
odbyły się dwa mityngi dla młodzieży, szkolenie dla rodziców i szkolenie dla rad
pedagogicznych.
Łącznie w drugiej edycji programu „Archipelag skarbów” realizowanej w roku szkolnym
2014/2015 wzięło udział 20 wrocławskich szkół gimnazjalnych.
W listopadzie 2015 r. rozpoczęto trzecią edycję programu, który w roku szkolnym
2015/2016 obejmie 20 wrocławskich szkół gimnazjalnych.
Program wspierania rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich
szkół ponadgimnazjalnych
Okres realizacji: 16.03.2015 - 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 2
Liczba odbiorców: 3.302 uczniów
W ramach programu realizowano warsztaty i zajęcia indywidualne o
charakterze
psychoedukacyjnym dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, wspomagające
rozwój osobisty i społeczny oraz wzmacniające poczucie własnej wartości i integrację
rówieśniczą.
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej
dla dzieci i młodzieży
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2015)
Liczba zawartych umów: 28
Liczba odbiorców: ok. 2.000 dzieci
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Celem realizacji zadania publicznego było wspieranie rodziny w procesie
przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez objęcie ich w czasie
wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Oferta
świetlic środowiskowych adresowana była szczególnie do rodzin niewydolnych
wychowawczo, potrzebujących wsparcia w opiece nad dziećmi. Zajęcia w świetlicach
przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i odbywały się od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych. Uczestnictwo w zajęciach w świetlicy było
bezpłatne.
Dzieci otrzymywały pomoc w nauce, bezpiecznie i atrakcyjnie spędzały czas wolny,
poprawiały kondycję fizyczną na zajęciach sportowych, odkrywały i rozwijały talenty,
znajdywały przyjaciół.
Świetlice oferowały następujące zajęcia: edukacyjne, rozwijające zainteresowania
profilaktyczne rekreacyjno-sportowe, rozmowy z pedagogiem, wycieczki i wyjścia,
półkolonie w czasie ferii zimowych i letnich (bezpłatne lub częściowo odpłatne).
W świetlicach realizowany był całoroczny program profilaktyczny w wymiarze
przynajmniej jednej godziny zajęć tygodniowo.
Podczas pobytu w świetlicy dzieci otrzymywały podwieczorek.
Doskonalenie organizacji pracy oraz podnoszenie kompetencji merytorycznych
realizatorów prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie świetlic
środowiskowych
Okres realizacji: 16.03.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 1.100
Celem realizacji zadania publicznego była poprawa jakości działań organizacyjnych,
wychowawczych, społecznych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych poprzez
doskonalenie
kompetencji
merytorycznych
i
organizacyjnych
kierowników
i
wychowawców świetlic środowiskowych.
Zadanie realizowano w formie warsztatów, szkoleń specjalistycznych i konsultacji
doskonalących kompetencje merytoryczne i organizacyjne pracy kierowników
i wychowawców świetlic środowiskowych, promowanie działań służących kształceniu
liderów pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, organizowanie dla dzieci i młodzieży
uczęszczających
do
świetlic
działań
integracyjnych,
poprawiających
jakość
funkcjonowania w grupie rówieśniczej, prowadzenie strony internetowej promującej
działalność świetlic, stanowiącą platformą wymiany doświadczeń oraz inspirację dla
placówek o podobnym profilu działalności.
Opracowanie i realizacja Programu Rozwoju Aktywności Społecznej, Promocji
Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień Mieszkańców Osiedla Jerzmanowo w 2015
roku
Okres realizacji: 07.01.2015 - 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 200
Celem realizacji zadania publicznego było propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie działań na rzecz rozwoju twórczej działalności dzieci, młodzieży i seniorów,
w tym pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć
szkolnych, integrowanie i aktywizowanie dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Działania
służyły wykształceniu liderów integrujących lokalną społeczność oraz podnoszeniu jakości
życia mieszkańców.
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Program realizowano poprzez: edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, organizację
zajęć rekreacyjnych, wzmacnianie potencjału intelektualnego, pomoc dzieciom i
młodzieży w nauce, rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwój zainteresowań i
talentów dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw, zachowań zdrowotnych i
społecznych, szkolenia dla przyszłych liderów grup dzieci, młodzieży i seniorów,
organizację festynów i spotkań o charakterze integracyjnym oraz rozwój wolontariatu.
Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych „Poradnictwo rodzinne” oraz Program wsparcia osób, małżeństw i rodzin po
stracie dziecka - interdyscyplinarne, specjalistyczne działania na rzecz rodzin po
stracie dziecka
Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2015 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów: 24
Liczba odbiorców – 7.025
Celem realizacji zadania publicznego było udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie
w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji poprzez
zorganizowanie systemu specjalistycznego poradnictwa.
Zakres realizowanych zadań: diagnoza potrzeb oraz udzielanie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, prawnej i socjalnej; prowadzenie edukacji w formie wykładów, szkoleń,
warsztatów, w zakresie umiejętności wychowawczych, komunikacji oraz kształtowania,
rozwijania i podtrzymywania więzi rodzinnych; pomoc rodzicom i opiekunom w radzeniu
sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, udzielanie wsparcia przy
podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego
przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie, prowadzenie edukacji w
zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, udzielanie pomocy, gdy istnieje potrzeba
ochrony macierzyństwa, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny pełnej,
wielodzietnej i wielopokoleniowej, prowadzenie mediacji rodzinnych; pomoc osobom
uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osobom
współuzależnionym i rodzinom.
Program Promocji Zdrowego Stylu Życia Wrocławskich Rodzin
Okres realizacji: 15.06.2015 - 30.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2.000
Na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych wrocławskich osiedli zorganizowano 4
imprezy promujące zdrowy styl życia rodziny, mające na celu: promocję aktywnego stylu
życia, profilaktykę uzależnień, edukację zdrowotną, wspomaganie rozwoju osobistego,
kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności,
wzmacnianie więzi rodzinnych, integrację międzypokoleniową.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Okres realizacji: 02.05.2015 – 31.12.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 28
Liczba odbiorców: 5.600, ponadto trzy ze zrealizowanych projektów skierowane były do
szerokiego grona odbiorców, w tym wszystkich mieszkańców Miasta, turystów i
użytkowników przestrzeni miejskiej.
W ramach zadania realizowane były: szkolenia, warsztaty, grupy środowiskowego
wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych; szkolenia i
warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych oraz opiekunów, kadry i
wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces ich rehabilitacji; poradnictwo
psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących
uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
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niepełnosprawnych; grupowe i indywidualne zajęcia, które: miały na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
osób niepełnosprawnych; rozwijały umiejętności sprawnego komunikowania się z
otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną; usprawniały i wspierały funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z
niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych
środowiskach; lokalne imprezy kulturalne i sportowe dla osób niepełnosprawnych;
kampanie informacyjne na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji.
Program poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych
Okres realizacji: 02.01.2015 – 31.05.2015 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 3
Liczba odbiorców: 288
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzony były następujące działania: klub
aktywności dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia; poradnictwo dla
osób niewidomych i niedowidzących; Wrocławski Punkt Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych.
Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
niepełnosprawnych – działania informacyjne dotyczące dostępności obiektów
użyteczności publicznej
Okres realizacji: 19.01.2015 – 31.12.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: oferta była skierowana do wszystkich osób z niepełnosprawnościami i
ich otoczenia, poruszających się w przestrzeni miejskiej Wrocławia
W ramach zdania prowadzona była innowacyjna baza internetowa zawierająca informacje
dotyczące dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego –
KLUB ŚRODOWISKOWY JEST CZŁOWIEK
Okres realizacji: 02.02.2015 – 16.04.2015 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzone były działania na rzecz
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu,
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

IV.13.

Departament Edukacji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nie ujętym
w uchwale - poza trybem otwartych konkursów ofert
Fundacja „Świat na Tak”
Okres realizacji: 1.09.2014 – 30.06.2015
Liczba odbiorców: 140 szkół
W ramach realizacji zadania przeprowadzono wrocławską edycję XXI Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W Konkursie udział wzięło
75 osób w dwóch kategoriach Ósemeczka i Ośmiu Wspaniałych oraz w kategorii
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Zgłoszenia Grupowe. Jury wyłoniło 8 laureatów, wyróżniło 6 uczniów i 4 grupy
wolontariatu szkolnego.
Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”
Okres realizacji: 1.03.2015 – 22.12.2015
Liczba odbiorców: 50 szkół
W ramach realizacji projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” przeprowadzono 132 ścieżki
kulturowe dla uczniów klas piątych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Wrocław, w których wzięło udział 132 klasy, w tym 3.801 uczniów.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu
Okres realizacji: 20.06.2013 – 30.06.2016
Liczba odbiorców: 8 placówek oświatowych
Celem zadania było zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami uczestnictwa w
obrocie prawnym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu
Okres realizacji: 1.09.2015 – 31.12.2015
Liczba odbiorców: 31 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Cykl szkoleń z zakresu prawa dla nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie, którego celem
było popularyzowanie wiedzy o prawie oraz wzmacnianie autorytetu sądów.
Szkolny Związek Sportowy przy realizacji projektu „Mały Mistrz”
Okres realizacji: 01.09.2014 – 30.06.2016
Liczba odbiorców: 50 placówek oświatowych
Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do
zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego
stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.
Stowarzyszenie Kino Nowe Horyzonty
Okres realizacji: 01.02.2015 – 30.12.2015
Liczba odbiorców: 112 placówek oświatowych
W ramach realizacji projektu „Kino – Szkoła - Kultura” skierowanego do wrocławskich
placówek oświatowych zaprezentowano kino artystyczne i autorskie, poszerzające ofertę
współtworzenia wydarzeń kulturalnych w mieście przez uczniów wrocławskich szkół, w
związku z tytułem Wrocław - Europejską Stolicą Kultury 2016. Zrealizowano następujące
podprojekty (Kino Szkoła Kultura dla przedszkoli, Kino Wakacje Letnie, Kino Szkoła
Kultura dla klas I-III, Kino Dekonsumpcji - dla gimnazjów). Ważnym zadaniem projektu
było rozwinięcie wśród uczniów postawy dbałości o zdrowie własne jak również u innych
ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Projekt zakładał
również kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu m.in. takich wartości jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatyw
oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Fundacja WrOpenUp
Okres realizacji: 5.01.2015 – 30.06.2015
Liczba odbiorców: 108 uczniów i 54 nauczycieli
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W ramach realizacji zadania przeprowadzono konkurs kreatywny „WrOpenUp”, dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem było promowanie
wielokulturowości oraz postaw tolerancji wśród młodzieży Wrocławia. Efektem finalnym
konkursu było stworzenie wspólnej interaktywnej Wielokulturowej Mapy Wrocławia. Z 18
szkół, w przedsięwzięciu wzięło udział 27 zespołów, spośród nich wyłoniono 4 zwycięzców
- po 2 z każdego poziomu nauczania.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu:
"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius 2013-2015
Okres realizacji: 01.08.2013 - 31.07.2015
Liczba odbiorców: 8 placówek oświatowych
Partnerskie Projekty Szkół Comenius miały na celu rozwijanie wśród uczniów i kadry
nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienia jej
wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności
i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia
i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu:
Erasmus+ Edukacja zawodowa
Okres realizacji: 31.12.2014 - 30.12.2016
Liczba odbiorców: 3 placówki oświatowe
Celem głównym projektu było zwiększenie mobilności uczniów oraz zdobycie nowych
kompetencji zawodowych, społecznych i językowych przez uczniów Lotniczych Zakładów
Naukowych. Podczas trwania projektu zaplanowano dla uczniów cykl zajęć
międzykulturowych, językowych i pedagogicznych oraz odbycie praktyk przez polskich
uczniów, podczas których zapoznali się z podstawami organizacji i zarządzania zakładami
w krajach partnerskich (Włochy, Niemcy).
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu:
Erasmus+ Edukacja szkolna
Okres realizacji: 01.09.2014 - 31.08.2016
Liczba odbiorców: 9 placówek oświatowych
Program ma na celu
rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy
o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz
pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji
życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
obywatelstwa europejskiego.
Stowarzyszenie AIESEC przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Okres realizacji: 20.04.2015 - 22.01.2016
Liczba odbiorców: 7 placówek oświatowych
Program
pod
nazwą
„International
Kindergarten”
skierowany
do
dzieci
w wieku wczesnoprzedszkolnym, stworzone z myślą o edukacji najmłodszych. Celem
projektów jest uwrażliwianie na międzykulturowość, zdobycie i
rozwój zdolności
językowych, poprzez bezpośredni kontakt z różnymi kulturami.

Gmina Wrocław udziela dotacji podmiotowych szkołom, przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacje te
udzielane są na podstawie art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) i przysługują na każdego ucznia.
Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2015

80

Liczba organizacji pozarządowych i osób kościelnych, którym udzielono dotacji na
każdego ucznia szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i placówki
oświatowej, którą prowadzą: 45
Liczba szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek
oświatowych, którym udzielono dotacji: 108
Łączna liczba uczniów, na których udzielono dotacji: 90.120.

IV.14.

Centrum Integracji Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nie ujętym
w uchwale - poza trybem otwartych konkursów ofert
Usługi konserwacyjno–porządkowe oraz usługi gospodarcze w mieszkaniach
klientów MOPS realizowane w ramach działalności statutowej
Okres realizacji: cały 2015r.
Liczba odbiorców: 102 klientów MOPS
W 2015r. Centrum Integracji Społecznej realizowało w ramach swojej działalności
statutowej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wrocławską
Spółdzielnią Socjalną usługi konserwacyjno – porządkowe w mieszkaniach klientów
MOPS. Usługi obejmowały: uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie czynności, kontakt z
zarządcą nieruchomości, wsparcie psychologiczne w zakresie treningu czystości i higieny
osobistej, sprzątanie mieszkania, wyniesienie nagromadzonych odpadów komunalnych
oraz współpraca z MOPS i Fundacją Ludzie Ludziom i Ludzikom w celu pozyskania
podstawowego wyposażenia - mebli, pościeli, odzieży i naczyń. Usługi konserwacyjno porządkowe wykonane zostały w 53 lokalach mieszkalnych. W X 2015r. rozpoczęła się
realizacja usług gospodarczych. Podpisano 49 porozumień odnośnie wykonywania usług
gospodarczych (np. odkurzanie, mycie podłóg, wcieranie mebli na mokro, zmiana i pranie
pościeli, układanie rzeczy w szafach i szafkach, mycie okien, pranie firan).
Aktywni bez barier
Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2015r.
Liczba odbiorców: 15 mieszkańców Wrocławia
Celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców
Wrocławia doświadczających choroby psychicznej. Projekt zakładał realizację
indywidualnej ścieżki wsparcia w miejscu zamieszkania klienta oraz treningu społeczno–
zawodowego.
W ramach projektu nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi
w celu organizacji lokalnego pikniku dla uczestników, rodzin i sąsiadów – w pikniku
uczestniczyło 85 osób. Podczas pikniku odbył się kiermasz i loteria prac uczestników
wykonanych podczas treningów rękodzieła, turnieje gier wspólnych, wspólne
biwakowanie i grillowanie, jedną z atrakcji było również ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Podczas pikniku zorganizowana została dyskoteka na świeżym powietrzu, pokaz laserów
oraz pokaz ratownictwa medycznego przygotowane przez Fundację Ludzie Ludziom i
Ludzikom oraz Fundację Wsparcia Społecznego. Piknik był okazją do zmiany wizerunku
osób chorych psychicznie.
Centrum Aktywnych
Okres realizacji: projekt wieloletni grudzień 2012 - październik 2015r.
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Liczba odbiorców: 214 mieszkańców Wrocławia
Celem projektu było zwiększenie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów
społecznych 210 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia poprzez dział w szkoleniach,
konsultacjach i stażach/zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawców. W ramach
projektu nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji działań
rekrutacyjno-informacyjnych. Ulotki i plakaty informacyjne przekazano 4 organizacjom
zajmującym się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie
Wrocławia: Fundacja Promyk Słońca, Towarzystwo Pomocy im. św. brata Alberta,
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Akson. Efektem
współpracy było zrekrutowanie części uczestników projektu.
Praca dla lokalnej społeczności
Okres realizacji: cały 2015r.
Liczba odbiorców: 251 osób
W ramach projektu zorganizowano prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby
kierowane przez Sądy Rejonowe dla Wrocławia. Osoby te wykonywały nieodpłatną,
kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w
zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę.
W ramach tych prac Centrum Integracji Społecznej współpracowało m.in.
z 5 organizacjami pozarządowymi, na rzecz których wykonywane były prace społecznie
użyteczne: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (noclegownia i schronisko),
Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom, Stowarzyszenie pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”, Stowarzyszenie Klub Krzewienia
Abstynencji „Odnowa”, Fundacja Przyjazny Dom im. S. Jabłonki.
Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw
trzecich zamieszkałych we Wrocławiu
Okres realizacji: projekt wieloletni styczeń 2014r. - czerwiec 2015r.
Liczba odbiorców: ogółem 198 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
Celem projektu było przeprowadzenie działań adaptacyjnych dla cudzoziemców spoza
Unii Europejskiej oraz działań edukacyjnych dla społeczeństwa przyjmującego.
Współpraca z NGO dotyczyła wspólnych działań rekrutacyjnych prowadzonych wśród
cudzoziemców, bezpłatnego wynajmowania sal w Centrum Integracji Społecznej oraz
budowania platformy współpracy. Nawiązano ścisłą współpracę z Krajową Platformą
Współpracy na Rzecz Integracji (IOM), która skupia organizacje pozarządowe i instytucje
działające na rzecz cudzoziemców oraz diasporę migrancką z całej Polski. Kadra projektu
uczestniczyła w ważnych z punktu widzenia integracji cudzoziemców wydarzeniach
organizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. IV Forum ds. Lokalnych Polityk
Migracyjnych we Wrocławiu, którego organizatorem była Fundacja Inna Przestrzeń z
Warszawy i wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego „Nomada”.
Kontynenty Wrocławia – twój bilet na rynek pracy
Okres realizacji: projekt wieloletni listopad 2015r. – wrzesień 2017r.
Liczba odbiorców: ogółem 150 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawę zdolności
adaptacyjnych na polskim rynku pracy 150 obywateli państw trzecich zamieszkałych na
terenie Gminy Wrocław poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, wydarzenia o
charakterze integracyjno-aktywizacyjnym oraz promowanie pozytywnego wizerunku
migranta
–
pracownika
wśród
społeczeństwa
przyjmującego.
Projekt
jest
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współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (75%)
oraz Gminę Wrocław (25%). Nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi,
m.in. z Fundacją Ukraina i fundacją Anioły Migrantów w celu realizacji działań
informacyjno-rekrutacyjnych. Kontynuowana jest współpraca z Krajową Platformą
Współpracy na Rzecz Integracji – podczas konferencji 17-18.12.2015 w Warszawie, w
sesji networkingowej kadra prezentowała projekt organizacjom pozarządowym,
instytucjom i migrantom z całej Polski.
Międzysektorowy Zespół Ds. Migracji
Okres realizacji: bezterminowo, od października 2015r.
Liczba odbiorców: spotkania otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
wspierających migrantów
Zespół powstał z inicjatywy dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego Wrocławia. Jego celem jest integracja środowisk działających na rzecz lub/i
zrzeszających cudzoziemców, wymiana informacji o realizowanych działaniach, poznanie
zasobów i budowanie wzajemnego zaufania we współpracy. Członkami Zespołu są
przedstawiciele miejskich instytucji, organizacji pozarządowych i wrocławskiej diaspory
migranckiej. Koordynatorem prac Zespołu jest Centrum Integracji Społecznej.
Zespół spotyka się raz w miesiącu w celu omawiania bieżących wyzwań związanych ze
zwiększonym napływem cudzoziemców do Wrocławia oraz ewentualnym przyjęciem
uchodźców w 2016r. Głównym zadaniem zespołu jest m.in. przygotowanie scenariusza i
modelu działań związanych z recepcją relokowanych uchodźców, systemową pomocą dla
społeczności Romów rumuńskich oraz przygotowanie pracowników instytucji i organizacji
pozarządowych do pracy z cudzoziemcami.

Źródła danych:
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
Miejskie jednostki organizacyjne
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