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Wstęp
W roku 2016 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi: roczny i pięcioletni:
Uchwała NR XVII/309/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi
w roku 2016
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 31.12.2016 r. zaewidencjonowanych w nim było:
1.264 fundacji,
2.563 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
245 stowarzyszeń zwykłych,
115 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
107 uczniowskich klubów sportowych,
3 związki sportowe,
12 związków stowarzyszeń,
108 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo - kościół,
3 związki wyznaniowe,
11 organizacji o innych formach prawnych.
Łącznie składa się to na 4.431 organizacji, z których 362 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 pozarządowe posiadające siedzibę we Wrocławiu, znajdujące się
w wykazie Generatora NGO to:
1.107 fundacji,
2.375 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
245 stowarzyszeń zwykłych,
113 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
107 uczniowskich klubów sportowych,
2 związki sportowe,
12 związków stowarzyszeń,
98 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
10 organizacji o innych formach prawnych.
Łącznie składa się to na 4.069 organizacje.
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Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się w Generatorze
NGO i mających siedzibę we Wrocławiu według stanu na dzień
31.12.2016 r. (według formy prawnej)

Stowarzyszenia
zarejestrowane w
KRS; 58,37%

Stowarzyszenia
zwykłe:: 6%
Kluby sportowe::
2,78%

Fundacje: 27,20%
Inne formy
prawne:
0,22%

Organizacje
powstałe na mocy
Związki Związki sportowe:
przepisów
0,05%
stowarzyszeń:
prawnych
0,29%
państwo - kościół:
Uczniowskie kluby
2,43%
sportowe: 2,63%

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Prezydent Wrocławia sprawował nadzór* nad 3.037
stowarzyszeniami z siedzibą we Wrocławiu.
Dodatkowo organ nadzorujący prowadził w ramach swoich uprawnień następujące
działania:
Do Sądu wydanych zostało 19 opinii ogółem, w tym:
4 opinie w sprawie rejestracji stowarzyszeń,
15 opinii w sprawie wpisu zmian do statutów już zarejestrowanych stowarzyszeń.
Wydano 8 decyzji w sprawie wpisu klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej do ewidencji klubów sportowych
sportowych prowadzonych przez Prezydenta
Wrocławia.
Wydano 1 decyzję w sprawie wykreślenia klubów sportowych nieprowadzących
działalności gospodarczej z ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta
Wrocławia.
Wydano 3 decyzje o wpisie uczniowskiego
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.

*

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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Organ nadzorujący nie wystąpił do Sądu z żadnym wnioskiem o ustanowienie kuratora
dla klubu sportowego nieposiadającego 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 - 61 stowarzyszenia,
wpłynęły 3 informacje o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, w tym 1 pozostawiono
bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku
a pozostałe zostały przyjęte do wiadomości i nie wystąpiono do sądu o zakazanie
działalności stowarzyszeń. Wpłynęły również 22 wnioski o wpis do ewidencji
stowarzyszeń zwykłych. Tut. organ dokonał w związku z tym wpisu 22 stowarzyszeń
do w/w ewidencji.
Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
wpisie 133 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 - 71 fundacji,
wykreśleniu 0 fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej.

I.1. Zestawienie analityczne za lata 2012 - 2016
Liczba
organizacji
pozarządowych
znajdujących
się
w
Generatorze NGO prowadzonym przez Biuro ds. Partycypacji
2012
Społecznej z siedzibą we Wrocławiu (według stanu na 31
grudnia danego roku)

2013

2014

2015

2016

Fundacje

570

677

813

986

1107

Stowarzyszenia

2 551

2 621

2 704

2 761

2842

Związki stowarzyszeń

7

5

5

7

12

Organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych państwo - kościół

94

95

96

98

98

Związki wyznaniowe

1

0

0

0

0

Inne formy prawne

3

4

7

10

10

Ogółem

3 226 3 402 3 625 3 862 4069
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II.

Finansowe formy współpracy

II.1.

Konkursy, oferty, umowy

W roku 2016 zadania publiczne zlecane były na podstawie:
•

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
i o wolontariacie,
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Łącznie w ubiegłym roku zostały
został ogłoszone 152 konkursy.

pożytku

Struktura otwartych konkursów ofert w 2016 r.
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
Miejski Konserwator
- 13 szt. 8,55%
Zabytków - 2 szt.
Miejski Ośrodek 1,32%

Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 30 szt.
19,74%

Pomocy Społecznej 22 szt. 14,47%

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych 19 szt. 12,5%

Wydział Współpracy z
Zagranicą - 4 szt.
2,63%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 3
szt. 1,97%

Biuro
Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 33 szt.
21,71%

Wydział Kultury - 24
szt. 15,79%

Biuro Prezydenta - 2
szt. 1,32%

W w/w konkursach złożono łącznie 641 oferty.

Struktura ofert złożonych w 2016 roku
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
- 81 szt. 12,64%

Wydział
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego - 1 szt.
0,16%

Miejski Konserwator
Zabytków - 59 szt.
9,2%

Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 105 szt.
16,38%
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych 87 szt. 13,57%
13,5

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 57 szt. 8,89%
Wydział Współpracy z
Zagranicą - 3 szt.
0,47%

Biuro
Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 114 szt.
17,78%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 9
szt. 1,4%

Biuro Prezydenta - 2
szt. 0,31%
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Wydział Kultury - 123
szt. 19,19%

publicznego

Łącznie w 2016 roku w wyniku w/w konkursów podpisanych zostało 448 umów
dotacyjnych.

II.1.1.

Zestawienia analityczne za 2016 rok

Dane liczbowe do rysunków dot. konkursów, ofert oraz umów za 2016 rok przedstawia
poniższa tabela.
Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów

Dane dotyczące
złożonych ofert

Dane dotyczące
podpisanych
umów

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Liczba

% udział

30

19,74%

105

16,38%

65

14,51%

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

2

1,32%

59

9,20%

51

11,38%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

3

1,97%

9

1,40%

3

0,67%

33

21,71%

114

17,78%

108

24,11%

4

2,63%

3

0,47%

3

0,67%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

22

14,47%

57

8,89%

22

4,91%

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

13

8,55%

81

12,64%

56

12,50%

Wydział Kultury

24

15,79%

123

19,19%

72

16,07%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

19

12,50%

87

13,57%

65

14,51%

2

1,32%

2

0,32

2

0,45%

1

0,16

1

0,22%

641

100,00%

448

100,00%

Biura/wydziały/ jednostki
organizacyjne - merytoryczne

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro Prezydenta
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Razem

152

100,00%

Dane liczbowe wszystkich obowiązujących w 2016 roku umów prezentuje poniższa
tabela.
Zestawienie umów obowiązujących
w 2016 roku według
biur/wydziałów/jednostek
organizacyjnych - merytorycznych

Umowy
jedno roczne

1

Umowy wieloletnie

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

rok
rozpoczęcia
2016

rok
rozpoczęcia
przed 2016

Łącznie
(3+4)

2

3

4

5

6

7

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

45

20

2

22

15

82

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

51

0

0

0

0

51

9

Biuro Rozwoju Gospodarczego

2

1

0

1

0

3

107

1

1

2

48

157

Biuro Współpracy z Zagranicą

3

0

3

3

0
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4

18

33

51

14

69

55

1

4

5

20

80

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

1

0

0

0

0

1

Wydział Inżynierii Miejskiej

0

0

1

1

1

2

Wydział Kultury

65

7

12

19

15

99

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

60

5

38

43

21

124

2

0

0

0

0

2

395

53

94

147

134

676

Biuro Sportu i Rekreacji

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

Biuro Prezydenta
Razem
Razem liczba umów jednorocznych
i wieloletnich podpisanych w 2016
roku na podstawie otwartych
konkursów ofert
Razem liczba umów jednorocznych
i wieloletnich obowiązujących w
2016 roku na podstawie otwartych
konkursów ofert

448

542

LICZBA I STRUKTURA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2016 ROKU
W 2016 roku Biuro ds. Partycypacji Społecznej na podstawie 152 otwartych konkursów
ofert przygotowało łącznie 448 umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe, w tym:
395 umów jednorocznych,
53 umów wieloletnich.
Ponadto, na podstawie otwartych konkursów ofert zawartych przed rokiem 2016,
obowiązywały 94 umowy wieloletnie.
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Biuro ds. Partycypacji Społecznej przygotowało łącznie 134 umowy.
Łącznie w 2016 roku obowiązywało 542 umów dotacyjnych.
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Struktura umów dotacyjnych obowiązujących w 2016 roku

Umowy konkursowe jednoroczne 395 szt. - 58%

Umowy konkursowe wieloletnie
zawarte przed rokiem 2016 - 94
szt. - 14%
Umowy zawarte w trybie art. 19a
ustawy - 134 szt. - 20%

Umowy konkursowe wieloletnie
zawarte w 2015 roku - 53 szt. 8%

II.1.2. Zestawienie analityczne za lata 2012 - 2016
L.p.

1

Zestawienie ilości otwartych konkursów ofert,
złożonych
ofert
oraz
zawartych
umów
z organizacjami pozarządowymi
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

132

146

153

172

152

2

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert

752

639

775

662

641

3

Liczba umów konkursowych jednorocznych

421

386

387

426

395

4

Liczba umów konkursowych wieloletnich zawartych w roku
sprawozdawczym
Liczba umów zawartych w ramach otwartych konkursów
ofert (poz. 3 i 4)
Liczba umów konkursowych wieloletnich zawartych przed
rokiem sprawozdawczym
Liczba umów zawartych w trybie art.19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Liczba wszystkich umów wieloletnich obowiązujących w
danym roku (poz. 4, 6)
Liczba wszystkich umów obowiązujących w danym roku
sprawozdawczym (poz. 3,4,6,7)

28

35

119

35

53

449

421

506

461

448

87

69

53

144

94

91

138

133

122

134

115

104

172

179

147

627

628

692

727

542

5
6
7
8
9

II.2.

2012

2013

2014

2015

2016

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

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Nr XVII/309/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15
października 2015 r. w sprawie programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2016,
2016, środki przeznaczone na realizację programu określono
w wysokości 78.000.000
.000.000 zł.
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Z kolei zgodnie z Uchwałą Nr XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia
2015 r. w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok plan dotacji celowych na zadania bieżące
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosił 99 539 045 zł a według stanu
na dzień 31.12.2016 r. plan dotacji na zadania bieżące po zmianach wynosił
99 006 229,14 zł.
Znacząca różnica pomiędzy kwotą określoną w rocznym programie współpracy a przyjętą
budżecie Miasta tj. ok. 21,54 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 2016 rok prezentuje poniższa tabela.

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

OGÓŁEM
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wg
uchwały
budżetowej
(po zmianach)

Wykonanie
za 2016 rok

%
wyk.
planu

120 782 536,12

118 884 207,60

98,4

99 006 229,14

97 710 800,77

98,7

Uwagi

Pozycje niedotyczące przedmiotowego sprawozdania to:
- dotacje na zadania bieżące - poz.: 1)*, 2)*, 3)*, 4)*, 5)*.
- dotacje na zadania inwestycyjne - poz.: 6)*, 9)*

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

890 000,00

890 000,00

100

710

71095

Pozostała działalność

210 000,00

210 000,00

100

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

680 000,00

625 643,15

92,0

750

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 219 782,00

1 219 451,48

100

754

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

40 000,00

40 000,00

100

755

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

239 784,00

239 784,00

100

801

80101

Szkoły podstawowe

159 477,84

134 330,58

84,2

1)*

801

80102

Szkoły podstawowe specjalne

6 549,10

2 747,15

41,9

2)*

801

80110

Gimnazja

164 537,35

144 806,49

88

3)*

801

80111

Gimnazja specjalne

16 113,53

13 028,49 80,09

4)*

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

16 189 32

13 276,41

5)*

801

12

82

801

80195

Pozostała działalność

824 675,00

821 570,49

99,6

803

80395

Pozostała działalność

231 000,00

231 000,00

100

851

85149

Programy polityki zdrowotnej

1 194 275,00

1 194 122,90

100

851

85153

Zwalczanie narkomanii

617 794,00

617 793,50

100

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 993 315,00

6 930 882,13

99,1

851

85158

Izby wytrzeźwień

1 600 000,00

1 600 000,00 100,0

852

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5 657 108,00

5 496 485,30

97,2

852

85202

Domy pomocy społecznej

12 620 669,00

12 578 432,27

99,7

852

85203

Ośrodki wsparcia

4 365 961,00

4 349 514,04

99,6

852

85204

Rodziny zastępcze

612 795,00

612 055,00

99,9

852

85205

341 000,00

341 000,00

100

852

85220

354 233,00

354 233,00

100

852

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

14 772 309,00

14 295 275,55

96,8

852

85295

Pozostała działalność

1 719 734,00

1 635 389,92

95,1

853

85305

Żłobki

1 267 625,00

1 265 532,69

99,8

853

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

100 000,00

99 161,27

99,2

853

85395

Pozostała działalność

7 712 703,00

7 631 284,11

98,9

900

90013

Schroniska dla zwierząt

2 520 000,00

2 509 942,00

99,6

900

90095

Pozostała działalność

280 000,00

280 000,00

100

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 995 000,00

7 985 479,06

99,9

921

92195

Pozostała działalność

8 838 600,00

8 837,094,91

100

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

14 745 000,00

14 511 484,88

98,4

21 776 306,98

21 173 406,83

97,2

3 936,98

3 898,00

99,0

6)*

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
801

80110

Gimnazja

851

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

160 000,00

160 000,00

100

7)*

853

85395

Pozostała działalność

127 500,00

127 500,00

100

8)*

900

90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

50 000,00

50 000,00

100

9)*
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Wyjaśnienia
Pozycje dotyczące przedmiotowego sprawozdania – opis przeznaczenia dotacji
inwestycyjnych:
7)*
Umowa dotacyjna na kwotę 100 000 zł dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno Leczniczego PROVITA Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji
bieżących zadań z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych;
Umowa dotacyjna na kwotę 60 000 zł dla Centrum Kardiologicznego "Pro Corde"
na zakup 5 cykloergometrów treningowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
do rehabilitacji kardiologicznej.
8)*
Umowy dotacyjne na wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - przystosowanie
lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ
Pozycje niedotyczące przedmiotowego sprawozdania:
1)*
Na niepełne wykonanie planu w tej pozycji wpływ miało niewykorzystanie przez szkoły
prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne kwot dotacji naliczonych dla poszczególnych szkół podstawowych na zakup
wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.
2)*
Na niepełne wykonanie planu w tej pozycji wpływ miało niewykorzystanie przez szkoły
podstawowe specjalne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne kwot dotacji naliczonych dla poszczególnych szkół
podstawowych specjalnych na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne,
materiały ćwiczeniowe.
3)*
Na niepełne wykonanie planu w tej pozycji wpływ miało niewykorzystanie przez gimnazja
prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne kwot naliczonych dla poszczególnych gimnazjów na zakup wyposażenia
w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas
I-II gimnazjów.
4)*
Na niepełne wykonanie planu w tej pozycji wpływ miało niewykorzystanie przez gimnazja
specjalne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
lub osoby fizyczne kwot dotacji naliczonych dla poszczególnych gimnazjów specjalnych
na zakup wyposażenia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla
uczniów klas I-II.
5)*
Na niepełne wykonanie planu w tej pozycji wpływ miało niewykorzystanie przez szkoły
podstawowe i gimnazja prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne kwot naliczonych na jednego ucznia danej klasy
na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
6)*
Dysponentem środków finansowych był Departament Edukacji. Zaplanowana kwota
przeznaczona została na zakup urządzenia do powielania materiałów ćwiczeniowych
i edukacyjnych dla gimnazjum Amigo.
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9)*
Dysponentem środków finansowych był Wydział Środowiska i Rolnictwa.
Środki finansowe w wysokości 50 000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania
inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającego na
wymianie okien w Klasztorze SS Benedyktynek-Sakramentek położonym we Wrocławiu
przy ulicy Przedwiośnie 76/78.

II.2.1.

Wykonanie planu dotacji za lata 2005 - 2016

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w
ujęciu dynamicznym w latach 2005 - 2016 (w zł)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

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
99 006 229

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w latach 2005- 2016
12000000
10000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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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 WRDPP 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.
Skład WRDPP – kadencja 2015 - 2017:
1. Trzech przedstawicieli Prezydenta Wrocławia:
Barbara Radomska - dyrektor Biura Prezydenta
Jacek Sutryk - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Lech Filipiak - dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji
2. 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 (rezygnacja – grudzień 2016)
3. 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 2016 WRDPP odbyła 6 oficjalnych posiedzeń i podjęła 3 uchwały. WRDPP brała udział
w konsultacjach aktów prawa miejscowego, a w agendzie jej procedowania znalazły się
następujące sprawy: klauzule społeczne w postępowaniach przetargowych, opinia
dotycząca założeń społeczno gospodarczych Gminy Wrocław w roku 2017, wynajem lokali
dla spółdzielni specjalnych, komunikacja i współpraca między NGO – Grupami Dialogu
Społecznego – UM Wrocławia, wynajem lokali dla spółdzielni socjalnych.
Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełni Biuro ds. Partycypacji Społecznej.
Protokoły z posiedzeń WRDPP dostępne są w BIP UM Wrocławia.

III.2.

Grupy dialogu społecznego

Grupy Dialogu Społecznego (GDS) to 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.
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Ideą, zamysłem tematycznym, obszarami zgłaszanymi przez organizacje pozarządowe Grup Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu, diagnoza i próba rozwiązywania
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
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, jak również niezrzeszeni mieszkańcy.
Formy pracy:
- spotkania dialogowe skupiające zazwyczaj od kilku do kilkunastu osób,
- mniejsze
robocze
spotkania
oraz
bieżąca
współpraca
merytoryczna
(przygotowanie spotkań, wymiana informacji, przygotowanie materiałów
merytorycznych),
- większe formy (pod względem liczebności uczestników) –debaty, konferencje,
fora.
Dynamika pracy poszczególnych GDS jest pochodną decyzji samej Grupy oraz bieżącej
potrzeby omawiania poszczególnych tematów dialogu. Część tematyki poruszanej
podczas spotkań GDS przenosi się w sposób naturalny na forum obrad Rad Społecznych.
GDS szczególnie aktywnie funkcjonujące w roku 2016 to: GDS ds. uchodźców
i migrantów, GDS ds. wolności przekazu, GDS ds. zwierząt w mieście.
Powstały również nowe inicjatywy, mające na celu doskonalenie tej formy dialogu: m.in.
projekt „Wrocław Miastem Dialogu”, a także GDS ds. dialogu społecznego oraz GDS
ds. federalizacji organizacji pozarządowych.
Funkcję szerokiego dialogu społecznego spełniają również fora, debaty i konferencje:
np. Debata „wygrany wygrany” – szósta oraz siódma edycja, skupiająca podmioty
gospodarcze, pozarządowe, naukowe i samorząd; czy np. Konferencja pn. Uwolnić „orkę”
– wolna niedziela? , Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, czy też rozliczne fora dyskusyjne
i konferencje skupione wokół środowisk senioralnych.
Podsumowując aktywność w obszarze dialogu społecznego w roku 2016 należy wyrazić ją
liczbą ponad 50 różnych spotkań o średniej frekwencji od kilku 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 Wrocławia
z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Partycypacji.
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"
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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
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
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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
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.
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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:
Krzysztof Peda – przewodniczący, przedstawiciel Stowarzyszenie na rzecz równego
dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości„
Dorota Nawrot-Rudnicka – przedstawiciel Stowarzyszenia Marfan Polska
Paweł Napora – przedstawiciel Dolnośląskiego Forum Integracyjnego
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
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
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Piotr Mazur – Sekretarz Rady, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
Wrocławia.
Wrocławska Rada Seniorów powołana została uchwałą nr LX/1526/14 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 26.06.2014r. Wrocławska Rada Seniorów jest kontynuatorką działającej
przez 2 kadencje Wrocławskiej Rady ds. Seniorów. Reprezentuje interesy osób starszych
gminy Wrocław. Rada współpracuje z Radą Miejską Wrocławia, Prezydentem Wrocławia.
W skład Rady weszli przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej
Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia.
Na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Seniorów podjęto decyzję o określeniu obszarów
aktywności kompetencji zawodowych i doświadczenia każdego z członków WRS.
Członkowie Rady realizując postulat reprezentowania interesów najstarszych
mieszkańców Wrocławia, podjęli decyzję o dyżurach umożliwiających kontakt członków
Rady z przedstawicielami środowisk senioralnych. W głównym nurcie zainteresowania
Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców
Wrocławia. Ponieważ przyjęto, że Rada nie jest ciałem interwencyjnym to indywidualne
problemy nie są w głównym nurcie działań Rady. Nie oznacza to, że Rada nie podejmie
się działań, w miarę swoich możliwości kompetencyjnych i organizacyjnych.
Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów:
Maria Zawartko (Przewodnicząca WRS) – doradztwo dotyczące działań integracyjnych
i międzypokoleniowych; edukacji, kultury;
Małgorzata Zawada – edukacja i kultura, animacja i komunikacja międzykulturowa;
Walentyna Wnuk (Wiceprzewodnicząca WRS) – doradztwo w zakresie edukacji
ustawicznej w placówkach senioralnych, doskonalenia animatorów środowisk
senioralnych, edukacji międzypokoleniowej;
Dominik Golema (Wiceprzewodniczący WRS) – doradztwo w zakresie dialogu społecznego
i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Elżbieta Gorgoń – doradztwo socjalne oraz pomoc społeczna, znajomość języka
migowego;
Robert Pawliszko (Sekretarz WRS) – doradztwo i pomoc w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi, aktywizacja seniorów;
Maria Bierska – doradztwo dotyczące mediów i przekazu informacyjnego;
Elżbieta Góralczyk – doradztwo w zakresie problemów mieszkaniowych, komunikacji
i infrastruktury komunalnej, itp.;
Marek Foriasz – doradztwo dotyczące spraw mieszkaniowych i mieszkaniowo-prawnych,
wsparcie osób wykluczonych: bezdomnych, bezrobotnych, po 65 r.ż.; zagrożenia
wynikające z umów o dożywocie i hipoteki odwróconej;
Ewa Rzewuska – doradztwo w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej (wycieczki
krajoznawcze; promocja Dolnego Śląska);
Kazimierz Szyszka – wsparcie osób niesłyszących, znajomość języka migowego;
Andrzej Maria Turkiewicz – doradztwo w zakresie kultury, bezpieczeństwa
i promocji zdrowia;
Michalina Witczak – pomoc osobom ubogim, współpraca z organizacjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc osobom starającym się o orzeczenie
o niepełnosprawności;
Barbara Szkup – terapia osób starszych.
Zespół „Kalejdoskop Kultur” odbywał cykliczne spotkania w sprawie przygotowań
i realizacji festiwalu Kalejdoskop Kultur, realizacji i promocji działań dotyczących kultury
i tradycji mniejszości, przygotowania kalendarza Kalejdoskopu Kultur.
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Członkowie grupy:
Igor Salomon - Związek Ukraińców w Polsce,
Adam Domanasiewicz -Towarzystwo Ormian Polskich,
Musa Czachorowski - Związek Tatarów RP,
Janusz Kamiński - Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne,
Jakub Einhorn - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce,
Tadeusz Paczkowski - Stowarzyszenie „RomaniBacht”,
Olga Chrebor, Katarzyna Zaremba, Małgorzata Chilkiewicz – Fundacja Kalejdoskop
Kultur,
Mariola Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,
Stefan Skotis– Stowarzyszenie Greków w Polsce Odysseas,
Dorota Kozak-Rybska - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Niesformalizowana
grupa
w
ds.
organizacji
programu
poradnictwa
obywatelskiego oraz mediacji.
Celem było 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.
W skład grupy wchodzą:
Joanna Wajda – Fundacja Dom Pokoju,
Krzysztof Kubiesa– Fundacja Dajmy Szansę,
Dorota Whitten i Karolina Mróz – Fundacja Dom Pokoju,
Lech Moliński – Wrocławska Fundacja Filmowa,
Ilona Krawczyk Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Na potrzeby projektu pn. „Pogotowie mediacyjne” wyprodukowano film animowany
o charakterze edukacyjno-informacyjnym na temat mediacji i zorganizowano dodatkowe
przedsięwzięcie promujące mediacje, takie jak akcja w Pasażu Grunwaldzkim „Pogódźmy
się na Święta".
„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 RomaniBacht, Towarzystwo Kultury Czynnej. W 2016 roku
odbyło się 10 spotkań Partnerstwa (raz w miesiącu). 19 marca Partnerstwo
zorganizowało III Brochowski Pochód Przywitania Wiosny (głównym koordynatorem
była fundacja „Made in Brochów”). W czerwcu przeprowadzono konkurs na logo
„Partnerstwa dla Brochowa”. Do konkursu zgłoszono 18 prac, spośród których
w
wyniku
głosowania
mieszkańców
oraz
komisji
konkursowej
wybrano
4 laureatów. Praca, która zdobyła pierwsze miejsce, będzie służyła jako logo
„Partnerstwa dla Brochowa”. W listopadzie i grudniu przygotowano papier firmowy z logo
partnerstwa.
Do Partnerstwa w 2015 roku przystąpili:
Fundacja „Bajkowy Świat" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 6, reprezentowana
przez Przewodniczącą Zarządu panią Agatę Pacholską;
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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, zmiana nazwy z „Fundacja Swoją Drogą” na
„Fundacja na Polnej”;
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, zmiana Managera – obecnie Pani
Anna Twardy;
Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „RomaniBacht" 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 80z 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 - 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. W 2016 r. prace zespołu były kontynuowane, średnio spotkanie
odbywało się co 1-1,5 miesiąca. W marcu opracowano raport podsumowujący prace
i opisujący 3 modele nowych rozwiązań rekomendowanych przez zespół.
Spotkanie Klubów Seniora - w dniach 10 marca, 17 i 18 listopada 2016 r.
zorganizowano spotkania dla przedstawicieli Klubów Seniora, które w roku 2016 uzyskały
dofinansowanie w ramach konkursu „Działalność Klubów Seniora w roku 2016” oraz dla
tych, którzy o dofinansowanie na rok 2017 zamierzali się ubiegać. W spotkaniu w dniu 10
marca uczestniczyło75 przedstawicieli Klubów. W dniach 17 i 18 listopada uczestniczyło
odpowiednio 11 osób i 23 osoby.
Targi Edukacji Międzykulturowej
Komórka organizacyjna koordynująca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
W dniu 18 lutego 2016 r. w godz. 12:00-16:00 odbyły się drugie Targi Edukacji
Międzykulturowej pod hasłem „Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole
i przedszkolu”. Wydarzenie miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym nr IX przy
ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu. W II Targach Edukacji Międzykulturowej wzięły udziały
144 osoby(na podstawie listy obecności). Uczestnikami byli Ambasadorzy Dialogu,
dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wykładowcy akademiccy
i specjaliści dziedzinowi, organizacje pozarządowe, urzędnicy (m.in. WCRS, WCDN,
MOPS, Departament Edukacji, etc.), ARAW, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
we Wrocławiu – Dom Europy.

23

Lista NGO, które wzięły udział w Targach: Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja, Fundacja
BenteKahan, Fundacja SemperAvanti, Fundacja Dom Pokoju, Stowarzyszenie Diversja,
Stowarzyszenie Sietar, Stowarzyszenie Nomada, Kalejdoskop Kultur, Muzułmańskiem
Centrum Kulturalno-Oświatowe, Stowarzyszenie Tratwa, Wrocławskie Towarzystwo
Przyjaciół Bułgarii i Fundacja Terra dla Pokoju i Tolerancji, Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej we Wrocławiu – Dom Europy, Fundacja Emu, BraveFestival.
Zespół merytoryczny ds. zdrowia psychicznego
Komórka organizacyjna koordynująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas dwóch
spotkań, które odbyły się w 2016 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 2016 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu Merytorycznego ds. Poradnictwa Rodzinnego.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji realizujących zadanie
oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Jedno ze spotkań miało charakter
edukacyjny. Zostało zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny.
Specjaliści poradni rodzinnych wysłuchali wykładu lekarza psychiatry nt. „Postępowanie
w sytuacji utraty dziecka- standardy, procedury, studium przypadku”. Omówiono również
zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sytuacji utraty ciąży oraz zagadnienia medyczne,
prawne i etyczne związane z procedurą in-vitro. Członkowie Zespołu uznali tego typu
spotkania za potrzebne i wyrazili chęć organizacji i uczestnictwa w podobnych
spotkaniach w przyszłości.
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. W ramach jednego ze spotkań omówiony został nowy formularz
oferty i sprawozdania w trybie bezkonkursowym przez pracownika BPS.
Organizacje prowadzące poradnictwo rodzinne brały czynny udział w programie Miesiąca
Rodziny prowadząc warsztaty oraz promując swoją działalność podczas pikników
rodzinnych.

III.4.

SERWISY INFORMACYJNE NA STRONACH
INTERNETOWYCH WROCŁAWIA ORAZ PROFILE
FACEBOOK

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w ramach www.wroclaw.pl prowadzi i aktualizuje portal
partycypacji społecznej Wrocław Rozmawia. Jest to platforma informacyjna konsultacji
społecznych i komunikacyjna z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
uczestnikami budżetu obywatelskiego. W jednym miejscu zainteresowani znajdują
interesujące ich informacje oraz następujące, dedykowane podstrony:
Wrocławski Budżet Obywatelski (m.in. aktualności dotyczące projektów, listy i realizacje
projektów, zasady, dział FAQ):
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http://www.wroclaw.pl/wbo
Konsultacje społeczne:
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje
Platforma kontaktu z mieszkańcami, konsultacje społeczne, aktualności, dobre praktyki
w tej dziedzinie
Dla NGO (m.in. Wsparcie finansowe, współpraca, najem lokali, sprawy do załatwienia):
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/ngo
Dla Mieszkańca (Grupy Dialogu Społecznego, Petycja, nieodpłatna pomoc prawna):
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/dla-mieszkanca
Aktualności
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/
Ponadto aktualizowano informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia:
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.
Obecność na Facebook’u – Wrocławski Budżet Obywatelski
https://www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski
Obecność na Facebook’u – Wrocław Rozmawia.
https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/

III.5.

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 odbyły się
bloki szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których ogółem zostało przeszkolonych
281 osób.
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 2017 roku oraz przygotowanie
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do realizacji kolejnego etapu zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej. W szkoleniach udział wzięło 247 osób.
Na zlecenie Biura ds. Partycypacji Społecznej przeprowadzono cykl szkoleń
o zróżnicowanej tematyce,
yce, w których udział wzięły 282 osoby. 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 2016 roku zostało przeszkolonych łącznie 810 osób.

III.5.1.

L.p.

Zestawienie analityczne za lata 2012 - 2016

Liczba uczestników szkoleń organizowanych dla
organizacji pozarządowych oraz pracowników UM
i jednostek organizacyjnych Gminy zajmujących się
współpracą z organizacjami pozarządowymi
przez
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Łączna liczba uczestników szkoleń organizowanych dla
organizacji pozarządowych oraz pracowników UM i jednostek
organizacyjnych Gminy zajmujących się współpracą z
organizacjami pozarządowymi w latach 2012 - 2016
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Jak prezentują dane analityczne, liczba szkoleń w prezentowanym okresie wykazuje
trend spadkowy. Mniejsza, w stosunku do lat ubiegłych, liczba szkoleń i udziału w nich
uczestników wynika z ograniczenia godzin Wrocławskiego Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.
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 oraz mniejszych nakładów finansowych na szkolenia.

III.6.

Udostępnianie gminnych nieruchomości organizacjom
pozarządowym

W roku 2016 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 364 nieruchomości gminnych
na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe,
nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane). Powyższe liczba uwzględnia
dane z:
Zarządu Zasobu Komunalnego (261),
Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. (39),
Wydział Nieruchomości Komunalnych (40),
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (14),
Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4 (10).
Nieruchomości użytkowane były na podstawie następujących tytułów prawnych:
najem (245),
użyczenie (68),
użytkowanie (23),
dzierżawa (16),
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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 2016 obowiązywały łącznie 629 krótkoterminowe umowy na
pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe. Powyższa liczba
uwzględnia dane z:
Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (332),
Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych (226),
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (71).
W roku 2016 realizowana była kolejna edycja Programu „Bezpłatnego udostępniania
sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław,
w godzinach pozalekcyjnych”. W ramach programu:
zawarto umowy z 83 organizacjami pozarządowymi
przyznano łącznie 1480 godzin na bezpłatne użytkowanie sal
rozpatrzono negatywnie 8 wniosków organizacji pozarządowych
103 szkoły udostępniły sale.
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”.
Centrum przy ul. Paulińskiej 4 prowadzi działalność od września 2011 roku i zapewnia
pomieszczenia dla 11 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 2016 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. Podpisano
umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. Tramwajowej 1-3 ze Stowarzyszeniem Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” w celu utworzenia Centrum Kultury
Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych.

III.7.

Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych
oraz udzielanie rekomendacji

W 2016 roku w Biurze ds. Partycypacji Społecznej:
wydano 395 opinie w sprawach lokalowych organizacji pozarządowych dla:
Departamentu Edukacji (278), Zarządu Zasobu Komunalnego (73), Wrocławskich
Mieszkań Sp. z o.o. (23), Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. (7), Wydziału
Nieruchomości Komunalnych (5), Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (5),
Biura Prezydenta (2), Młodzieżowego Centrum Sportu (2). Opinie dotyczyły przede
wszystkim udostępnienia pomieszczeń szkolnych, pozyskania w najem gminnych
lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym oraz przedłużenia wygasających umów
najmu,
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przeprowadzono wspólnie z Zarządem Zasobu Komunalnego 21 wizytacji
nieruchomości gminnych, użytkowanych przez organizacje pozarządowe,
przyjęto i przekazano gminnym zarządcom nieruchomości 54 sprawozdań
z działalności prowadzonej w gminnych lokalach użytkowych.

III.8.

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

Przyjęte w 2016 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 21 kwietnia 2016
roku „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”,
- przygotowano Zarządzenie nr 3229/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 stycznia
2016 r. zmieniające 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
W 2016 roku z organizacjami pozarządowymi konsultowane były m. innymi:
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi
a terenie Wrocławia (skwer ks. Roberta Spiske),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy
w sprawie nadania nazwy części ronda znajdującego się na granicy Gminy
Wrocław (rondo ks. Jerzego Popiełuszki)
- 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 przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wrocław w 2016 r.,
- projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podniesienia wysokości
świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących
rodzinne domy dziecka,
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nazewnictwa ulic na terenie
Wrocławia Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy
skwerowi na terenie Wrocławia (skwer Katyński),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Wrocławia,
- Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia
(Plan Transportowy),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od żądania zwrotu opłaty
poniesionej za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
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-

-

-
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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 nowego statutu
Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Igora Strawińskiego, Szynowa, Babiogórska),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia „Założeń
polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017”,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw parkowi
na terenie Wrocławia (park Tarnogajski),
projekt uchwały rady miejskiej Wrocławia, zawierającej regulamin wrocławskich
parków,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (ulica Wilhelma Grapowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej,
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Wrocław,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Jana Czochralskiego, Tadeusza Wendy, Grajewska),
zmiany w statutach osiedli,
koncepcja planowanego parku na Gaju przy ul. Kłodzkiej i J. Kukuczki,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
i skwerowi na terenie Wrocławia (aleja Architektów, ulice: Andrzeja Frydeckiego,
Heinricha Lauterbacha, Krystyny i Mariana Barskich, Tadeusza Brzozy, Ernsta
Maya, Hansa Poelziga, Maxa Berga, Witolda Lipińskiego, Mieczysława Zlata, skwer
Hansa Scharouna),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XIII/247/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia
dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie
nadania statutów osiedli,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Kębłowicka, Indonezyjska, Koralowa, Melisowa),
projekt PRZYSTANEK Świdnicka.

III.9.

Projekty partnerskie współfinansowane ze środków
funduszy europejskich oraz krajowych

W 2016 roku Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z organizacjami
pozarządowymi w zakresie: przygotowania i realizacji projektów partnerskich
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współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz środków krajowych w tym
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dodatkowo WZF udzielał informacji w zakresie
możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć, zgodności koncepcji projektów
z dokumentami programowymi oraz przygotowania założeń projektów podejmowanych
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Wrocławia.
WROCŁAW ROZMAWIA – KOALICJA NA RZECZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
WE WROCŁAWIU
Projekt współfinansowany ze środków krajowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014–2020
Okres realizacji: 02.05.2016 – 30.11.2017 (umowa wieloletnia 2016-2017)
Liczba zawartych umów: 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Liderem Fundacją „Dom
Pokoju” a Gminą Wrocław
Liczba odbiorców: 100 osób i 20 organizacji
W ramach projektu realizatorem po strony Gminy Wrocław było Biuro Partycypacji
Społecznej, które wykonywało zadania Gminy Wrocław zaplanowane w projekcie
w 2016 r.
SAMO-DZIELNI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Liczba zawartych umów: 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Liderem Fundacją
„Promyk słońca” a Gminą Wrocław w 2016 r.
Liczba odbiorców: 85
W ramach projektu realizatorem po stronie Gminy Wrocław jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. W roku 2016 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem
projektu - Fundacją „Promyk Słońca”, w celu opracowania wspólnej koncepcji projektu,
zapisów umowy partnerskiej oraz przygotowania i złożenia aplikacji do RPO WD 20142020.
DOBRY WYBÓR – DOBRY START - wsparcie młodzieży przebywającej w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie integracji społeczno-zawodowej
z elementami specjalistycznego poradnictwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018 (umowa wieloletnia 2017-2018)
Liczba zawartych umów: 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Liderem Gminą
Wrocław, a Stowarzyszeniem „W Tonacji Serca” w 2016 r.
Liczba odbiorców: 149
W ramach projektu realizatorem po stronie Gminy Wrocław jest Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. W roku 2016 r. Wydział Zarządzania Funduszami
współpracował z Partnerem projektu - Stowarzyszeniem „W Tonacji Serca”, w celu
opracowania wspólnej koncepcji projektu, zapisów umowy partnerskiej oraz
przygotowania i złożenia aplikacji do RPO WD 2014-2020.
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SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY WROCŁAW
Okres realizacji – 1.08.2016 – 31.01.2019
Liczba zawartych umów – 1 umowa partnerska
Liczba odbiorców – 30 osób pozostających bez zatrudnienia uczestniczących w etapie
testowania oraz 25 osób - przedstawicieli JST, PES, OWES uczestniczących w szkoleniach
wdrożeniowych
Projekt
zakłada
wypracowanie
i
wdrożenie
modelu
współpracy
samorządu
z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in.
opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych)
pn. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej dzięki wymianie informacji, wiedzy
i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting growth of social
enterprises”. Przygotowany w ramach projektu LPRES zostanie przetestowany na grupie
30 osób pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu zostaną opracowanie
wytyczne do zlecenia usług PES na podstawie pozacenowych kryteriów, zamówień
zastrzeżonych, klauzul społecznych, ustawy o pożytku. Zostanie przeprowadzone
1 szkolenie wdrożeniowe dla przedstawicieli JST, PES, OWES oraz zostaną wypracowane
rekomendacje dla użytkowników LPRES.
UTWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ W 2016 R. DZIENNEGO DOMU SENIOR – WIGOR
WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 04.10.2016 – 31.12.2016
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 8
Syntetyczny opis zadania: celem zadania było zwiększenie dostępności usług społecznych
i opiekuńczych dla mieszkańców Wrocławia w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo,
w tym osób dotkniętych schorzeniami neurodegeneracyjnymi we wczesnej fazie. Cele
szczegółowe:
- aktywizacja społeczna seniorów;
- poprawa stanu zdrowia fizycznego oraz funkcjonowania w zakresie motoryki małej
i dużej;
- poprawa funkcji poznawczych, w tym pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy
informacji;
- poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgniarskich;
- poprawa dobrostanu fizjologicznego;
- psychoedukacja, wsparcie i reintegracja rodzin osób dotkniętych chorobami
neurodegeneracyjnymi.
Podmiotem prowadzącym Dziennego Domu jest Gmina Wrocław. Zadanie zostało zlecone
do prowadzenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

III.10.

„Wrocław Miastem Dialogu - Smaki Współpracy”

Smaki Współpracy to cykl działań zmierzający do wypracowania wrocławskiego modelu
współpracy wewnątrz- i międzysektorowej prowadzony przez grupę roboczą (ekspercką).
Grupa ta powstała w ramach projektu „Wrocław Miastem Dialogu” (projekt realizowany
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przez DFOP od X do XII 2016 r.). Aktualnie członkowie grupy reprezentują dziesięć
wrocławskich organizacji pozarządowych oraz Departament Spraw Społecznych i Biuro
ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia. Grupa liczy 18 osób. Spotyka się cyklicznie,
nie rzadziej niż raz w miesiącu, w razie potrzeby intensyfikuje częstotliwość spotkań.
Sam projekt był pokłosiem rozmów Przedstawicieli Biura ds. Partycypacji Społecznej
prowadzonych z aktywnymi wrocławskimi NGO, w tym z Dolnośląską Federacją
Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Tratwa, Fundacją Umbrella, Fundacją Dom
Pokoju.
Celem i misją działań przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie dialogu i współpracy
wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław.
Cele szczegółowe:
- wypracowanie skutecznych metod dialogu i współpracy, wzmocnienie Wrocławskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego, federacji wrocławskich organizacji pozarządowych
oraz Grup Dialogu Społecznego, jako ciał, które mogą monitorować i prowadzić tematy
będące sprawami ważnymi lub problemowymi we współpracy gminy z NGO,
- zidentyfikowanie, wypracowanie obszarów (zagadnień), które mogą ulec zmianie
i pozytywnie wpłynąć na współpracę Gminy Wrocław i NGO. Wskazane obszary/
zagadnienia będą mogły stać się przedmiotem pracy Grup Dialogu Społecznego, Grupy
Ekspertów przy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych lub Wrocławskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego,
- zwiększenie zaangażowania NGO w procesy projektowania lokalnego rozwoju,
- zwiększenie reprezentacji NGO w strukturach dialogu i współpracy,
- zwiększenie zaangażowania NGO w tworzenie struktur dialogu i współpracy NGO
i Gminy Wrocław: Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, federacji i Grup
Dialogu Społecznego.
Główne projekty i przedsięwzięcia zainicjowane przez Grupę:
a) I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu do przestrzeni
spotkania i dialogu wrocławskich NGO i Gminy Wrocław, wypracowanie założeń
do strategii rozwoju III sektora we Wrocławiu, promowanie i uspołecznianie
modelu współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim Wrocławia,
wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
b) Strategia rozwoju współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia i wrocławskich
organizacji pozarządowych
c) Grupa Dialogu Społecznego ds. dialogu społecznego (doskonalenie wrocławskiego
modelu partycypacji społecznej poprzez wsparcie i rozwój Grup Dialogu
Społecznego, spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu)
d) Grupa Dialogu Społecznego ds. federalizacji wrocławskich NGO (dyskusja
o formule wrocławskiej federacji, o jej zadaniach, misji, strukturach, formach
działania itd., spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu)
e) Integracja wewnątrzsektorowa organizacji pozarządowych (inicjowanie wydarzeń
wewnątrzsektorowych o nieformalnym i pozaformalnym charakterze).
Grupa zrealizowała dwa duże spotkania dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli
Gminy Wrocław: debatę „Smaki Współpracy” 9 września 2016 oraz debatę „Wrocławski
Model NGO” 9 grudnia 2016 r. W każdym z tych spotkań uczestniczyło ponad 40
organizacji z Wrocławia.
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IV.

Sprawozdanie z realizacji zadań będących
przedmiotem współpracy przez poszczególne
komórki organizacyjne

IV.1.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Zadaniem Biura ds. Partycypacji Społecznej było kontynuowanie dotychczasowych zadań
oraz podjęcie realizacji nowych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej partycypacji.
Wzorem innych polskich miast w jednym miejscu skupiono wszystkie najważniejsze
działania dotyczące aktywności obywatelskiej.
Najważniejsze zadania nadzorowane przez Biuro w 2016 roku:
PROWADZENIE WROCŁAWSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA
POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2018 (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2000

ORGANIZACJI

Głównym zadaniem Sektora była pomoc nowo powstałym organizacjom pozarządowym
w usamodzielnieniu się oraz organizacjom już działającym w rozwoju i doskonaleniu
pracy między innymi poprzez:
- wspomaganie organizacji pozarządowych w profesjonalizacji ich pracy,
- doskonalenie kompetencji zawodowych związanych z działaniami w organizacjach
pozarządowych,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, konferencji,
- prowadzenie doradztwa,
- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
- pomoc grupom nieformalnym i inicjatywnym w działaniu i rejestracji,
- prowadzenie
wsparcia
infrastrukturalne
(m.in.
użyczanie
adresu
siedziby
i/lub korespondencyjnego, udostępnianie stanowisk do pracy biurowej oraz sal
i wypożyczanie sprzętu),
- podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji osób zaangażowanych w działalność
obywatelską,
- budowanie i podtrzymywanie stałej platformy wymiany informacji i współpracy między
organizacjami pozarządowymi, sektorem pozarządowym i publicznym, inkubatorami
organizacji pozarządowych i innymi podmiotami wspierającymi inicjatywy społeczne,
- zwiększenie liczby projektów partnerskich realizowanych przez wrocławskie
organizacje pozarządowe we współpracy z innymi organizacjami, z sektorem
publicznym i prywatnym,
- wzrost zaangażowania młodzieży i seniorów w działania obywatelskie.
We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 mają miejsce
różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych. W szkoleniach
udział wzięło łącznie 281 osoby, z czego 170 osób w szkoleniach przeprowadzanych przez
pracowników Centrum.
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BADANIE PRZYCZYN ORAZ METODY ZWIĘKSZENIA POZIOMU PARTYCYPACJI
MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT W REALIZACJI WROCŁAWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO – NARZĘDZIE AKTYWIZACJI MŁODYCH WROCŁAWIAN
Okres realizacji: 12.12.2012 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów: 1
Liczba podmiotów: 1
Zadanie polegało na przeprowadzeniu badania oraz zaproponowaniu narzędzia
zwiększającego aktywność młodzieży w procesie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadu zogniskowanego na dwóch 10-cio osobowych
grupach - młodzieży uczącej się we Wrocławiu w wieku 16-18 lat oraz osób dorosłych,
pracujących z młodzieżą w różnych placówkach, takich jak: szkoły, świetlice, organizacje
pozarządowe. Wywiad zakończono sformułowaniem najważniejszych wniosków z każdej
z grup i spisaniem propozycji, które pojawiły się w czasie dyskusji w obydwu grupach.
Drugim elementem badania było określenie działań, których wdrożenie jest potrzebne dla
zachęcania młodzieży do udziału w WBO. Przedstawiono też główne założenia narzędzia
mającego na celu podniesienia poziomu partycypacji młodych ludzi w realizacji
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Produktem tych działań jest gotowy do
wdrożenia program aktywizacji i promocji WBO wśród młodzieży szkolnej w wieku 16-18
lat.
WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 - BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW,
BUDKI DLA JERZYKÓW ORAZ HOTELE DLA ZAPYLACZY (PROJEKTY #319 ORAZ
#481)
Okres realizacji:01.05.2016 - 10.12.2016
Liczba zawartych umów: 1
Zadanie zrealizowano w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.
W wyniku konsultacji, które odbyły się w terminie 28 września-12 października 2015,
mieszkańcy Wrocławia wybrali do realizacji 79 projektów, m.in. projekty #319 oraz
#481. Zakładały one rozwieszenie we Wrocławiu budek lęgowych dla ptaków, budek dla
jerzyków oraz hoteli dla zapylaczy. Celem projektów było również przeprowadzenie akcji
promocyjno-edukacyjnej nt. ptaków we Wrocławiu.
Zadanie polegało na:
zakupie i montażu 500 budek lęgowych dla ptaków we wrocławskich parkach, lasach
i innych terenach zieleni;
zakupie i montażu 700 budek dla jerzyków na obiektach budowlanych;
zakupie i postawieniu 500 hoteli dla zapylaczy na terenach zieleni;
przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjno – edukacyjnej w zakresie
ochrony gatunkowej ptaków, różnorodności biologicznej, kształtowania postaw
przyjaznych środowisku.
Sposób realizacji zadań musiał być zgodny z wytycznymi zawartymi w opinii
ornitologicznej, przygotowanej na zlecenie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego Wrocławia przez dr hab. prof. Grzegorza Orłowskiego, a także z założeniami
projektów WBO 319 i 481.
Organizacja pozarządowa przedstawiła w swojej ofercie szczegółowy harmonogram prac
związanych z przedmiotowym zadaniem. Należało dokładnie opisać wszystkie planowane
działania, w szczególności:
działania realizowane w ramach akcji promocyjno – edukacyjnej,
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działania związane z kontaktem z zarządcami budynków oraz z placówkami
oświatowymi,
sposoby i miejsca rozwieszania budek dla ptaków,
charakter i miejsca rozstawienia hoteli dla zapylaczy, po uzyskaniu opinii specjalisty
entomologa.
Organizacja pozarządowa uzgodniła lokalizację oraz konserwację budek lęgowych dla
jerzyków z zarządcami budynków, na których zostaną one zawieszone. Wybór budek i ich
rozwieszanie, na każdym etapie realizacji zadania, odbywał się pod nadzorem specjalisty
przyrodnika w zakresie ornitologii. Po zakończeniu prac przedłożono szczegółowe
sprawozdanie, zawierające informacje o ilości i miejscach zainstalowania poszczególnych
typów budek oraz hoteli dla zapylaczy. W sprawozdaniu określono dokładną lokalizację
budek i hoteli dla zapylaczy z podaniem współrzędnych geograficznych a także nr działki,
arkusza mapy oraz nazwy obrębu.
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - WYJAZDOWE LATO 2016
Okres realizacji: 25.04.2016 -21.09.2016, w tym zadanie właściwe: 24.06.2016 31.08.2016
Liczba zawartych umów: 15
Liczba odbiorców: 1042
Celem realizacji zadania publicznego było zapewnienie wypoczynku letniego w formie
wyjazdowej dla dzieci i młodzieży mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do
wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
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 uczestniczyła w:
zajęciach programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania
uzależnieniom prowadzonych 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, w tym m.in.: plastycznych, muzycznych, teatralnych,
tanecznych, ekologicznych, kulinarnych.
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 - 31.12.2017 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców w 2016 roku - 13.242 osób (w tym: 9.980 osób przyjęte do WrOPON +
3.121 osób to przebadani kierowcy + 141 osób to uczestnicy warsztatów)
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. 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,
poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i poradnictwa w zakresie problemów
alkoholowych.
Wysokość opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
w Dziale Izba Wytrzeźwień wynosiła 299,98 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXIV/524/16 z dnia 19 maja 2016 roku. Dochód Gminy Wrocław w 2016
roku z tytułu opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
wynosił 561.309,59 zł w tym również odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości
6.152,76 zł.
W 2016 roku Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielił następującej
pomocy osobom nietrzeźwym lub szukających wsparcia w rozwiązaniu problemu
alkoholowego oraz osobom bezdomnym:
1) łączna ilość przyjętych osób do WrOPON – 9.980 osób,
2) do Działu Izba Wytrzeźwień w WrOPON przyjęto 6.668 osób,
3) do Działu Osób Bezdomnych WrOPON przyjęto 3.312 osób bezdomnych
z czego:
- 239 osób bezdomnych skorzystało z kąpieli,
- 432 osoby bezdomne skorzystały z czystej odzieży,
- 882 osoby bezdomne skorzystały z ciepłych posiłków;
4) 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;
5) z działań motywacyjno-terapeutycznych skorzystało ogółem 188 osób z czego:
- 94 osoby skorzystały z poradnictwa tylko raz,
- 30 osób umówiono na kolejne spotkania,
- 2 rodziny (6 osób) skorzystało z poradnictwa wielokrotnie,
- 58 osób uczestniczyło w terapii alkoholowej (371 sesji terapeutycznych);
6) z warsztatów profilaktyki alkoholowej skorzystało:
- 111 uczniów z 6 placówek szkolnych,
- 30 osób z dwóch grup studenckich;
7) w WrOPON, na podstawie Porozumienia nr 3/2013 z dnia 01.08.2013 r. zawartego
z Komendantem Wojewódzkim Policji, przeprowadzono przez lekarzy 2.774 badania
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do (PdOZ) dla potrzeb Policji, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa miasta, ponieważ
dzięki temu Policja oszczędza około 5.500 godzin, które mogą być wykorzystane dla
interwencji na terenie Wrocławia;
8) do WrOPON zgłosiło się 3.121 kierowców na dokonanie bezpłatnych badań stanu
trzeźwości;
9) Przedstawiciel WrOPON prezentował działalność tej placówki:
- na spotkaniu informacyjnym pn. „Mapa zagrożeń” zorganizowanym przez Komendę
Miejską Policji – w dniu 5 lutego 2016 r. we Wrocławiu ul. Ślężna 115-129,
- w audycji w Radiu Wrocław w dniu 11.05.2016 r. – prezentacja Stowarzyszenia,
w tym WrOPON,
- na spotkaniu w dniu 19.05.2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –
Śródmieścia: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, na temat wykonywanych kar
ograniczenia wolności i wykonywanych prac społecznie użytecznych (realizowane
w ramach projektu PER SALDO we WrOPON),
- na szkoleniu w Karpaczu w dniach 23-25.05.2016 r. zorganizowanym przez
Okręgowy Inspektorat Służy Więziennej we Wrocławiu – wystąpienie dyr. WrOPON
nt. Szkody powodowane przez alkohol a próby i rodzaje ich niwelowania,
- na III Seminarium Penitencjarnym „Za murami więzienia.. pedagogiczne,
psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar
praktyczny" w Lubaniu Śl. w dniu 3.10.2016 r. – wystąpienie dyr. WrOPON: Skutki
problemów alkoholowych – kiedy i przez kogo je niwelować,
- w trakcie wizyty przedstawicieli Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych
z Gdańska w dniu 10.10.2016 r.,
- na Forum (przeciw) wykluczeniu 2016 we WrOPON w dniu 26.10.2016 r.
– współorganizowane z Kołem Wrocławskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta – problematyka dyspozycji i przewozu osób nietrzeźwych przez
poszczególne służby publiczne, z udziałem Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia
Ratunkowego oraz przedstawicieli Szpitali przy ul. Kraszewskiego i ul. Kamińskiego,
- na szkoleniu kuratorów sądowych organizowanym przez Sąd Okręgowy
we Wrocławiu w dniu 10.11.2016 r. – wystąpienie dyr. WrOPON na temat:
Problematyka osób uzależnionych od alkoholu,
- na Forum (przeciw)wykluczeniu 2016 przy ul. Cybulskiego 35a w dniu 29.11.2016r.
- problematyka niesienia pomocy w okresie zimowym osobom Bezdomnym.
ANALIZA FUNKCJONALNA WROCŁAWSKICH OSIEDLI – OPRACOWANIE
Okres realizacji: 01.09.2015 - 21.09.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: bez ograniczeń
Celem realizacji zadania publicznego w latach 2015-2016 było prowadzenie działań
związanych 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 zbadały i opisały społeczeństwo obywatelskie 48 wrocławskich osiedli,
dokonały 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.
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Przeanalizowane zostały istniejące i tworzone dokumenty, opracowania, analizy mające
wpływ na lokalne społeczności i możliwe ich wykorzystanie przy budowaniu strategii
aktywizacyjnej dla mieszkańców. Dokonano identyfikacji modeli przestrzennych ram
funkcjonowania współczesnych, aktywnych, świadomych społeczeństw obywatelskich,
trendów i zjawisk w kraju i poza jego granicami. Zebrano i poddano krytycznej analizie
praktyki oraz sformułowano zalecenia, mające na celu budowę nowego, bardziej
efektywnego, sprawiedliwego społecznie i adekwatnego do wzorca potrzeb
cywilizacyjnych
modelu
funkcjonowania
aktywnego
społeczeństwa
lokalnego/obywatelskiego oraz stworzono strategię aktywizacyjną dla mieszkańców,
uwzględniającą aspekt terytorialny, kompetencyjny, narzędziowy i finansowy.
Wyniki przeprowadzanych badań zostały zebrane w jedną całość i powstała analiza
funkcjonalna wrocławskich osiedli w formie elektronicznej oraz w formie publikacji, która
w 2016 roku została wydrukowana w nakładzie 200 egzemplarzy.
Można się z nią zapoznać na stronie http://www.wroclaw.pl/rozmawia.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM
SPOŁECZNO- KULTURALNO –
EDUKACYJNEGO PRACOWNIA PROJEKTÓW MULTIKULTUROWYCH „ZAJEZDNIA”
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: stałych 200
Celem realizacji zadania publicznego była realizacja działań:
- Młodzieżowego Centrum Inicjatyw Prospołecznych „MOJE MIEJSCE”,
- Pracownia projektów międzykulturowych ZAJEZDNIA,
- Centrum Wolontariatu Akcyjnego,
- animacji działań na rzecz osób starszych,
- zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
W związku z Europejską Stolicą Kultury 2016 istniała potrzeba wsparcia
infrastrukturalnego realizacji obywatelskich przedsięwzięć społeczno - kulturalnych na
terenie
Miasta
Wrocławia.
Projekt
ten
wspierał
około
30
przedsięwzięć,
a między innymi Centrum Wolontariatu Akcyjnego udostępnia infrastrukturę na potrzeby
Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego i wspierał 10 akcji miejskich.
PROMOCJA
I
ROZWÓJ
WOLONTARIATU
WE
WROCŁAWIU
„WOLONTARIUSZ.ORG” – POZARZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU WOLONTARIATU
WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 18.01.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
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 realizowano poprzez:
- aktywizację i integrację środowiska organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
działających w obszarze wolontariatu,
- opracowanie i
realizację indywidualnych programów rozwoju wolontariatu
we wrocławskich organizacjach pozarządowych,
- przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych wśród Wrocławian,
- zapewnienie wsparcia doradczego,
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- przeprowadzenie rekrutacji wolontariuszy do działań akcyjnych i długoterminowych
przygotowywanych przez podmioty korzystające, promowanie ich podczas wybranych
wydarzeń organizowanych we Wrocławiu,
- wsparcie kompetencyjne wolontariuszy, kandydatów i podmiotów korzystających,
w tym przygotowanie atrakcyjnych ofert wolontariatu,
- zwiększenie dostępności ofert wolontariatu i informacji o wolontariacie,
- wykorzystanie i rozwinięcie narzędzi usprawniających pozyskiwanie i organizowanie
wolontariuszy,
- opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji i gratyfikacji wolontariuszy,
- przygotowanie i organizację grupy koordynatorów wolontariatu.
WOLONTARIAT JAKO FORMA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW WŚRÓD
BEZDOMNYCH
Okres realizacji: 01.10.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 213
Celem realizacji ww. zadania publicznego było zwiększenie aktywności osób starszych
i ich zaangażowania w aktywizację społeczną w ramach wolontariatu wśród osób
bezdomnych.
Zadanie polegało na:
1. organizacji i przeprowadzeniu zajęć aktywizujących osoby starsze i osoby bezdomne
poprzez m.in.:
- wspólne zajęcia kulturalne, muzyczne, ruchowe i plastyczne,
- wspólne spotkania integrujące seniorów i osoby bezdomne - z udziałem atrakcyjnych
dla nich, osobami „mistrzami - ekspertami” - dotyczące wymiany doświadczeń
życiowych,
- propagowanie idei uczestnictwa w kulturze oraz ułatwianie dostępu do informacji
kulturalnej dzięki dostarczaniu seniorom i osobom bezdomnym ofert kulturalnych,
informatorów oraz kalendarzy wydarzeń i organizowanie grupowych wyjść na ciekawe
wydarzenia.
2. Na podstawie analiz wspólnego działania aktywnych seniorów – absolwentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osób bezdomnych oraz innych grup działających
wolontaryjnie na rzecz osób starszych korzystających ze wspólnych przestrzeni,
stworzono pisemną koncepcję pt. „Pod wspólnym dachem” dotyczącą wspólnie
wypracowanego modelu sposobu funkcjonowania kompleksu pomieszczeń przy
ul. Kołłątaja 26a wraz z wykorzystaniem warunków personalnych uczestników.

WARSZTATY WOLONTARIUSZY CZASU WOLNEGO
Okres realizacji: 05.11.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów:
Liczba odbiorców: 17
Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów z zakresu animacji gier i zabaw,
komunikacji, obsługi sprzętu multimedialnego, nagłośnienia i organizacji małych imprez
oraz twórczego myślenia dla młodzieży z Wrocławia w wieku gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym. Celem działania było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby
społeczne oraz kształtowanie postaw obywatelskich, gdzie młodzi ludzie angażują się
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świadomie i odpowiedzialnie w rozwiązywanie ważnych dla środowiska lokalnego
problemów. Działania w ramach zadania ukierunkowane były na budowanie postaw
wolontariackich.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE OŁBIŃSKIEGO CENTRUM
LOKALNEJ
Okres realizacji: 01.10.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1

AKTYWNOŚCI

Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania
wolnego czasu dla mieszkańców wrocławskiego osiedla Ołbin ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia dla inicjatyw oddolnych i potrzeb seniorów oraz aktywizacja
społeczności lokalnej tego osiedla do działań społeczno-kulturalno-edukacyjnych. Cel ten
realizowany był poprzez:
- działania pod hasłem Aktywny Ołbin: wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla
lokalnych inicjatyw prospołecznych zgłaszanych przez mieszkańców osiedla Ołbin,
- prowadzenie biblioteki sąsiedzkiej: pozyskanie zbioru bibliotecznego poprzez zbiórki
książek i zachęcanie mieszkańców do wspólnego tworzenia biblioteki, popularyzowanie
czytelnictwa wśród mieszkańców osiedla Ołbin,
- prowadzenie Centrum Informacji Kulturalnej dla seniorów: pomoc w organizacji
wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych na terenie
Wrocławia, propagowanie idei uczestnictwa w kulturze i organizacja i ułatwianie
dostępu do informacji kulturalnej.
MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PRZYSTANI WODNEJ MARINA KOZANÓW
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZY UL. POŁBINA 1 WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 12.09.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2000
Celem realizacji zadania publicznego była poprawa warunków do pracy z dziećmi
i młodzieżą w ramach czasu wolnego, na przystani wodnej „Marina Kozanów”. Była to
naprawa i modernizacja zagospodarowania przestrzeni wykorzystywanej do zajęć.
PROWADZENIE
DODATKOWYCH
ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH
I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 15.02.2016 - 31.12.2016 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów: 6
Liczba odbiorców: 492

DLA

DZIECI

W ramach realizacji zadania prowadzone były projekty rozwijające aktywność,
zainteresowania, uzdolnienia m.in. w dziedzinach:
- naukowej (przedmiotowe z elementami terapii pedagogicznej – z zakresu matematyki,
języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, chemii, biologii, przyrody;
zabawy matematyczne – gry planszowe; zajęcia ekologiczne),
- artystycznej, w tym warsztaty artystyczne (fotograficzne, plastyczne, teatralne,
literackie), zajęcia muzyczne – muzykoterapia oraz zajęcia grupowej emisji głosu.
EDUKACJA
EKOLOGICZNA
DZIECI
I
MŁODZIEŻY
POWSTAWANIU ODPADÓW
Okres realizacji: 15.02.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
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-

ZAPOBIEGANIE

Liczba zawartych umów: 1
Działania podejmowane w ramach dofinansowanego projektu pn. „EDUKACJA
EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY-ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW – R jak
redukuj - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław” służyły rozwijaniu świadomości
ekologicznej mieszkańców Wrocławia, upowszechnianiu rzetelnej i pogłębionej wiedzy
na temat wpływu człowieka na stan środowiska, kształtowaniu postaw proekologicznych
oraz poprawie stanu porządkowego i jakości życia w mieście. Zajęcia pn. „ZASADA 3R”
promowały pozytywne nawyki konsumenckie i zachęcają do ograniczania ilości
produkowanych odpadów oraz kształtowały postawy odpowiedzialności za środowisko,
zasoby naturalne i miejski ekosystem. Zajęcia pn. „ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA”
zapoznały uczestników z przyczynami oraz społecznymi i środowiskowymi skutkami
nadmiernej konsumpcji w kontekście indywidualnym, lokalnym oraz globalnym. Zajęcia
pn. „R JAK REDUKUJ” pozwoliły uczestnikom korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć
stworzyć kodeks odpowiedzialnego konsumenta oraz wypracować zasady ograniczania
odpadów w swoich gospodarstwach.
DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 15.02.2016 - 31.12.2016
Projekt „Środowiskowe pogotowie uczniowskie” był skierowany do dzieci i młodzieży
w celu wsparcia i nadrobienia braków szkolnych w nauce, rozwijaniu zainteresowań
w różnych dziedzinach, rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zajęcia wyrównawcze realizowane były w 3 pomieszczeniach przy pl. Św. Macieja 5a,
wsparcie udzielone przez wolontariuszy i pedagogów.
W zajęciach brało udział 40-50 uczniów z wrocławskich szkół, zapewnione były materiały
merytoryczne do prowadzenia zajęć. Największym zainteresowaniem cieszyły się
korepetycje z przedmiotów szkolnych jak: matematyka, j. polski, fizyka, chemia, historia.
Z języków obcych język angielski i niemiecki. Zajęcia odbywały się indywidualnie według
ustalonego planu.
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z MŁODZIEŻOWYM
BUDŻETEM OBYWATELSKIM
Okres realizacji: 18.01.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 35 824
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. 39 autorskich projektów dofinansowano
w kwocie do 1 000 00 zł, w tym 5 projektów edukacyjnych (projekt dotyczący kampanii
promocyjnej na rzecz nauki języków obcych skupił 33 000 odbiorców), 5 - kulturalnych,
17 - sportowych, 12 - społecznych.
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AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PROMUJĄCA INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
Okres realizacji: 01.10.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1 032
Działania podejmowane w ramach dofinansowanego projektu pn. „AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA PROMUJACA INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ – Wesołe jest życie
maluszka i staruszka” obejmowały przeprowadzenie: warsztatów (muzycznych,
plastycznych, patriotycznych, tanecznych, origami, dequpage, Bożonarodzeniowych),
wieczorków tanecznych, festynu „Święto Pokoleń”, spotkań przy Wigilijnym stole,
zorganizowanie wyjść kulturalno-rekreacyjnych, nagranie i wydanie płyt z piosenkami.
Celem zadania m.in. była integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, poprawa jakości
i poziomu życia osób starszych, zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez
aktywność społeczną tych osób, a także zagospodarowanie czasu wolnego czasu wolnego
młodych ludzi.
KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACYJNY NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO RZEK I AKWENÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji: 01.06.2015 - 31.12.2016 (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.
WSZYSTKO GRA – SZKOLNE ORKIESTRY DĘTE - II ETAP
Okres realizacji: 14.03.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Zadanie polegało na kontynuacji realizacji muzycznego programu edukacji kulturalnej
polegającej na prowadzeniu szkolnych amatorskich orkiestr dętych w dwóch
wrocławskich gimnazjach. W zajęciach brała udział młodzież w wieku od 13 do 15 roku
uczęszczająca do Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. Uczestnicy
projektu mieli możliwość nauki gry zarówno w ramach całej orkiestry jak i w ramach
pracy w sekcjach: instrumentów dętych drewnianych, dętych blaszanych oraz
perkusyjnych.
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PROWADZENIE ZESPOŁU WOKALNEGO KRZYKAŚKI
Okres realizacji: 30.03.2016 - 30.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 18
Zadanie polegało na edukacji muzycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w zespole wokalnym KrzyKaśki w formie zajęć pozalekcyjnych, w tym m.in. organizacji
i prowadzeniu zajęć wokalno-ruchowych w trzech grupach wiekowych oraz prezentacji
dorobku zespołu w formie występów na festiwalach, konkursach i koncertach dla różnych
grup społecznych od seniorów po imprezy dla dzieci.
Celem projektu było powołanie zespołu międzysektorowego na rzecz Romów Rumuńskich
- mieszkańców Wrocławia. Zespół miał za zadanie zgromadzenie wiedzy (teoretycznej
i praktycznej) niezbędnej do przygotowania i rozpoczęcia realizacji programu
pilotażowego rozsiedlenia pierwszych rodzin Romów rumuńskich z terenu koczowiska
przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu i dalszą współpracę na rzecz ewaluacji tego
programu.
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT
Okres realizacji: 15.02.2016 - 30.12.2016
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 11000
Na realizacje zadania składał się cykl otwartych, masowych imprez popularnonaukowych
w zakresie edukacji matematycznej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych,
i ponadgimnazjalnych takich jak: Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Zimowa Szkoła
Matematyki, Konkurs Matematycznego Origami „Żuraw”, Mistrzostwa Polski w Geometrii
Elementarnej, Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu, Letni Obóz Naukowy,
Wrocławski Marsz na Orientację, Konkurs Lingwistyki Matematycznej „Wieża Babel”,
Konkurs Matematyczny KOMA. Wszelkie działania w ramach niniejszego projektu miały
na celu popularyzacje matematyki i jej zastosowań wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijały zainteresowania dzieci i młodzieży edukacją matematyczną.
KONKURS KULINARNY
Okres realizacji: 14.10.2016 - 15.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 44
Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu II 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.
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – PAULIŃSKA
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016
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Celem realizacji zadania jest zapewnienie dostępu do lokalu organizacjom
pozarządowym,
zapewnienie
odpowiedniego
wyposażenia
niezbędnego
do przeprowadzenia spotkań i realizacji działań statutowych.
Budynek Gminy Wrocław zapewnia zaplecze dla działalności 9 organizacji:
- Towarzystwo Kultury Czynnej,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- Stowarzyszenie Pomocy Chorych Onkologicznie „Różowe Okulary”,
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej,
- Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”,
- Fundacja Perennitas,
- Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego NOMADA,
- Fundacja Twórczego Rozwoju: Strefa inspiracji”,
- Stowarzyszenie Sportowe Śródmieście.
Adresatami zadania realizownego przez w/w organizacje byli: dzieci i młodzież, seniorzy,
wolontariusze, kombatanci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zadania Fundacji Przemian Społecznych polegały na: nadzorze nad prawidłowym
funkcjonowaniem budynku, kontakcie z adresatami zadania, nadzorze konserwacji
budynku, naprawie usterek, obsłudze finasowo-księgowej budynku, wykonaniu
niezbędnych prac technicznych i przeglądów instalacji.
WSPARCIE MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE KLUBOWYCH
AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 15.02.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 200

CENTRÓW

Celem realizacji zadania publicznego były działania mające na celu porządkowanie
wiedzy, umiejętności liderów i animatorów pracujących w Klubowych Centrach
Aktywności.
Głównymi celami konkursu była: działalność edukacyjna, skierowana do liderów
pozwalająca na dokonanie wyboru, w którą stronę rozwijać organizację, tworzenie
wspólnych klubowych centrów obszarów działań, wspólna organizacja festynu z okazji
Dnia Dziecka i dwóch spotkań świątecznych, warsztaty szkoleniowe, organizacja szkoleń
specjalistycznych i konsultacji merytorycznych dla liderów Klubowych Centrów
Aktywności dzieci i młodzieży, organizacja cyklicznych imprez dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do Klubowych Centrów Aktywności dzieci i młodzieży.
PRZYGOTOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA PACZEK DLA
MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji: 25.11.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1000

POTRZEBUJĄCYCH

Celem realizacji zadania publicznego było przygotowanie i dystrybucja 1000 paczek
żywnościowych dla najuboższych i potrzebujących mieszkańców Wrocławia.
STOP SMOG – SKIEROWANY DO PRZEDSZKOLI
EKOCENTRUM WROCŁAW
Okres realizacji: 10.10.2016 - 09.12.2016
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PROGRAM

EDUKACYJNY

Liczba odbiorców: 28
Celem zadania było zwiększenie świadomości w społeczeństwie o zagrożeniach
zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza – w celu poprawy tej sytuacji
i ochrony – w szczególności najmłodszych dzieci oraz promocja ekologicznych rozwiązań
wpływających na poprawę jakości powietrza i docelowo zdrowia mieszkańców – w tym
dzieci. Zadanie polegało na opracowaniu 12 scenariuszy edukacyjnych dotyczących
problemu smogu dla wrocławskich przedszkoli.

AKTYWNY 11 LISTOPADA!
Okres realizacji: 26.10.2016 - 26.11.2016
Liczba odbiorców: 63
Zadanie polegało na zorganizowaniu w dniu 11 listopada 2016 r. (Narodowe Święto
Niepodległości) Turnieju wiedzy patriotycznej oraz Harcbiegu. Celem obu przedsięwzięć
było uświadomienie młodzieży nowoczesnego wymiaru patriotyzmu - jako dbania
o społeczność lokalną, swoją okolicę, a także o własne zdrowie i wydolność fizyczną.
Ich realizacja w dniu narodowego święta pozwoliła na wzmocnienie postaw obywatelskich
i patriotycznych młodzieży.
WROCŁAW MIASTEM DIALOGU
Okres realizacji: 24.10.2016 - 31.12.2016
Liczba odbiorców: 69
Celem projektu był rozwój i wzmocnienie struktur dialogu i współpracy wrocławskich
organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław, poprzez zorganizowanie cyklu spotkań
warsztatowych dla NGO i urzędników. Działania projektowe kierowane były do wszystkich
wrocławskich organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli, w tym liderów
wrocławskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli Grup Dialogu Społecznego,
członków WRDPP oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia.
WODA - ZAJĘCIE EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW
Okres realizacji: 04.11.2016 - 20.12.2016
Liczba odbiorców: 55
Celem zadania było zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli dotyczącej wody, sposobów
jej oszczędzania oraz kryzysu wodnego i sposobów adaptacji do nowej rzeczywistości
klimatycznej, zwiększenie poziomu akceptacji dla wody pitnej pozyskiwanej
z wodociągów jako wysokojakościowej i ekologicznej alternatywy dla wody butelkowanej
oraz kształtowanie pozytywnych postaw i nawyków proekologicznych i akceptacji dla idei
ochrony przyrody. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia, podczas których
uczestników zapoznano z rolą wody we współczesnym świecie w kontekście lokalnym
i globalnym.
ODWAŻNIE TWÓRZMY POKÓJ
Okres realizacji: 01.12.2016 - 31.12.2016
Liczba odbiorców: 102
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Celem projektu było promowanie idei braterstwa i pokoju, upowszechnianie i umacnianie
w społeczeństwie wartości jaką jest przyjaźń oraz stworzenie warunków do nawiązywania
i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi. W ramach zadania zorganizowano harcerską wigilię z historią, grę
miejską „W poszukiwaniu tradycji”, wieczór z gawędą i śpiewaniem oraz warsztaty
artystyczne.
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE – „WIGILIA Z HOBBITEM”
Okres realizacji: 08.12.2016 - 31.12.2016
Liczba odbiorców: 180
Celem realizacji zadania publicznego było stworzenie rodzinnej atmosfery świątecznej,
gdzie oprócz życzliwości, akceptacji i zrozumienia biedy pojawi się bardzo czytelny,
trafiający do wyobraźni wzór wigilijnego wieczoru do naśladowania w dorosłym życiu.
Była to okazja do oddziaływań wzorcotwórczych, zwłaszcza tam, gdzie organizacja
rodziny, a zwłaszcza rodzice, zawodzą. Zadanie polegało na przygotowaniu wieczoru
wigilijnego oraz drobnych upominków i paczek dla uczestników spotkania.
SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SENIORÓW Z OSIEDLI PILCZYCE, KOZANÓW
I POPOWICE PŁN
Okres realizacji: 12.12.2016 - 31.12.2016
Liczba odbiorców: 200
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie spotkania osób
samotnych i starszych z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice, sprawienie by w radosnym
okresie Świąt Bożego Narodzenia nie czuły się samotne, zapomniane czy wykluczone.
Podczas spotkania zaprezentowano program artystyczny, składano sobie życzenia,
dzielono się opłatkiem i wspólnie kolędowano.
Uczestniczy wigilii otrzymali także
świąteczne paczki.
PRZYGOTOWANIE MULTIMEDIALNYCH KATALOGÓW W CELACH EDUKACYJNYCH,
DOKUMENTALNYCH I PROMOCYJNYCH - DIGITALIZACJA 2016
Okres realizacji: 08.12.2016 - 31.12.2016
Celem zadania było propagowanie wiedzy historycznej i społecznej z życia Kościoła
na terenie Wrocławia, stworzenie możliwości kontaktu z dokumentacją historyczną
na platformach społecznościowych oraz przedstawienie znanych postaci wrocławskiego
życia społecznego z lat 1959-2010, które ukształtowały mieszkańców Wrocławia. Zadanie
polegało na digitalizacji zdjęć, filmów fotoreportażowych i nagrań dźwiękowych z wersji
analogowej do cyfrowej z lat 1959-2010 oraz wydanie na DVD wybranych materiałów
z 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu
w 1997 r.
WSPARCIE
TECHNICZNE
POLEGAJACE
NA
PRZEBUDOWIE
SANITARNEJ W BUDYNKU PRZY UL. LEGNICKIEJ 65
Okres realizacji: 05.11.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 20 000
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INSTALACJI

Celem realizacji zadania publicznego była przebudowa pionu wodno-kanalizacyjnego
w budynku przy ul. Legnickiej 65, w części, w której funkcjonuje Wrocławskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.
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 167 dzieci, w tym 40 dzieci niepełnosprawnych
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.
WSPARCIE TECHNICZNE POLEGAJACE NA ZABEZPIECZENIU
ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. SOŁTYSOWICKIEJ 59A – ETAP II
Okres realizacji: 05.11.2016 - 23.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1 budynek

I

REMONCIE

Celem realizacji ww. zadania publicznego było zabezpieczenie i częściowy remont
elewacji budynku przy ul. Sołtysowickiej 59a, m.in. uzupełnienie i wykonanie tynku
renowacyjnego, naprawa uszkodzonych elementów elewacji, zarysowań, malowanie.
Zadanie polegało na:
1) zabezpieczeniu i remoncie elewacji budynku przy ul. Sołtysowickiej 59a m.in.
uzupełnienie i wykonanie tynku renowacyjnego, naprawa uszkodzonych elementów
elewacji, zarysowań, malowanie.
2) wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności po uzyskaniu wszelkich zezwoleń i zaświadczeń o ile są niezbędne.
Wszelkie urządzenia musiały posiadać niezbędne atesty bądź inne dokumenty
dopuszczając je do użytkowania, określone przepisami prawa o ile są niezbędne.
WSPARCIE
TECHNICZNE
POLEGAJĄCE
NA
POLEPSZANIU
WARUNKÓW
KORZYSTANIA Z ŁAŹNI PRZY UL. KATEDRALNEJ ORAZ JADŁODAJNI PRZY UL.
SŁOWIAŃSKIEJ WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 01.12.2016 - 31.12.2016
Wymieniono instalację grzewczą: piec, grzejniki, wymienione oprawy oświetleniowe,
zrobiono pomiary elektryczne.
Wymieniono drzwi do kabin, umywalki, muszle sedesowe, syfony, natryski.
Podczas jednego dnia z kąpieli korzysta od 60 do 120 osób. Łaźnia jest czynna 3 razy
w tygodniu.
Jadłodajnia jest czynna 5 razy w tygodniu, korzysta z niej ok. 550 osób w ciągu dnia.
KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 04.01.2016 - 31.12.2017 (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 19
Liczba odbiorców: 1421 (roczna suma dzieci zapisanych do Klubowych Centów)
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Celem realizacji zadania publicznego w roku 2016 było wspieranie aktywności dzieci
i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w czasie wolnym od nauki
szkolnej wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień poprzez:
organizację
kreatywnych
zajęć
manualnych,
kulturalnych,
rekreacyjnych
i turystycznych,
- uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
Działania Klubowych Centrów w roku 2016 obejmowało: organizację zajęć
manualnych/kulturalnych/rekreacyjnych/turystycznych, realizację programów profilaktyki
uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród uczestników zadania, rozwój talentów
i kreatywności, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw
i zachowań zdrowotnych i społecznych.
"WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI"
Okres realizacji: 17.03.2016 - 13.06.2016
Liczba odbiorców: 1110
Celem zadania było zorganizowanie, w ramach piątej edycji „Wędrówek Szlakiem
Wartości”, cyklu konkursów w 26 kategoriach przy współpracy z dyrektorami
i nauczycielami czterech wrocławskich szkół. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz
gali laureatów, podczas której wręczono nagrody, a młodzież mogła zaprezentować swoje
sukcesy. Konkursy pozwalają na dostrzeżenie własnych talentów i zdolności innych
rówieśników, propagowanie odpowiedniego spędzania wolnego czasu, które służyłoby
rozwojowi talentów i osobowości młodych ludzi.
ZESPÓŁ SEKTOROWY NA RZECZ ROMÓW RUMUŃSKICH
WROCŁAWIA
Okres realizacji: 01.08.2016 - 30.09.2016

– MIESZKAŃCÓW

Celem projektu było powołanie zespołu międzysektorowego na rzecz Romów Rumuńskich
- mieszkańców Wrocławia. Zespół miał za zadanie zgromadzenie wiedzy (teoretycznej
i praktycznej) niezbędnej do przygotowania i rozpoczęcia realizacji programu
pilotażowego rozsiedlenia pierwszych rodzin Romów rumuńskich z terenu koczowiska
przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu i dalszą współpracę na rzecz ewaluacji tego
programu.
PILOTAŻOWY PROGRAM NA RZECZ ROMÓW RUMUŃSKICH – MIESZKAŃCÓW
WROCŁAWIA
Okres realizacji: 03.11.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 100
Celem realizacji zadania publicznego było opracowanie modelu działania, stworzenie
zespołu mechanizmów i procedur oraz przetestowanie modelu działania na rzecz
rozsiedlenia koczowiska poprzez:
aktywizację zawodową,
objęcie edukacją powszechną dzieci romskich,
edukację zawodową dorosłych,
przygotowanie rodzin Romów rumuńskich do zamieszkania wśród społeczeństwa oraz
uzyskania przez nich samodzielności i niezależności.
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SPRAWOZDANIE Z TRAMWAJI ZABYTKOWYCH 2016
Okres realizacji: 01.10.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów: 2
Kolekcja 40 zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej została wpisana do rejestru
zabytków w 1998 r. Wówczas powstała także jedna zbiorcza karta ewidencyjna dla całego
zespołu. Ponieważ każdy obiekt w zespole powianiem mieć własną kartę ewidencyjną,
rozpoczęliśmy przygotowywanie kart dla 28 pojazdów zgromadzonych w dawnej zajezdni
przy ul. Legnickiej. Sporządzanie kart podzielono na dwa etapy:
1 etap – wykonanie kart dla 18 najcenniejszych pojazdów (eksponatów),
2 etap – wykonanie kart dla 10 pojazdów, które są własnością Gminy Wrocław
(pozostałe pojazdy należą do podmiotów zewnętrznych).
Karty zostały opracowane na podstawie wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Zadanie polegało na sporządzeniu 28 kart ewidencyjnych ruchomych zabytków techniki
zawierających m.in. historię poszczególnych obiektów, opis i charakterystykę techniczną,
opis remontów, zmian konstrukcyjnych, modernizacji, opis stanu zachowania i potrzeb
konserwatorskich
oraz
dokumentację
fotograficzną
w
trzech
egzemplarzach
wydrukowanych zgodnie z instrukcją NID, a także dostarczenie kart w wersji
elektronicznej (na płytach CD).
PROWADZENIE
PUNKTÓW
NIEODPŁATNEJ
POMOCY
PRAWNEJ
PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WE WROCŁAWIU (PRZY UL. RĘKODZIELNICZEJ 1,
SWOJSZYCKIEJ 118)
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów: 2
Liczba odbiorców: 679
Celem realizacji zadania publicznego było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
osobom uprawnionym wymienionym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej poprzez świadczenie pomocy
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Rękodzielniczej 1 oraz Swojczyckiej
118.
PROWADZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ADWOKATÓW
I RADCÓW PRAWNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, ze zm.), na terenie powiatu Miasto
Wrocław od 1 stycznia 2016 r. zostało utworzonych 25 punktów, w których udzielana jest
nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub
radcowskiego.
W 2016 r. 21 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej było prowadzonych przez
adwokatów i radców prawnych, a 4 przez organizacje pozarządowe. W punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielali również doradcy podatkowi
– w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
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z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów
prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
We Wrocławiu, w 2016 r. prowadzonych było 21 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
mieszczących się w lokalach będących w zasobie powiatu M. Wrocław:
- pl. Dominikańskim 6 (2 punkty),
- ul. Grabiszyńskiej 236 (1 punkt),
- ul. Rydygiera 43 (3 punkty),
- ul. Wiosennej 14 (1 punkt),
- ul. Gajowickiej 96a (1 punkt),
- ul. Zachodniej 1 (2 punkty),
- ul. Kromera 44 (2 punkty),
- ul. Ignuta 125 (9 punktów).
Punkty te były obsługiwane przez 98 adwokatów i radców prawnych.
W wyniku konkursu nr 1725 dotacji udzielono 2 organizacjom pozarządowym przy:
- ul. Rękodzielniczej 1 (2 punkty),
- ul. Swojczyckiej 118 (2 punkty).
Każdy punkt NPP jest wyposażony w komputer, urządzenie wielofunkcyjne, Internet,
telefon komórkowy i sprzęt biurowy, oprogramowanie Legalis.
W ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu, w 2016 r. udzielono
5874 porad prawnych, w tym 5195 w punktach obsługiwanych przez adwokatów
i radców prawnych i 679 porad w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe.
Liczba udzielonych nieodpłatnych porad prawnych
we Wrocławiu w 2016 r.
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Średnio liczba udzielanych porad w całym Wrocławiu w 2016 r. kształtowała się
na poziomie 450-500 porad miesięcznie, poza styczniem (375 porad) i grudniem
(420 porad).
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Z analiz ilościowych przeprowadzanych co kwartał wynika, że największym powodzeniem
cieszyły się punkty zlokalizowane w centrum Miasta (pl. Dominikański 6, ul. Rydygiera
43) i w instytucjach publicznych (biblioteka publiczna przy ul. Grabiszyńskiej 236,
budynek Urzędu Miejskiego przy al. Kromera 44), najmniej klientów było w punktach
oddalanych od centrum (ul. Wiosenna 14, ul. Ignuta 125). Analiza godzin pracy punktów
wskazuje również, że więcej osób korzysta z porad prawnych w godzinach porannych
i przedpołudniowych.
Uprawnieni do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej byli:
osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu
pomocy społecznej (645),
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (249),
młodzież do 26 roku życia lub osoby, które ukończyły 65 lat (4690),
kombatanci (11),
weterani (27),
osoby, które złożyły pisemne oświadczenie, że spełniły wymogi ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej lub w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (252).
Liczba osób, które otrzymały npp
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1478 osób czyli 25 % wszystkich beneficjentów programu nieodpłatnej pomocy prawnej),
wyraziło zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych. Kobiet było 59 %,
mężczyzn - 61 %. Przeważająca grupę stanowiły osoby powyżej 65 roku życia i osoby
w wieku 20-24 lata.
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Z danych zbiorczych wynika, że z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystały również 78
osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i 157 osób posiadających orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.
Najczęściej udzielano pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, spadkowego
i rodzinnego. Najmniej było porad prawnych dotyczących zakładania działalności
gospodarczej.
Dziedzina prawa, z której udzielono npp
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Pomoc prawna nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W całym 2016 r. 362 osobom odmówiono udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przyczyny odmów były następujące: - podmiot nieuprawniony, spoza zakresu określonego w ustawie (340),
- ze względów etycznych/osobistych dotyczących osoby udzielającej porady (2),
- ze względu na dziedzinę prawa spoza zakresu określonego w ustawie (5),
- ze względu na oczekiwana formę pomocy przez osobę uprawnioną (7),
- inne (8).
Ponadto 303 osoby nie stawiły się (mimo wcześniejszej rezerwacji) w wyznaczonym
miejscu i terminie w celu otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Miasto zamówiło dedykowaną aplikację informatyczną, która:
obsługuje rejestrację wizyt on-line lub przez telecentrum,
obsługuje wypełnianie kart nieodpłatnej pomocy prawnej,
ułatwia sprawozdawczość i kontrolę prawidłowości składanych protokołów.
Całość dotacji przeznaczonych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016
we Wrocławiu wynosiła 1 545 00 zł.

IV.2. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu,
mając na celu zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej
miasta przyczyniają się do poprawy jego wizerunku i atrakcyjności dla jego mieszkańców
i turystów. Poprzez prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót
budowlano-remontowych zadania te, dotowane z budżetu Wrocławia zrealizowały
organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania dotyczyły zabytków nieruchomych
(remonty elewacji, dachów, wnętrz) i ruchomych (portale, epitafia, witraże, rzeźby,
malarstwo), w tym zabytków techniki (np. wagon tramwajowy), 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
we Wrocławiu – I edycja, II edycja
Okres realizacji 11.04.2016 – 31.21.2016 (umowy jednoroczne)
Liczba zawartych umów - 49
Odbiorcy – mieszkańcy Wrocławia, przyjezdni, turyści

narodowego

Dotację otrzymało 29 organizacji pozarządowych. Pracami konserwatorskimi,
restauratorskimi oraz robotami budowlano-remontowymi objęto 38 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, oraz stolarki okiennej Wyższego Seminarium
Duchownego. Kontynuowano także wieloletnie prace konserwatorskie we wnętrzach:
konserwacja barokowego wystroju malarskiego kościoła p.w. Najświętszego Imienia
Jezus, konserwacji poddano zabytkowe ławki i stalle oraz 4 epitafia, stanowiących
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wystrój kościoła p.w. św. Elżbiety, a także kolejne epitafia na elewacjach kościoła
p.w. św. Marii Magdaleny. Wieloletnie prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele
p.w. Św. Wawrzyńca na Żernikach oraz w kościele rektoralnym p.w. św. Macieja
zwieńczono w obu kościołach restauracją barokowych ołtarzy. Rozpoczęto prace
konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Wojciecha, dachu kościoła
p.w. św. Anny przy ul. Zduńskiej oraz dachu kościoła na Księżu Małym. Rozpoczęto
pierwszy etap prac konserwatorskich wystroju rzeźbiarskiego, malarskiego i meblowego
w audytorium Auli Leopoldyńskiej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

IV.3.

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W 2016 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 pozytywnych opinii uczestników projektu „Warsztaty młody przedsiębiorca”
z 2015 roku, w 2016 roku zrealizowano jego II edycję, dzięki której uczniowie 20 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 wykorzystywaną aktualnie w biznesie 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.
Drugim zadaniem były „Warsztaty z efektywnej prezentacji”, dzięki realizacji którego
uczniowie 12 klas wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych mogli pozyskać praktyczne
umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji i prezentacji. Udział w warsztatach był
o tyle cenny dla uczestników, że z umiejętności tej skorzystają oni w bliskiej
perspektywie czasowej – na maturze. Ponadto będzie im ona przydatna podczas rozmów
z pracodawcami, ale także w przypadku innej drogi życia – gdy zdecydują się
na założenie własnej działalności gospodarczej.
Niezależnie od powyższego – posiadanie przedmiotowych umiejętności daje młodzieży
poczucie większej swobody wypowiedzi przy jednoczesnym poczuciu większej wartości
i pewności.
WSPARCIE EDUKACJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Okres realizacji: 15.06.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 456 uczniów z 20 klas wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, 20
nauczycieli
Celem realizacji zadania publicznego było popularyzowanie wśród uczestników postaw
przedsiębiorczych oraz nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie stworzenia
własnej firmy, pracy w zespole oraz tworzenia atrakcyjnej rynkowo oferty. W tym celu
w okresie IX-XII zorganizowano warsztaty składające się z 3 bloków tematycznych.
W bloku „Inkubacja” uczestnicy pozyskali wiedzę na temat zasad funkcjonowania
inkubatora przedsiębiorczości, mieli również możliwość wizyty w inkubatorze. W trakcie
bloku „Przedsiębiorca”
spotykali młodych przedsiębiorców, którzy dzielili się
doświadczeniem odnośnie własnej drogi biznesowej, przedstawiali również zalety
i wyzwania, z którymi mierzy się każdy przedsiębiorca. Podczas bloku „Design thinking”
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uczestnicy przetestowali metodę „Design thinkig” w celu rozwiązania postawionych przez
prowadzącego problemów. W ocenie ponad 90 % uczestników treści przekazane podczas
projektu były dla nich zrozumiałe i przydatne, tyle samo uczestników wyraziło
zadowolenie z udziału i chęć kontynuacji tego typu zajęć w przyszłości.
WARSZTATY Z EFEKTYWNEJ PREZENTACJI
Okres realizacji: 10.08.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – udział 273 uczniów w pierwszym etapie warsztatów i 231 uczniów
w drugim etapie warsztatów z 12 klas wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, 12
nauczycieli
Celem zadania było nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności
w zakresie efektywnej komunikacji, a przede wszystkim prezentacji siebie i własnego
projektu. W trakcie projektu przeprowadzone zostały warsztaty z efektywnej prezentacji,
składające się z czterech bloków tematycznych (przygotowanie do prezentacji,
budowanie prezentacji, ćwiczenie prezentacji, tworzenie finalnej prezentacji).
Uczniowskie zespoły nabywały nowe umiejętności poprzez pracę nad prezentacjami
na jeden z zadanych tematów: pomysł na własny biznes, udogodnienie dla szkoły
lub udogodnienie dla miasta. 12 najlepszych zespołów stanęło do konkursu
na podsumowaniu projektu. Prezentacje oceniało jury konkursowe, które – wzorem
prezentacji biznesowych – zadawało uczestnikom szczegółowe pytania dotyczące
finansowania pomysłu, badań marketingowych, grup odbiorców i przyszłości pomysłu.
Celem projektu było bowiem nie tylko przygotowanie do matury w zakresie prezentacji,
ale także uświadomienie uczniom skuteczności komunikacji w kontaktach biznesowych.
Poprzez udział w projekcie uczestnicy mieli również możliwość pracy w zespole oraz
zdobycia wiedzy na temat podziału ról podczas pracy nad wspólnym przedsięwzięciem.
PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI I WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA
NADODRZU W RAMACH REWITALIZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ DAWNYCH
TRAKTÓW HANDLOWYCH
Okres realizacji - 4.01.2016-31.12.2018 (umowa wieloletnia 2016-2018)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2858
Poprzez realizację zadania promowano aktywność społeczną i gospodarczą w zakresie
wspomagającym
rozwój
przedsiębiorczości.
Celem
było
rozwijanie
postaw
przedsiębiorczych mieszkańców poprzez warsztaty i doradztwo, zwiększanie liczby
aktywnych firm, zakładów rzemieślniczych i galerii artystycznych na Nadodrzu,
informowanie lokalnej społeczności o bieżącej ofercie lokali na prowadzenie biznesu,
wzmocnienie pozytywnego wizerunku dzielnicy rzemieślniczo-artystycznej. W ramach
zadania zorganizowano 5 spotkań z zakresu tematyki gospodarczej, 10 wizyt studyjnych,
zrealizowano program „Witryny Nadodrza” (współpraca przedsiębiorców z projektantami),
2 edycje warsztatów „Mistrzowie Nadodrza”, stworzono 2 filmy promocyjne: „Odkrywaj
Nadodrze” i „Nadodrzańscy rzemieślnicy”, zorganizowano 2 edycje „Nocy Nadodrza”,
uruchomiono aplikację audiospacerów (3 scenariusze), udzielono indywidualnego
wsparcia (konsultacje nt. otwarcia firmy) 75 osobom.
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IV.4.

BIURO SPORTU I REKREACJI

W roku budżetowym 2016 Biuro Sportu i Rekreacji zrealizowało szereg projektów
sportowych i rekreacyjnych, przy czym 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 – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 21
Liczba odbiorców - 120.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
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 21 wrocławskich klubów sportowych.
PROGRAM GRUP SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
Okres realizacji – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 26
Liczba odbiorców - 150.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
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 młodzież w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające im przejście do grup
o wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 26
wrocławskich klubów sportowych.
SZKOLENIE W SPORTACH WALKI
Okres realizacji – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 16
Liczba odbiorców - 100.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
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
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Sportu i Turystyki oraz dla tych które nie są objęte ww. systemem. Zadanie miało na celu
podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzież w sportach walki umożliwiające im
przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci
i młodzież z 16 wrocławskich klubów sportowych.
PROGRAM BASKETMANIA
Okres realizacji – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 5
Liczba odbiorców - 80.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
Program Basketmania 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 – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 11
Liczba odbiorców - 120.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
Program Footballmania 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 – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców - 50.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
Program Volleymania 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 2014Wrocław Miasto Gospodarz). W ramach programu udzielono wsparcia finansowego,
którego głównym adresatem były wrocławskie dziewczęta i chłopcy. Program miał na celu
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wprowadzenie jednolitego systemu szkolenia dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu
wyszkolenia umożliwiające przejście do grup o wyższym poziomie sportowym.
Realizatorem zadania był wrocławski klub siatkarski „Kraina Siatkówki”.
PROGRAM TRENER OSIEDLOWY
Okres realizacji – 01.01.2016 – 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców - 70.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
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 2016 r. na wytypowanych
boiskach zajęcia prowadziło 47 trenerów osiedlowych. Poprzez obecność Trenera
Osiedlowego dbano o bezpieczeństwo uczestników czego efektem był brak zagrożeń
patologicznych w miejscach gdzie działał trener. Co roku program przyciąga bardzo dużą
liczbę dzieci i młodzieży biorących czynny udział w zajęciach i imprezach sportowo rekreacyjnych.
IMPREZY SPORTOWE
Okres realizacji – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowy jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 8
Liczba odbiorców – 30.000
Zadanie było realizowane w formie wsparcia organizacji pozarządowych, które
organizowały i przeprowadzały imprezy sportowe dla mieszkańców Wrocławia.
Dofinansowano projekty związanych z imprezami o zróżnicowanym poziomie sportowym
i organizacyjnym
(od lokalnych
imprez
sportowych
poprzez
ogólnopolskie
i międzynarodowe imprezy sportowe) tj. Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla dzieci
do lat 15 „XXXIX Challenge Wratislavia”, Mistrzostwa Europy w Tańcach Standardowych,
Mistrzostw Polski Karate WKF, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Bieg
Solidarności,
Międzynarodowe
Mistrzostwa
Polski
w
Piłce
Nożnej
Ulicznej,
Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym i Międzynarodowy Turniej Karate WKF.
24. OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA
Okres realizacji – 04.01.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 40.000 mieszkańców Wrocławia w różnym przedziale wiekowym
Zadanie powierzono 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 – 03.06.2016 – 26.06.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 3.000

59

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, 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 2016 roku Biuro Współpracy z Zagranicą podpisało umowy dotacyjne
z następującymi organizacjami: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego, Fundacja Filmplus, Convention Bureau, Związek Sybiraków, AvantArt.
Umowy dotyczyły projektów związanych z tematyką Europy Wschodniej i Azji Centralnej,
organizacji projektu „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prowadzenie biura Centrum
Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu (i w ramach tego organizacja wielu projektów
w mieście) oraz projektów kulturalnych z miastem partnerskim Lille we Francji. Wszystkie
zakładane cele zostały osiągnięte.
WYDAWANIE CZASOPISMA O TEMATYCE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
ORAZ AZJI CENTRALNEJ
Okres realizacji – 01.01.2016-31.12.2016 (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 roku 2016 wydano
6 numerów pisma w 5 zeszytach. Poszczególne numery pisma były dystrybuowane
i promowane. Prowadzona była prenumerata pisma. W okresie realizacji zadania
publicznego regularnie prowadzono stronę internetową www.new.org.pl oraz
organizowano spotkania promujące pismo. Ponadto współpracowano z najważniejszymi
instytucjami jak uniwersytety, ośrodki badawcze, fundacje, wydawnictwa, media. Wśród
autorów znaleźli się cenieni publicyści, analitycy, politycy, historycy, pisarze i twórcy
kultury - zarówno z Polski, krajów zachodnich jak i z krajów Europy Wschodniej. W czasie
realizacji zadania publicznego pismo utrzymało pozycję najważniejszego periodyku
piszącego o Europie Wschodniej.
Współpraca Z Europą Wschodnią
Okres realizacji – 20.01.2016 – 31.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
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Liczba odbiorców – 2000 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 w marcu odbyła się kolejna edycja Wschodniej Szkoły Zimowe.
W październiku została zrealizowana konferencja Polska Polityka Wschodnia 2016, zaś na
przestrzeni całego roku odbywały się wykłady i spotkania z cyklu Academia Europae
Orientalis.
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
Okres realizacji – 11.05.2016 – 12.07.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 5000 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Związek Sybiraków III Rzeczpospolitej Polskiej.
W ramach akcji na Ukrainę wyjeżdżają wolontariusze - uczniowie, absolwenci
wrocławskich szkół oraz studenci. Wolontariusze objęli opieką 21 cmentarzy w okolicach
Lwowa, Stanisławowa, na ziemi tarnopolskiej i Podolu. W pracach porządkowych
i rekonstrukcyjnych na cmentarzach pomaga miejscowa młodzież i lokalne władze.
PROMOCJA WROCŁAWIA JAKO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY
POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU „LETNIA AKADEMIA FILMOWA”
Okres realizacji – 01.01.2016 – 21.09.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 1500 osób
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Zadanie zostało 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,
których innowacyjne projekty skupiające się na rozwoju widowni oraz kształceniu
filmowym mają szansę wesprzeć ich rodzimy, a także międzynarodowy przemysł filmowy.
U boku każdego z nich stał przypisany mu wcześniej mentor, który dawał tzw. Feedback,
oceniając projekt ze swojej, indywidualnej perspektywy. Projekt był promowany na
międzynarodowych festiwalach filmowych oraz podczas międzynarodowych wydarzeń
branżowych.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. „LILLE
MEETS WROCŁAW 2004 - 2016”
Okres realizacji: 31.08.2016 – 11.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 1300 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację „Avant Art” i polegało na prezentacji
sztuki, artystów i instytucji kultury z miast partnerskich: Lille i Wrocławia. Podczas
weekendu 17-20 listopada w różnych punktach Wrocławia (galerie sztuki na Nadodrzu,
Galeria BWA, Kino Nowe Horyzonty, Alliance Française, Instytut im Jerzego
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Grotowskiego, Centrum technologii Audiowizualnych, ASP, Bar Barbara) odbyło się
łącznie 23 projekty artystyczne z udziałem ponad 40 artystów i kuratorów. Wydarzeniu
towarzyszyły konferencje prasowe, zapowiedzi, relacje i wywiady w mediach lokalnych
i ogólnopolskich oraz plenerowa wystawa z prezentację poszczególnych projektów
pokazywana na wrocławskim Rynku oraz w Ratuszu.
PROMOCJA
WROCŁAWIA
POPRZEZ
PROWADZENIE
LOKALNEGO
CENTRUM WIEDZY ACADEMIA EUROPAEA WE WROCŁAWIU (CWAE-W)
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016 roku (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba umów: 1
Liczba odbiorców: 2000 osób

BIURA

W ramach prowadzonego zadania odbyła się następujące wykłady, warsztaty, seminaria
oraz konferencje: COST – 14.04.2016 r.; Konferencja Wrocław i Dolny Śląsk a kultura
śródziemnomorska – 08-09.06.2016 r.; How to write a history of Europe – 20.09.2016
r.; Seminarium z cyklu „The Wrocław Seminars”: Central Europe and Colonialism:
Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities - 21-23.09.2016; ERC DAYS –
14.11.2016 r. - warsztaty z pisania wniosków do European Reseach Council; Szkoła
letnia Summer School on Democracy: European States towards Migration Crisis – 2029.06.2016 r.; Donatella Della Porta – 21.01.2016 r. - „Conceptions and practicesof
democracy: Participation anddeliberation in civilsociety and public institutions”; Cykl
wykładów Challenges of Contemporary Migrations; Peter Raspor – 14-15.10.2016 r.
- podyplomowe Techonologie piwowarstwa; Joseph Indekeu – 24-25.10.2016 r.; Debata
Horizon 2020 – 08.04.2016 r.; Spotkanie Hubów AE – 14.03.2016 r., Londyn;
Konferencja Academia Europaea 2016 w Cardiff; Afiliacja z Akademią Młodych Uczonych
i Artystów.

IV.6.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku 2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu nadzorował realizację
67 umów (w tym piętnaście zleconych w trybie art. 19a) z
33 podmiotami
niepublicznymi. Na terenie miasta Wrocławia w 2016 roku zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej realizowało 6 środowiskowych domów samopomocy, 9 domów
pomocy społecznej, 2 dzienne domy pomocy, 5 specjalistycznych placówek wsparcia
dziennego i 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Zlecano
również prowadzenie 2 centrów wsparcia (usamodzielnienia) dla osób, które opuściły
pieczę zastępczą, 1 zespół mieszkań chronionych, 4 kuchnie charytatywne oraz Bank
Żywności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadzorował ponadto zadania polegające
na prowadzeniu: 6 schronisk dla osób bezdomnych, 2 noclegowni dla osób bezdomnych,
1 ogrzewalni, 1 łaźni, 1 ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych, 4 domów dla osób
bezdomnych, ośrodka interwencji kryzysowej, specjalistycznego ośrodka wsparcia,
ośrodka poradnictwa i terapii, ośrodka szkoleniowego dla kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne
domy dziecka,
jak również ośrodka wspierającego proces usamodzielniania osób
dorastających w różnych formach pieczy zastępczej.

PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A I C
Okres realizacji - 1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2017)
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Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 50 osób w jednym czasie
W ramach realizacji zadania 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
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 - 1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2013-2016)
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 104 osoby w jednym czasie
W ramach zleconego zadania Dom Pomocy Społecznej realizował usługi bytowe,
terapeutyczno-opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Skierowanie do domu otrzymały
osoby w podeszłym wieku, cierpiące na różnego rodzaju dolegliwości, nieporadne życiowe
i niezdolne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i przyjmowania
leków, którym nie wystarczyła pomoc doraźna. Mieszkańcom wprowadzono indywidualne
plany wspomagania, które opracowywane były przez pracowników pierwszego kontaktu,
przy współudziale mieszkańca. 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 - 1.01.2016 - 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców – 30 w jednym czasie
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: psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego. Zajęcia prowadzone
przez pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych miały na celu wspieranie
procesu wychowania, kształtowanie właściwych postaw oraz przygotowanie dzieci
do życia w społeczeństwie. W 2016 roku placówka sprawowała opiekę nad
33 wychowankami. Wszyscy wychowankowie brali udział w zajęciach specjalistycznych
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lub terapeutycznych, tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, socjoterapii, rozmowach
indywidualnych z psychologami placówki, zajęciach rewalidacyjnych i kompensacyjnych.
PROWADZENIE DWÓCH SCHRONISK DLA 120 I 95 (PRZEBYWAJĄCYCH
W JEDNYM CZASIE) BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
Okres realizacji - 1.01.2016 - 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców – 215 w jednym czasie
Placówki zajmujące się bezdomnymi mężczyznami zapewniały poza schronieniem,
przede wszystkim zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. Świadczyły pomoc
psychologiczną, terapeutyczną, prawną, a w sytuacjach koniecznych - medyczną.
W jednym ze schronisk 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 migracja osób bezdomnych i jednocześnie ich
krótkotrwały pobyt w placówkach nie zawsze przynosiły spodziewane efekty w skutecznej
realizacji wychodzenia z bezdomności.
PROWADZENIE
Okres realizacji Liczba zawartych
Liczba odbiorców

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
umów - 1
- 30 osób w 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
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 2016 roku z pomocy w postaci schronienia w OIK łącznie
skorzystało 49 osób: 21 kobiet i 28 dzieci.
PROWADZENIE
Okres realizacji Liczba zawartych
Liczba odbiorców

SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA
1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2013-2016)
umów - 1
- 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 każda
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
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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 łącznie 45 kobiet i 55 dzieci.
ORGANIZOWANIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIANYM OPUSZCZAJĄCYM
SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Okres realizacji - 1.01.2016-31.12.2016 (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.
PROWADZENIE DOMU DLA BEZDOMNYCH KOBIET, MATEK Z DZIEĆMI ORAZ
KOBIET W CIĄŻY
Okres realizacji - 1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 60 osób w jednym czasie
Zadanie zrealizowane zostało poprzez udzielenie schronienia 69 osobom, w tym 26
kobietom i 43 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.
CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji - 1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców – 200 osób w jednym czasie
W ramach realizacji zadania prowadzono pięć punktów Centrum rozwoju i aktywności
dzieci i młodzieży, które organizowały opiekę, zajęcia i pomoc w nauce dzieciom
i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Centrum objęło swoimi działaniami
dzieci i młodzież w wieku szkolnym tj. od 6 do 18 roku życia. Przeprowadzono
zróżnicowane zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności podopiecznych oraz działania
wspomagające organizowane przez specjalistów m.in. psychologów, pedagogów,
logopedów, socjoterapeutów. Centrum zorganizowało stacjonarny wypoczynek zimowy
i letni oraz imprezy i uroczystości dla dzieci i rodziców np. z okazji świąt, dnia Matki
i Ojca, Dnia Dziecka. W roku 2016 opieką objęto 263 dzieci i młodzieży zamieszkałych na
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terenie Miasta Wrocławia lub uczęszczających do wrocławskich szkół, dla których
opracowano i realizowano 263 programy indywidualne.
PROWADZENIE ZESPOŁU MIESZKAŃ CHRONIONYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
Okres realizacji - 1.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 17 osób w jednym czasie
Zespół Mieszkań Chronionych wspierał dorosłe osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, które potrzebowały pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności, ale
nie wymagały usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki np.
dom pomocy społecznej. 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
ZMCh. 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. W roku 2016
wspierano 15 osób, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. Mieszkańcy uczestniczyli
w 10 wyjazdach i 38 imprezach okolicznościowych.

IV.7.

WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w 2016 r. współpracowało z organizacjami
pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych dotyczących budowy aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego, szerzenia idei mediacji, prowadzenia działalności
informacyjno-edukacyjnej, aktywizacji osób starszych. Przeprowadzono szereg działań
na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz integracji międzypokoleniowej, w tym działania
zmierzające do zaoferowania ciekawych form spędzania czasu wolnego (imprezy
plenerowe). Szczególną rolę odgrywały programy dla środowiska kombatantów i osób
represjonowanych. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano
programy na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych, wspierając wiele cennych
inicjatyw, również w sferze działań skierowanych do obcokrajowców. Do zadań należała
działalność na rzecz podnoszenia kompetencji edukacyjnych uczniów i nauczycieli oraz
tworzenie i wdrażanie innowacji, wspieranie kreatywności uczniów, rozwijanie uzdolnień
i talentów dzieci i młodzieży. Organizowano także zajęcia sportowe wspomagające
prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.
DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2016 ROKU
Okres realizacji – 04.01.2016-31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 30
Liczba odbiorców - 1200
W ramach realizacji zadania przeprowadzono działania: promujące zdrowy styl życia
(zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, konsultacje lekarskie);
integracyjne (wspólne spotkania okolicznościowe, wieczorki taneczne, wycieczki
edukacyjne, spotkania międzypokoleniowe); artystyczne, kulturalne (wernisaże,
wystawy, występy chórów, wyjścia do kina, teatru); samopomocowe; promujące
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zainteresowania seniorów; edukacyjno-informacyjne (prowadzenie m.in. porad
kulinarnych, warsztatów z obsługi komputera i nowoczesnych narzędzi komunikacji);
z zakresu poradnictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego; działania inspirujące
i kreujące postawy twórcze; wykłady o różnej tematyce; szkolenia dla wolontariuszy
z zakresu opieki nad ludźmi starszymi; działalność informacyjna na rzecz seniorów.
UPAMIĘTNIANIE
HISTORII
WROCŁAWSKICH
KOMBATANTÓW
REPRESJONOWANYCH
Okres realizacji – 04.01.2016-31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 3
Liczba odbiorców – 1350

I

OSÓB

W ramach realizacji zadania prowadzono Czytelnię Kombatanta, organizowano wystawy,
spotkania, seminaria, nieformalne lekcje historii. Utrwalono 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. Odbyły się 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 2016 ROKU
Okres realizacji – 04.01.2016-31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 4
Liczba odbiorców – 5030
W 2016 roku oprócz udzielania bezpłatnych porad prawnych i mediacji organizacje
realizujące program zorganizowały również edukację prawną. Prowadziły między innymi
warsztaty i szkolenia z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego, 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. Odbyło się 1 szkolenie dla
mediatorów Pogotowia Mediacyjnego.
AKTYWIZACJA WYSPY SŁODOWEJ I PIASKOWEJ 2016
Okres realizacji – 01.01.2016– 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 2
Liczba odbiorców - 7000
W 2016 roku realizowano: „Wyspa na Weekend 2016” - odbywały się cotygodniowe
spotkania z grami planszowymi na Wyspie Słodowej oraz prowadzono dodatkowe
działania o charakterze sportowym, społecznym i kulturalnym w formie pikników.
W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień 2016 r.) odbyło się 8 spotkań z udziałem
plenerowej wypożyczalni gier planszowych i wrocławskiej społeczności. Nie zabrakło zajęć
sportowych czy działań mających wpływ na upowszechnienie kultury. Spotkania miały
charakter międzypokoleniowy; „Letnie kino plenerowe na Wyspie Słodowej” –
w ramach projektu odbyło się 19 pokazów filmowych i zorganizowano 19 prelekcji.
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UTWORZENIE I PROWADZENIE CENTRUM INFORMACYJNEGO NA OSTROWIE
TUMSKIM WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRACAMI ADAPTACYJNYMI ORAZ
WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ
Okres realizacji – 01.01.2016 – 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 20436
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.
Rozdano ponad 30 000 sztuk materiałów informacyjnych.
UTWORZENIE
I
PROWADZENIE
CENTRUM
AKTYWNOŚCI
SPORTOWEJ
I SPOŁECZNEJ
NA
OSIEDLU
NOWY
DWÓR
WE
WROCŁAWIU
WRAZ
ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM
Okres realizacji – 01.01.2016 - 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 12000
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 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 – 19.02.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 10
Liczba odbiorców – 2000
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. Prowadzono
warsztaty budowania tolerancji i szacunku wobec innych kultur i tradycji. Wypracowano
metody zmiany negatywnych postaw i zachowań społecznych wobec osób odmiennych
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kulturowo poprzez podwyższanie wiedzy o innych kulturach
większościowym oraz działania o charakterze integracyjnym.

w

społeczeństwie

MALI WSPANIALI
Okres realizacji –08.02.2016 – 21.07.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 5250
Zadanie zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie w ponad 100 przedszkolach zajęć
ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki. W każdym przedszkolu programem
objętych zostało co najmniej 50-cioro dzieci w wieku 4-6 lat. Założeniami programowymi
tego przedsięwzięcia było wspomaganie harmonijnego rozwoju przedszkolaków,
z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem była
nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, co wpłynęło na poprawę procesów
poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary
we własne siły, umiejętność współpracy w grupie, wzbudzenie potrzeby regularnego
podejmowania ćwiczeń fizycznych. Każde zajęcia wynikające z proponowanego programu
dostosowane były do wieku i możliwości psychofizycznych małych uczestników oraz
przebiegały zgodnie z założeniami metodycznymi i merytorycznymi w zakresie nauczania
sztuk walki dla dzieci i młodzieży.
KREATYWNY WROCŁAW
Okres realizacji – 01.08.2016 – 31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 2000
Głównym celem realizacji zadania publicznego pn. Promocja Wrocławia poprzez realizację
projektu Kreatywny Wrocław była promocja miasta Wrocławia w kraju i za granicą, jako
miasta tworzenia i wdrażania innowacji, wspierającego kreatywność oraz innowacyjność
uczniów – pokolenia młodych, kreatywnych i innowacyjnych ludzi, którzy stanowić będą
o przyszłości miasta i jego mieszkańców. Zadanie realizowała Fundacja Wspierania
i Rozwoju Kreatywności. W dniach 1-3 kwietnia 2016 roku na terenie Wyższej Szkoły
Zarządzania „Edukacja” oraz Hali Orbita, odbyła się XI Ogólnopolska Olimpiada
Kreatywności DestinationImagination– Oczyma Wyobraźni. Celem przedsięwzięcia był
rozwój kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów uczniów ze wszystkich
etapów edukacyjnych. Wzięło w niej udział blisko 2000 osób z różnych regionów Polski
i zagranicy - łącznie 200 drużyny, w tym 16 drużyn międzynarodowych z 5 krajów
(Chiny, Turcja, USA, Ukraina, Węgry); 235 Trenerów (nauczycieli); 52 Ekspertów
merytorycznych oraz 120 wolontariuszy.
15 zwycięskich drużyn otrzymało prawo reprezentowania Polski podczas Światowej
Olimpiady Kreatywności w Stanach Zjednoczonych. Drużyny, które zajęły drugie miejsca
będą reprezentowały Polskę podczas Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności w Chinach.
Olimpiada została objęta również patronatem honorowym Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz
Prezydenta Wrocławia.
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IV.8.

WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA
KRYZYSOWEGO

I

ZARZĄDZANIA

W ramach realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2016 roku, wykonano zadanie pn. bezpiecznie nad wodą. W ramach
zadania zapewniono patrole wodne w okresie wakacyjnym. Działanie to realizowała
organizacja (WOPR) wyłoniona w postępowaniu konkursowym nr 1783, na podstawie
umowy nr D/WBZ/1783/1/2016 zawartej w dniu 3 czerwca 2016 r.
„BEZPIECZNIE NAD WODĄ”
Okres realizacji: 06.06.2016 r. – 08.10.2016 r.
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców – 10 000
Wyposażenie, struktury organizacyjne i zaplecze techniczne pozwoliło
na sprawne
przeprowadzenie zleconego zadania publicznego. W trakcie podejmowanych działań
udział wzięło ok. 19 ratowniczek i ratowników (kadra i społeczni członkowie WOPR)
posiadających uprawnienia zawodowe stermotorzysty i medyczne, co najmniej
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem ratownika. Sprzęt stanowiło 6 statków
ratowniczych: kabinowych i otwarto pokładowych, w tym szybki skuter wodny
z platformą ratowniczą. Do wykonania zadania wykorzystano Bazę Ratowniczą AlarmowoSzkoleniową Dolnośląskiego WOPR, Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego
z numerem alarmowym 984, bazą noclegową , łącznością i sprzętem ratowniczym.
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 5200 godz. Do wykonania zadania zużyto 4309 litrów
paliwa i ponad 880 litrów płynów chłodzących.
Adresatami zadania byli mieszkańcy Wrocławia oraz przyjezdni turyści i wczasowicze,
głównie uprawiający turystykę kajakową, sporty wodne oraz wędkarstwo. Podczas
patroli przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji, kilkanaście akcji ratunkowych, w tym
nocne.

IV.9.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ

Wydział Inżynierii Miejskiej w 2016 roku realizował zadania:
- „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Wrocław”. Zostały
przeprowadzone działania, mające na celu ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt,
zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów, poprawę dobrostanu zwierząt oraz
edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
- projekt „Stop porzucaniu!” został zrealizowany na zasadzie współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie nieujętym w uchwale - poza trybem otwartych konkursów
ofert. Podjęte zostały działania polegające na informowaniu i edukowaniu mieszkańców
Wrocławia w zakresie zapobiegania porzucaniu zwierząt domowych, zwłaszcza kotów.
ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM NA TERENIE
WROCŁAW
Okres realizacji – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2012-2016)
Liczba zawartych umów – 1
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GMINY

Odbiorcy – mieszkańcy Wrocławia
Realizację zadania Gmina powierzyła Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Zadanie realizowane było w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.
Bezdomnym zwierzętom zapewniono miejsce i opiekę w schronisku. W roku 2016 do
schroniska przyjęto 1178 kotów i 1597 psów. Poszukiwano nowych właścicieli dla
zwierząt i w efekcie wydano do adopcji 1041 kotów i 1553 psów. W schronisku oznaczono
elektronicznie 1570 zwierząt i przeprowadzono 954 zabiegów sterylizacji zwierząt.
Zgodnie z ustawą z dnia 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 zakupu
suchej karmy dla ich dokarmiania oraz zabiegów sterylizacji 1925 kotów. 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.
PROJEKT „STOP PORZUCANIU!”
Okres realizacji – 06.09.2016 – 15.10.2016
Liczba zawartych umów – 1
Odbiorcy – mieszkańcy Wrocławia
Projekt „Stop porzucaniu!” realizowała, zgodnie z zawartą z Gminą umową, Fundacja Koci
Zakątek. Celem zadania była edukacja mieszkańców Wrocławia w zakresie negatywnych
skutków porzucania zwierząt domowych, a w szczególności kotów, przez ich
dotychczasowych właścicieli oraz wskazanie innych metod postępowania w przypadku
sytuacji związanych z niemożnością dalszej opieki nad domowym zwierzęciem. W ramach
działań wyeksponowano na terenie Wrocławia 68 edukacyjnych plakatów. Ponadto
Fundacja jako uzupełnienie projektu na stronie www.kocizakatek.pl/stopporzucaniu
zamieściła pakiet informacji na temat porzucania kotów domowych.

IV.10.

WYDZIAŁ KULTURY

Wydział Kultury ogłosił i rozstrzygnął 15 otwartych konkursów ofert na realizację zadań
w sferze kultury w roku 2016 w tym w latach 2016-2017 (1 zadanie) i 2016-2018
(4 zadania).
Wśród nich ogłoszony i rozstrzygnięty został, jak co roku, konkurs na realizację zadania
publicznego pn: Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2016 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 - wszystkie cele zostały
zrealizowane poprzez 49 projektów dofinansowanych w konkursie.
W 2016 r. kontynuowanych były ponadto 8 przedsięwzięć, których organizatorzy zostali
wyłonieni w konkursach, w poprzednich latach, na realizację zadań w okresie 2015-2016
(1 zadanie) i 2015-2017 (7 zadań).
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Zgodnie z uchwałą nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu
jej rozliczenia 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 na wniosek Wydziału Kultury ogłoszonych zostało 9
naborów ofert na realizację zadań publicznych w ramach promocji Wrocławia i kultury
Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w roku 2016 oraz w latach 2016-2018
(2 zadania). W 2016 r. kontynuowanych było ponadto 6 przedsięwzięć, których
organizatorzy zostali wyłonieni w naborach ofert, w poprzednich latach, na realizację
zadań w okresie 2015-2017 (1 zadanie), 2014-2016 (5 zadań).
Poniżej opis wybranych zadań.
INDUSTRIAL FESTIWAL
Okres realizacji – 25.05.2016 -27.11.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 5000
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art
XV jubileuszowa edycja Wrocław Industrial Festiwal była po raz kolejny miejscem
spotkań i platformą wymiany doświadczeń dla miłośników tego nurtu przybyłych z całej
niemalże Europy do Wrocławia. Festiwal był wyjątkowo zróżnicowany pod kątem
stylistycznym. Największymi atrakcjami tegorocznej edycji był legendarny PSYCHIC TV
założony przez Genesisa P-Oriidge’a oraz niemiecka formacja DAF której kompozycje
stały się podwalinami takich gatunków jak techno, elektropunk, czy EBM. Rozmaite
oblicza awangardy muzycznej zaprezentowały też takie projekty jak włoskie SIGILLUM S,
czeski AGHIATRIAS łączący muzykę współczesną i industrialną , elektryczny i transowy
rosyjski REUTOFF, niemiecki SARDH, amerykańskie HIROSHIMABEND i BURIAL HEX,
eksperymentujące brytyjsko- włoskie trio OWLS. Na scenach festiwalu pojawiła się też
legenda i pionier niemieckiej muzyki elektronicznej ASMUS TIETCHENS, KONRAD BECKER
z Austrii występujący pod nazwą MONOTON. Ponadto wystąpili: łączący muzykę etniczną
i elektroniczną brytyjski projekt CUT HANDS odwołujący się do afrykańskich i haitańskich
tradycji rytualnych, niemiecki HOLOTROP, włoski BLACKWOOD, brytyjski MAIN,
argentyńska formacja MUERAN HUMANOS, a także wielu innych uznanych wykonawców
tego nurtu.
WROCŁAWSKI FESTIWAL GITAROWY
Okres realizacji – 01.03.2016-7.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 4600
W dniach 21.10-16.11.2016 we Wrocławiu odbyła się 19. edycja Międzynarodowego
Konkursu Gitarowego i Festiwalu Guitar Masters 2016, organizowanego do tej pory pod
nazwą Festiwalu Gitara Plus. W jego ramach na scenach Narodowego Forum Muzyki oraz
Wrocławskiego Centrum Kongresowego wystąpił szereg uznanych na całym świecie
instrumentalistów prezentujących całą gamę muzyki gitarowej, począwszy od muzyki
klasycznej, poprzez fingerstyle, jazz oraz muzykę folkową, w tym m.in.: Vicente Amigo,
Anoushka Shankar, Richard Galliano & Sylvain Luc, Reanud Garcia Fons, Marco Tamayo,
Berta Rojas, Falk Zenker, Preston Reed, Martin Taylor, których koncerty zgromadziły
łącznie ponad 4600 widzów. Festiwalowi Guitar Masters 2016 towarzyszyła pierwsza
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edycja międzynarodowego konkursu gitarowego odbywającego się w dwóch kategoriach:
gitary klasycznej oraz fingerstyle, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie pośród
gitarzystów z całego świata (łącznie 800 zgłoszeń w systemie rejestracyjnym).
W otwartych dla publiczności przesłuchaniach konkursowych, które dodatkowo
transmitowane były na żywo za pośrednictwem internetu gromadząc ponad 610 tys.
widzów, wzięło udział 34 gitarzystów klasycznych oraz 24 gitarzystów fingerstyle
z kilkunastu krajów świata w tym z tak odległych miejsc jak Australia, Nowa Zelandia,
Brazylia, Japonia czy Korea Południowa. Międzynarodowe jury w którego w skład
wchodzili: Oscar Ghiglia, Sean Samimi, Berta Rojas, Shin-Ichi Fukuda, Leszek Możdżer,
Marek Pasieczny, Annette Kruisbrink, Martha Masters, Krzysztof Pełech (kategoria gitara
klasyczna) oraz Preston Reed, Martin Taylor, Piotr Restecki, Krzysztof Pełech (kategoria
fingerstyle) wyłoniła trójkę finalistów w każdej kategorii, którym przyznano najwyższe na
świecie nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 60 tys. euro. Na program
artystyczny festiwalu, oprócz koncertów gwiazd, przesłuchań konkursowych oraz recitali
ich laureatów, składał się również cały szereg wydarzeń towarzyszących, w tym koncert
“Scena Młodych” podczas którego wystąpili uczniowie szkół muzycznych z Polski
i Niemiec, lekcje mistrzowskie, wykłady oraz prezentacje instrumentów.
ETHNO JAZZ FESTIWAL 2016
Okres realizacji – 19.02.2016 -30.11.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 9 000
Ethno Jazz Festival był w 2016 roku organizowany już po raz dziesiąty. W związku
z jubileuszem imprezy zaprezentowano wrocławskiej publiczności zarówno największe
światowe gwiazdy, które już gościły na naszym festiwalu, jak i premierowe odsłony
nowych projektów jeszcze nie prezentowanych we Wrocławiu.
Impreza ta ma na celu zaprezentowanie publiczności wyjątkowych i oryginalnych
projektów muzycznych. Stylistycznie oscyluje ona wokół jazzu i muzyki etnicznej, jednak
dobór artystów opiera się nie tylko na poszukiwaniach wewnątrz gatunków lecz na
wyborze wartościowych, nietypowych składów, aranżacji, nowości muzycznych
i projektów interdyscyplinarnych (muzyka i taniec, tradycja, obrzędowość). Ethno Jazz
jest więc nie tylko prostym połączeniem jazzu i world music ale świętem eklektyzmu
i wielokulturowości.
W całym wydarzeniu udział wzięło około 9000 osób. Większość koncertów gromadziła po
kilkaset osób. Mariza i Katie Melue powyżej 1000 osób.
ORGANIZACJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL
Okres realizacji: 02.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 10 000
Liczba artystów biorących udział w przeglądzie: 211
Liczba wydrukowanych egzemplarzy katalogu: 1700 sztuk
W dniach 24-28 czerwca odbyła się 14 edycja Przeglądu Sztuki Survival organizowanej
pod hasłem Warsztat pracy w dawnej hali produkcyjnej Fabryki Automatów Tokarskich
we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 181.
Dzięki realizacji zadania udało się nie tylko zaprezentować sztukę współczesną
w niekonwencjonalnych przestrzeniach. SURVIVAL był również miejscem ożywionych
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dyskusji, przestrzenią dialogu i refleksji – zarówno dotyczącej problemów estetycznych,
jak i społecznych problemów, z którymi zmagają się współczesne miasta.
PROWADZENIE CENTRUM SZTUKI WRO WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 02.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 135 811
Liczba artystów biorących udział w projekcie: 77
W ramach działania w 2016 r. zrealizowano krajowy i międzynarodowy program
w dziedzinie sztuki współczesnej w ramach prowadzenia Centrum Sztuki WRO, program
WRO on Tour i edycję specjalną WRO-Eco Expanded City, przeprowadzono program
Mediacji Sztuki, Program Niedzielnych Poranków we WRO (25), działanie Czytelni Mediów
WRO (4 ścieżki edukacyjne), realizację spotkań z artystami cyklu Artist Talk (17).
Zorganizowano serię wystaw (14 wystaw, 8 instalacji i wydarzeń w przestrzeni
publicznej), działań informacyjno-promocyjnych, prowadzono prace wydawnicze,
warsztaty mediatorów sztuki (20), rezydencje artystyczne 95 pobytów rezydencyjnych)
i działanie przygotowawcze do Biennale Sztuki Mediów WRO Draft System.
PROMOCJA WROCŁAWIA JAKO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY POPRZEZ
ORGANIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU FILMOWEGO
T-MOBILE
NOWE HORYZONTY W LATACH 2016-2018. 16. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMOWY T-MOBILE NOWE HORYZONTY
Okres realizacji – 01.01.2016 -31.12.2016 (umowa wieloletnia 2016-2018)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 110.899
Międzynarodowy Festiwal Filmowy T- mobile Nowe Horyzonty 21.07.2016-31.07.2016 r.
Działalność Kina Nowe Horyzonty była częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016. Podczas jedenastu dni zaprezentowanych zostało 387 tytułów
pogrupowanych w tematyczne cykle, pochodzących z ponad 58 krajów. Łącznie odbyło
się 445 seansów. RETROSPEKTYWY - zarezerwowane dla prawdziwych mistrzów,
najbardziej wpływowych reżyserów, ale także twórców, którzy są słabo znani w Polsce.
W programie 2016 r. poświęcono ten cykl następującym twórcom: Nanni Moretti Víctor
Erice, Carlos Saura , Agnieszka Holland , Petr Zelenka, Pippo Delbono , Matthew Barney .
PROMOCJA WROCŁAWIA JAKO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY POPRZEZ
ORGANIZACJĘ KOPRODUKCYJNYCH TARGÓW FILMOWYCH US IN PROGRESS
ORAZ 7 EDYCJI FESTIWALU FILMU AMERYKAŃSKIEGO 7 AMERICAN FILM
FESTIVAL 25.10-30.10.2016
Okres realizacji – 01.01.2016 -31.12.2016 (umowa jednoroczna)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 23 776
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 114 filmów, łącznie odbyło się 199 seansów.
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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 12 EDYCJA BRAVE FESTIVAL „OUTCASTS WYKLUCZENI”
Okres realizacji – 01.01.2016-31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 18000
Brave Festival to jedyny w Polsce przegląd kultur i tradycji z całego świata które są na
granicy wyginięcia. Festiwal niezmiennie, od 2005 roku, nosi znaczący podtytuł "przeciw
wypędzeniom z kultury". Festiwal ukazuje autentyczną sztukę różnych nacji,
kultywowaną i przechowywaną przez uczestników społeczności, które są zagrożone utratą
własnej kultury na rzecz cywilizacyjnej asymilacji. Dwunasta edycja Brave Festival 2016
była poświęcona tematowi wykluczenia. Publiczność zobaczyła tych, którzy przy pomocy
sztuki postanowili odmienić wykluczenie. Oprócz wydarzeń artystycznych nie zabrakło
aktywności ekologicznych i edukacyjnych. Odbyło się 26 wydarzeń w ramach nurtu
głównego, 40 projekcji filmowych, 11 warsztatów.
INTEGRACYJNE WARSZTATY TEATRALNE
Okres realizacji: 01.09.-31.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 200
Fundacja Jubilo prowadziła od września 2016 cykl warsztatów teatralnych dla osób
niepełnosprawnych. Ich zwieńczeniem była premiera spektaklu Wyjątkowo (nie) O Nas
w wykonaniu uczestników projektu, w Centrum Inicjatyw Artystycznych. Wyjątkowo (nie)
O Nas to spektakl teatralny, który powstał z momentów ciszy, strachu i śmiechu,
niepewności i rozpierającego szczęścia, improwizowany i ustrukturyzowany w tym
samym czasie. Ziarenkami, z których wyrósł, były propozycje każdego z uczestników
projektu: pomysły, gesty, marzenia, wiersze i piosenki. Posłużyły one za klucze do świata
ich osobistej ekspresji, wyrażającego głębokie pragnienie powiedzenia czegoś od siebie
reszcie świata, tak często zbyt zajętego czy zbyt głuchego, by wysłuchać ich głosów. Jest
to spektakl zbudowany z żywych i szczerych przeciwstawień, tak jak samo życie. Co czyni
nas wyjątkowym? Jak postrzegamy osoby niepełnosprawne? Jak często o nich mówimy,
co mówimy, czy mówimy prawdziwie? Czy staramy się dostrzec człowieka pod
powierzchnią stereotypów, uprzedzeń i schematów? Rezultaty: 46 spotkań/warsztatów,
w których uczestniczyło 8 niepełnosprawnych osób prezentujących później spektakl.
PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNEJ
W
OBIEKCIE
UL. JAGIELLOŃCZYKA 10A
Okres realizacji – 01.01.2016 -31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 1000 osób

PRZY

Kontury Kultury jako ośrodek kultury na Nadodrzu, realizował stały cykl zajęć
i warsztatów przeznaczonych dla mieszkańców Nadodrza oraz innych części Wrocławia,
wprowadzając ideę integracyjną oraz przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu
i kulturalnemu mieszkańców. Na co dzień były to bloki warsztatów: projektowania (2D,
3D i podstawy obsługi komputera, zajęcia artystyczne (taniec, śpiew, teatr, plastyka)
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oraz szereg zajęć multimedialnych (fotografia, film, animacje). Warsztaty skierowane
były do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Realizowano też
cykliczne imprezy, takie jak: projekcje filmowe, wystawy, koncerty, spektakle, warsztaty
dodatkowe. Kontury czynnie uczestniczyły w największych imprezach miejskich: Noc
Muzeów, Noce Nadodrza, Święto Wrocławia czy ESK 2016 oraz partnerowały imprezom
lokalnym (np. Partnerstwo dla Nadodrza czy Nadodrzański Dzień Sąsiada) oraz ogólno
wrocławskim „Wrocław na Językach”, „BRAVE TOGHETER”, „Festiwal KINO DZIECI”.
Stałymi partnerami byli: nadodrzańskie szkoły podstawowe, MOPS, Szkoły Fotograficzne
(AFA), Ośrodek Socjoterapii nr 2, Świetlica Środowiskowa „Iskierka”, Infopunkt Łokietka
5 i wiele innych.

IV.11.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nadzorował realizację następujących zadań:
Program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 był realizowany w 6 żłobkach prowadzonych
przez organizacje pozarządowe.
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
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.
We wrocławskich „Centrach rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży’’ opieką
wychowawczą oraz programami wsparcia i rozwoju objęto ok. 2 tysiące dzieci w wieku
szkolnym.
Kontynuowano program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób skazanych
poprzez realizację działań edukacyjno-profilaktycznych oraz wykonywanie na rzecz
Miasta 15731 godzin prac społecznie użytecznych.
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,
działania informacyjne oraz poradnictwo 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 – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowy wieloletnie: 2015-2016 i 2016-2017)
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Liczba zawartych umów – 2
Liczba odbiorców – 100 dzieci w okresie 01.01.2016 do 31.08.2016, 60 w okresie
od 01.09.2016 do 31.12.2016
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
Okres realizacji – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowy wieloletnie: 2015-2016 i 2016-2017)
Liczba zawartych umów – 2
Liczba odbiorców – 75 dzieci
W ramach zadania 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 -18.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Liczba zawartych umów - 14
Liczba odbiorców - 1 081
Program przeznaczony był dla osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego
i polegał na wsparciu 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
NA CUKRZYCĘ ORAZ ICH RODZIN/ OPIEKUNÓW
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OSÓB

CHORYCH

Okres realizacji - 18.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców – 1 386
Zadania realizowane w ramach programu to: organizowanie i prowadzenie spotkań
ze specjalistami m.in. psychologiem, pielęgniarką-edukatorką, dietetykiem, innymi
specjalistami etc., specjalistyczne szkolenia edukacyjne dla osób chorych na cukrzycę,
poza miejscem zamieszkania, połączonone z nauką adaptacji do warunków innych niż
codzienne funkcjonowanie w domu, kształtowanie nawyku samoobserwacji, pielęgnacji
ciała oraz zdrowego stylu życia, aktywizowanie prospołeczne i zapobieganie 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.
W Centrum Edukacji Diabetyków „Biskupia” prowadzono indywidualną edukację dla osób
chorych na cukrzyce ich rodzin/opiekunów.
Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przeprowadzono kampanię edukacyjnoinformacyjną oraz zorganizowano konferencję szkoleniową pn. „Cukrzyca w podeszłym
wieku”.
PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA ORAZ DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN
Okres realizacji – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 5
Liczba odbiorców – 5094 osoby
W ramach zadania 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 – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 717 osób
W ramach zadania 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
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PROWADZENIE EDUKACJI I PORADNICTWA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD NARKOTYKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN NA TERENIE OSIEDLI OŁBIN
I PLAC GRUNWALDZKI
Okres realizacji – 1.05.2016 – 31.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 356 osób
W ramach zadania prowadzone były m.in. poradnictwo indywidualne i grupowe 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
ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
Okres realizacji – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowy wieloletnia 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 2
Liczba odbiorców – ok. 3300 osób

OSÓB

W ramach zadania 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 informacyjnoedukacyjnym dla osób zagrożonych uzależnieniem, w ramach programu klubowego.
PROWADZENIE PORADNICTWA DLA OSÓB
I ZAKAŻONYCH HIV
Okres realizacji – 01.03.2016 r. – 31.12.2016 r.
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 445 osób

ZAGROŻONYCH

ZAKAŻENIEM

W ramach zadania prowadzone było przez certyfikowanych specjalistów poradnictwo
w formie całodobowego telefonu zaufania 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.
OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I TERAPII
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI DLA OSÓB OSADZONYCH
W ZAKŁADACH KARNYCH WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 5.07.2016 r. – 31.12.2016 r.
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 46 osób
W ramach zadania przygotowano, zrealizowano i zaprezentowano 2 spektakle teatralne
z udziałem osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1. Dla osób osadzonych w Zakładzie
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Karnym nr 2 prowadzono
z problematyką uzależnień.

także

zajęcia

i

warsztaty

z psychologiem

związane

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD WYKONYWANIEM PRAC NA CELE SPOŁECZNE
ORAZ PRACY SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ
Okres realizacji – 1.01.2016 – 31.12.2016 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 417
W ramach zadania 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 remontowo-budowlane, 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 –1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 3
Liczba odbiorców – ok. 900
W ramach zadania 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
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji - od 01.02.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów – 10
Liczba odbiorców - 2992 bezpośrednich beneficjentów

DOŚWIADCZAJĄCYM

W ramach zadania udzielono 2020 porad psychologicznych, 441 porad prawnych, 804
porad pedagogicznych, odbyło się 51 spotkań grup terapeutycznych.
Pokój przesłuchań dla dzieci mieszczący się w Fundacji Non Licet, użytkowany był 48 razy
przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz w celach terapeutycznych.
PROWADZENIE TELEFONU
ZAUFANIA
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY ORAZ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji - od 01.01. 2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców - 1257 bezpośrednich beneficjentów, w tym 698 kobiet i 559 mężczyzn
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W ramach zadania, w dni wolne od pracy, udzielano telefonicznie pomocy psychologicznej
dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się
w sytuacji kryzysowej.
Poruszano tematy: egzystencjalne, rodzinne, społeczne, uzależnienia, erotyczne
i seksualne, zdrowotne.
Łagodzono objawy kryzysu psychicznego - wskazywano sposoby radzenia sobie
z własnymi emocjami. Wpływano na zmianę stereotypów myślowych dotyczących zdrowia
psychicznego - edukowano rozmówców w zakresie mechanizmów i objawów zaburzeń
psychicznych, kryzysów, uzależnień oraz przemocy. Działania te pośrednio wpływały
na zmniejszenie ryzyka zachowań destrukcyjnych w sytuacjach kryzysowych.

KOORDYNACJA I REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
WE
WROCŁAWSKICH
PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
Okres realizacji - 07.03.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów - 2
Liczba odbiorców - 11 637 uczniów, 2 456 rodziców, 1 319 nauczycieli
Celem programu było kształtowanie postawy odpowiedzialności i asertywnego
zachowania uczniów oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli
i rodziców w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży oraz
motywowania ich do wyboru zdrowego stylu życia poprzez realizację programów
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
Zrealizowane programy skierowane do dzieci i młodzieży: Korekta; Noe; Debata; Spójrz
inaczej; Cukierki; Czarodziejskie okno; Stop substancjom
psychoaktywnym;
Wywiadówka dla rodziców.
Zrealizowane programy skierowane do rodziców i nauczycieli: Bez klapsa; Już wiem
co zrobić – edukacja dzieci i rodziców/nauczycieli w zakresie ochrony dzieci przed
przemocą; Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości; Zamiast klapsa – jak
z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granicę; Słowa ranią, czyli jak uniknąć
krzyku, kpin i obrażania dziecka; Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania; Jak
budować poczucie wartości u dziecka?; Emocje dziecka – skąd wiedzieć co dziecko
przeżywa i jak mu pomóc sobie z tym radzić?; Gadki o gatkach – proste rozmowy na
trudne sprawy; Program Wzmacniania Rodziny; Szkolenia Rad Pedagogicznych – Szkolna
Interwencja; Szkolenie Rad Pedagogicznych „Czarodziejskie Okno”.
ORGANIZACJA I MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI
ZDROWIA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2016 R.
Okres realizacji - 07.03.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 5015 uczniów,1223 nauczycieli, 317 rodziców
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
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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
WROCŁAWSKICH SZKÓŁ SPECJALNYCH
Okres realizacji - 07.03.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 775 uczniów

I

SPOŁECZNEGO

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” – III I IV EDYCJA
Okres realizacji III edycji - 16.11.2015 - 30.06.2016 (umowa wieloletnia 2015-2016)
Okres realizacji IV edycji – 19.09.2016 – 21.07.2017 (umowa wieloletnia 2016-2017)
Liczba zawartych umów (w ramach III i IV edycji) – 2
Liczba odbiorców: 1752 uczniów, 575 rodziców i 135 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 były do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, rad
pedagogicznych oraz rodziców. W szkołach 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
2015/2016 wzięło udział 18 wrocławskich szkół gimnazjalnych.
We wrześniu 2016 r. rozpoczęto czwartą edycję programu, który w roku szkolnym
2016/2017 obejmie 20 wrocławskich szkół gimnazjalnych.
WSPIERANIE
ROZWOJU
OSOBISTEGO
I
WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Okres realizacji - 08.03.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów - 2
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SPOŁECZNEGO

UCZNIÓW

Liczba odbiorców - 2415 uczniów i 50 nauczycieli.
W ramach programu realizowano warsztaty i „Olimpiadę rozwojową” o charakterze
psychoedukacyjnym dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, wspomagające
rozwój osobisty i społeczny oraz wzmacniające poczucie własnej wartości i integrację
rówieśniczą.
ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO,,CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY’’
Okres realizacji – 04.01.2016 - 31.12.2016 (umowa jednoroczna )
Liczba zawartych umów – 26
Liczba odbiorców – ok. 2000 dzieci

REKREACYJNEGO

Celem realizacji zadania 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 Centrum
Rozwoju i Aktywności adresowana była szczególnie do rodzin niewydolnych
wychowawczo, potrzebujących wsparcia w opiece nad dziećmi. Zajęcia w Centrach
przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i odbywały się od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne
i dobrowolne.
Dzieci otrzymywały pomoc w podnoszeniu wiedzy i umiejętności, bezpiecznie
i atrakcyjnie spędzały czas wolny, poprawiały kondycję fizyczną na zajęciach sportowych,
odkrywały i rozwijały talenty, znajdywały przyjaciół.
Centra 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 Centrach realizowany był całoroczny program profilaktyczny w wymiarze przynajmniej
jednej godziny zajęć tygodniowo.
DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI
MERYTORYCZNYCH REALIZATORÓW PROWADZĄCYCH CENTRA ROZWOJU
I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji – 04.04.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 1200
Celem realizacji zadania była poprawa jakości działań organizacyjnych, wychowawczych,
społecznych i profilaktycznych w Centrach Rozwoju i Aktywności poprzez doskonalenie
kompetencji merytorycznych i organizacyjnych kierowników i wychowawców.
Zadanie realizowano w formie warsztatów, szkoleń specjalistycznych i konsultacji
doskonalących kompetencje merytoryczne i organizacyjne kierowników i wychowawców
Centrów Rozwoju i Aktywności, promowanie działań służących kształceniu liderów pracy
z dziećmi i młodzieżą szkolną, organizowanie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do
Centrum działań integracyjnych, poprawiających jakość funkcjonowania w grupie
rówieśniczej, prowadzenie strony internetowej promującej działalność Centrów,
stanowiącą platformą wymiany doświadczeń oraz inspirację dla placówek o podobnym
profilu działalności.
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OPRACOWANIE
I
REALIZACJA
PROGRAMU
ROZWOJU
SPOŁECZNEJ,
PROMOCJI
ZDROWIA
I
PROFILAKTYKI
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA JERZMANOWO W 2016 ROKU
Okres realizacji – 04.01.2016 - 31.12.2016
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 200

AKTYWNOŚCI
UZALEŻNIEŃ

Celem realizacji zadania 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.
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: 1.01.2016 - 31.12.2016 (umowy wieloletnie 2014-2016)
Liczba zawartych umów – 22
Liczba odbiorców - 6956
Celem zadania 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 POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Okres realizacji – 02.01.2016– 31.05.2016
Liczba zawartych umów – 4
Liczba odbiorców – 90
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W ramach zdania prowadzony były następujące działania: klub aktywności dla młodzieży
i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia; rehabilitacja kobiet po chorobie nowotworowej
piersi poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W
ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE WROCŁAWIA
Okres realizacji – 01.03.2016 – 31.12.2016 (umowy wieloletnie 2016-2018)
Liczba zawartych umów – 2
Liczba odbiorców – 2615

MIEJSCU

Celem realizacji zadania było jak najdłuższe utrzymanie w środowisku osób, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować
bez pomocy innych. Zadanie polegało na organizowaniu i realizacji usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania klienta usług opiekuńczych, któremu MOPS decyzją
administracyjną przyznał pomoc w określonym: zakresie, okresie i miejscu świadczenia.
Usługi opiekuńcze przysługiwały osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
Usługi obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Zakres świadczonych usług był dostosowany do indywidualnych
potrzeb klientów.

IV.12. WYDZIAŁ FINANSÓW OŚWIATOWYCH
Sekcja ds. Szkół Niepublicznych
Gmina Wrocław udzieliła 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 były na podstawie art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) i przysługują na każdego ucznia.
Okres realizacji – 1.01.2016 – 31.12.2016 (poza trybem konkursów ofert)
Liczba organizacji pozarządowych i osób kościelnych, którym udzielono dotacji
na każdego ucznia szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego
i placówki oświatowej, którą prowadzą - 48
Liczba szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek
oświatowych, którym udzielono dotacji - 111
Łączna liczba uczniów, na których udzielono dotacji – 105.276.

IV.13.

WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI

Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi
USŁUGI KONSERWACYJNO–PORZĄDKOWE ORAZ USŁUGI
GOSPODARCZE
W MIESZKANIACH KLIENTÓW MOPS REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
Okres realizacji: cały 2016 r.
Liczba odbiorców: 209 klientów MOPS
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W 2016 r. Wrocławskie Centrum Integracji realizowało we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej usługi gospodarcze. Łącznie w 2016 r. zrealizowano 209
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). W ramach współpracy w zakresie usług
gospodarczych, Fundacja Ludzie Ludziom i Ludzikom wspiera beneficjentów usług
w postaci pozyskiwania podstawowego wyposażenia - mebli, pościeli, odzieży i naczyń.
PRACA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Okres realizacji: cały 2016 r.
Liczba odbiorców: 615 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 Wrocławskie Centrum Integracji współpracowało m.in.
z 7 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, Fundacja Na Rzecz
Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „ Fala”
KONTYNENTY WROCŁAWIA – TWÓJ BILET NA RYNEK PRACY
Okres realizacji: projekt wieloletni listopad 2015 r. – wrzesień 2017 r.
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
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.
MIĘDZYSEKTOROWY ZESPÓŁ DS. MIGRACJI
Okres realizacji: bezterminowo, od października 2015 r.
Odbiorcy: przedstawiciele organizacji pozarządowych wspierających migrantów
Celem Zespołu 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 Wrocławskie Centrum Integracji.
Zespół spotyka się raz w miesiącu w celu omawiania bieżących wyzwań związanych
ze zwiększonym napływem cudzoziemców do Wrocławia oraz ewentualnym przyjęciem
uchodźców w 2017r. Głównym zadaniem zespołu jest m.in. przygotowanie scenariusza

86

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.
KAMPANIA „WROCŁAW NA JĘZYKACH ŚWIATA”
Okres realizacji: cały 2016 r.
Liczba odbiorców: 472 osoby
Założeniem kampanii był pogląd, że znajomość języka polskiego warunkuje proces
skutecznej integracji obcokrajowców ze społecznością Wrocławian. U podstaw inicjatywy
leżała także naturalna potrzeba Wrocławian do poznania swoich cudzoziemskich
sąsiadów.
Proces nauki języka polskiego w Kampanii odbywał się w formie tandemów językowych
bądź w małych kameralnych grupach (Wolontariusz/nauczyciel - uczeń/cudzoziemiec).
Osoby tworzące tandemy językowe były w ścisłym kontakcie między sobą, a grafik nauki
języka polskiego ustalany był indywidualnie. Tandemy językowe koordynowane były
przez Animatorów. Wolontariuszami uczącymi języka polskiego, byli mieszkańcy
Wrocławia.
Wolontariusze mielił dostęp do materiałów językowych, które zapewniało Wrocławskie
Centrum Integracji.
W ramach Kampanii nawiązano współpracę z 65 partnerami, z czego 28 stanowiły
organizacje pozarządowe. Wśród nich należy wymienić m.in.: Fundacja Aktywni Zawsze
Razem, Fundacja Koliber, Towarzystwo im. Edyty Stein, Stowarzyszenie Żółty Parasol,
Fundacja Opieka i Troska, Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Moja Przestrzeń.
Realizacja zadań z zakresu inicjatywy lokalnej w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Okres realizacji: 2016 r.
Zespół do oceny wniosków inwestycyjnych o realizację 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 3 nowe zadania do ujęcia w planie inicjatyw lokalnych na
2016 rok. Umowy podpisano i przyznano dofinansowanie dla 3 zadań drogowych.
Zakończono realizację 2 zadań i opracowano 9 dokumentacji projektowych.
Zakończona została budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
w ul. Łubinowej do skrzyżowania z ul. Orawską wraz z zarurowaniem rowu oraz
ul. Motylkowej do nr 13 (okres realizacji – lata 2013-2016) oraz budowa nawierzchni
docelowej wraz z odwodnieniem w sięgaczu ul. Zagłębiowskiej nr 5-11 (okres realizacji –
lata 2015-2016).

Źródła danych:
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
Miejskie jednostki organizacyjne
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