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Wstęp
W roku 2017 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi: roczny i pięcioletni:


Uchwała Nr XXXI/635/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi
w 2017 r.



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 grudnia 2017 r. zaewidencjonowanych w nim było:
 1 393 fundacji,
 2 370 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 271 stowarzyszeń zwykłych,
 123 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
 110 uczniowskich klubów sportowych,
 21 związków sportowych,
 22 związki stowarzyszeń,
 110 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo - kościół,
 3 związki wyznaniowe,
 10 organizacji o innych formach prawnych.
Łącznie składa się to na 4 433 organizacji, z których 412 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:
 1 217 fundacji,
 2 171 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 263 stowarzyszeń zwykłych,
 119 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
 107 uczniowskich klubów sportowych,
 14 związków sportowych,
 22 związki stowarzyszeń,
 99 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
 9 organizacji o innych formach prawnych.
Łącznie składa się to na 4 021 organizacje.
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Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się w Generatorze
NGO i mających siedzibę we Wrocławiu według stanu na dzień
31.12.2017 r. (według formy prawnej)
Stowarzyszenia
zarejestrowane w
KRS; 53,99%

Stowarzyszenia
zwykłe; 7%

Fundacje; 30,27%
Inne formy
prawne; 0,22%
Organizacje
powstałe na mocy
przepisów
prawnych państwo
- kościół; 2,46%

Kluby sportowe;
2,96%
Uczniowskie kluby
sportowe; 2,66%
Związki sportowe;
Związki
0,35%
stowarzyszeń;
0,55%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Prezydent Wrocławia sprawował nadzór* nad
2 696 stowarzyszeniami z siedzibą we Wrocławiu.
Dodatkowo organ nadzorujący prowadził w ramach
ramach swoich uprawnień następujące
działania:
1. Wydano 7 decyzji w sprawie wpisu klubów sportowych, nieprowadzących
działalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonej
prowadz
przez
Prezydenta Wrocławia,
2. Wydano 22 decyzje w sprawie wpisu zmian w ewidencji
ewidencji klubów sportowych,
nieprowadzących działalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych
prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia,
Wrocławia
3. Wydano 2 decyzje o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji
uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia,
Wrocławia
4. Wydano 14 decyzji w sprawie wpisu zmian w ewidencji uczniowskich klubów
sportowych, prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia,
Wrocławia
5. Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
• wpisie 74 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 - 79 stowarzyszeń;
• wpłynęło
płynęło również 30 wniosków o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Tutejszy organ dokonał w związku z tym wpisu 28 stowarzyszeń do w/w
ewidencji.
2
wnioski
okazały
się
bezskuteczne
w
związku

*

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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z nieuzupełnieniem przez wnioskodawców w wyznaczonym terminie
wskazanych braków.
6. Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
• wpisie 101 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 - 64 fundacji.

I.1. Zestawienie analityczne za lata 2013 - 2017
Liczba
organizacji
pozarządowych
znajdujących się w Generatorze NGO
prowadzonym przez Biuro ds. Partycypacji
Społecznej z siedzibą we Wrocławiu
(według stanu na 31 grudnia danego roku)

2013

2014

2015

2016

2017

Fundacje

677

813

986

1107

1217

Stowarzyszenia

2 621

2 704

2 761

2 842

2 674

Związki stowarzyszeń

5

5

7

12

22

Organizacje powstałe na mocy przepisów
prawnych państwo - kościół

95

96

98

98

99

Związki wyznaniowe

0

0

0

0

0

Inne formy prawne

4

7

10

10

9

Ogółem

3 402

3 625

3 862

4 069

4 021

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

3000
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Stowarzyszenia
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0
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7

2017

Organizacje powstałe
na mocy przepisów
prawnych państwo kościół

Prezentowane zestawienie analityczne pokazuje nieznaczną tendencję wzrostową liczby
fundacji oraz spadek liczby stowarzyszeń. Ten ostatni spowodowany jest wykreśleniem
z mocy prawa z dniem 01.01.2016 r. części stowarzyszeń, które widniały w rejestrach
funkcjonujących przed powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego i nie uzyskały wpisu
do KRS. Stosowna informacja o wykreślonych podmiotach uzyskana została z KRS w roku
2017.
Natomiast wzrost zainteresowania działalnością w obszarze III sektora jest wynikiem
wzrostu świadomości obywatelskiej społeczeństwa demokratycznego.
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II.

Finansowe formy współpracy

II.1.

Konkursy, oferty, umowy

W roku 2017 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 zostało
został ogłoszonych 208 konkursów.
•

pożytku

publicznego

Struktura otwartych konkursów ofert w 2017 r.
Wydział Przedszkoli i
Szkół Podstawowych
-1 szt. 0,48%

Wrocławskie
Centrum Rozwoju
Społecznego - 17 szt.
8,17%

Wydział Bezp. i
Zarządzania
Kryzysowego - 1 szt.
0,48%

Biuro Promocji
Miasta i Turystyki - 1
szt. 0,48% ; 1
Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 29 szt.
13,94%
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych 20 szt. 9,62 %

Miejski Konserwator
Zabytków - 2 szt.
0,96%
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 40 szt. 19,23%
Wydział Współpracy
z Zagranicą - 6 szt.
2,88%
Biuro Ochrony
Przyrody i Klimatu- 1
szt. 0,48%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego 4szt.
szt. 1,92%
1,9
Wydział Kultury - 28
szt. 13,46
3,46%

Biuro Sportu i
Rekreacji - 57 szt.
%
27,4%

Biuro Prezydenta - 2
szt. 0,96%

W w/w konkursach złożono łącznie 716 ofert.

Struktura ofert złożonych w 2017 roku
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego - 1 szt.
0,16%
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego 81 szt. 12,6%

Wrocławskie
Centrum Rozwoju
Społecznego - 72
szt. 10,06%

Biuro Promocji Miasta i
Turystyki - 1 szt. 0,14%

Wydział Przedszkoli
Szkół Podstawowych - 2
szt. - 0,28%
Biuro ds. Partycypacji
Społecznej - 105 szt.
16,33%
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych - 87 szt.
13,53%

Miejski Konserwator
Zabytków - 59 szt.
9,18%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 9 szt.
1,4%

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
- 57 szt. 8,86%

Wydział Kultury - 123
szt. 19,13
13%
Wydział
Współpracy z
Zagranicą - 3
szt. 0,47%

Biuro Sportu i Rekreacji
- 114 szt. 17,73%

Biuro Prezydenta - 2 szt.
0,31%
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Łącznie w 2017 roku w wyniku w/w konkursów podpisanych zostało 488 umów
dotacyjnych.

II.1.1.

Zestawienia analityczne za 2017 rok

Dane liczbowe do rysunków dot. konkursów, ofert oraz umów za 2017 rok przedstawia
poniższa tabela.
Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów

Dane dotyczące
złożonych ofert

Dane dotyczące
podpisanych
umów

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Liczba

% udział

29

13,94%

69

9,63%

37

14,51%

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

2

0,97%

67

9,36%

49

11,38%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

4

1,92%

6

0,84%

2

0,67%

16

27,4%

162

22,62%

148

24,11%

6

2,88%

6

0,84%

5

0,67%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40

19,23%

73

10,20%

36

4,91%

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

17

8,17%

72

10,06%

53

12,50%

Wydział Kultury

28

13,46%

145

20,25%

73

16,07%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

20

9,62%

110

15,36%

80

14,51%

Biuro Prezydenta

1

0,48%

1

0,14%

1

0,22%

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

1

0,48%

1

0,14%

1

0,22%

Wydział Inżynierii Miejskiej

1

0,48%

1

0,14%

1

0,22%

Wydział Przedszkoli i Szkół
Podstawowych

1

0,48%

2

0,28%

1

0,22%

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

1

0,48%

1

0,14%

1

0,22%

208

100,00%

716

100,00%

488

100,00%

Biura/wydziały/ jednostki
organizacyjne - merytoryczne

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Współpracy z Zagranicą

Razem
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Dane liczbowe wszystkich obowiązujących w 2017 roku umów prezentuje poniższa
tabela.
Zestawienie umów obowiązujących
w 2017 roku według
biur/wydziałów/jednostek
organizacyjnych - merytorycznych

Umowy
jedno roczne

1

Umowy wieloletnie

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

rok
rozpoczęcia
2017

rok
rozpoczęcia
przed 2017

Łącznie
(3+4)

2

3

4

5

6

7

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

35

2

21

23

22

80

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

49

0

23

23

0

72

Biuro Rozwoju Gospodarczego

2

0

1

1

0

3

148

0

2

2

64

214

Biuro Współpracy z Zagranicą

2

3

0

3

3

8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4

32

0

32

16

52

52

1

1

2

19

73

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

Wydział Kultury

69

4

13

17

15

101

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

77

3

6

9

18

104

Biuro Prezydenta

1

0

0

0

0

1

Biuro Zrównoważonej Mobilności

0

0

0

0

1

1

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

0

0

0

0

1

1

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

1

0

0

0

0

1

Wydział Przedszkoli i Szkół
Podstawowych

1

0

0

0

0

1

442

46

67

113

159

714

Biuro Sportu i Rekreacji

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego
Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
Wydział Inżynierii Miejskiej

Razem
Razem liczba umów
jednorocznych i wieloletnich
podpisanych w 2017 roku na
podstawie otwartych
konkursów ofert
Razem liczba umów
jednorocznych i wieloletnich
obowiązujących w 2017 roku
na podstawie otwartych
konkursów ofert

488

555
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LICZBA I STRUKTURA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017
201 ROKU
W 2017 roku Biuro ds. Partycypacji Społecznej na podstawie 208 otwartych konkursów
ofert i złożonych ofert przygotowało łącznie 488 umów dotacyjnych na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym:
 442 umów jednorocznych,
 46 umów wieloletnich.
Ponadto, na podstawie otwartych konkursów ofert zawartych przed rokiem 2017,
obowiązywało 67 umów wieloletnich.
wieloletni
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Biuro ds. Partycypacji Społecznej przygotowało łącznie 159 umów.
Łącznie w 2017 roku obowiązywały
obowiązywał 714 umowy dotacyjne.

Zestawienie umów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

1. Umowy jednoroczne

4 - 22%
3 - 9%

2. Umowy wieloletnie zawarte w
roku sprawozdawczym

1 - 62%

2 - 7%

3. Umowy wieloletnie zawarte
przed rokiem sprawozdawczym
4. Umowy zawarte w trybie art.19a
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

II.1.2. Zestawienie
awienie analityczne za lata 2013 - 2017

L.p.

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

2013

2014

2015

2016

2017

1

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

146

153

172

152

208

2

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach
ofert

639

775

662

641

716

3

Liczba umów konkursowych jednorocznych

386

387

426

395

442

4

Liczba
umów
konkursowych
zawartych w roku sprawozdawczym

35

119

35

53

46

5

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

421

506

461

448

488

6

Liczba
umów
konkursowych
wieloletnich
zawartych przed rokiem sprawozdawczym

69

53

144

94

67

7

Liczba umów zawartych w trybie art.19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

138

133

122

134

159

8

Liczba
wszystkich
umów
wieloletnich
obowiązujących w danym roku (poz. 4, 6)

104

172

179

147

113

9

Liczba wszystkich umów obowiązujących w
danym roku sprawozdawczym (poz. 3,4,6,7)

628

692

727

676

714

wieloletnich
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II.2.

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

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXI/635/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20
października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2017 r., środki przeznaczone na realizację programu określono
w wysokości 78.000.000 zł.
Z kolei zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok plan dotacji celowych na zadania bieżące
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosił 98 777 000 zł a według stanu
na dzień 31.12.2016 r. plan dotacji na zadania bieżące po zmianach wynosił 127 808
370,00 zł.
Znacząca różnica pomiędzy kwotą określoną w rocznym programie współpracy a przyjętą
budżecie Miasta tj. ok. 29 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 2017 rok prezentuje poniższa tabela.
Dotacje celowe
Dział Rozdział

Plan wg
uchwały
budżetowej
(po zmianach)

Wyszczególnienie

OGÓŁEM
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
600

60095

Pozostała działalność

630

63003

710

Wykonanie
za 2017 rok

%
wyk.
planu

138 459 805,00 137 634 765,90

99,4

127 808 370,00 127 113 076,31

99,4

10 050,00

10 000,00

99,5

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

790 000,00

787 786,25

99,7

71095

Pozostała działalność

300 740,00

280 740,00

93,3

750

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 240 300,00

1 239 174,07

99,9

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

754

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

755

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

801

80195

Pozostała działalność

1 308 480,00

1 172 056,87

89,6

803

80395

Pozostała działalność

255 000,00

242 000,00

94,9

13

100 500,00

100 500,00 100,0

40 000,00

40 000,00 100,0

789 437,00

789 436,44 100,0

851

85149

Programy polityki zdrowotnej

1 569 653,00

1 510 144,00

96,2

851

85153

Zwalczanie narkomanii

680 000,00

650 612,82

95,7

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8 883 975,00

8 760 883,16

98,6

851

85158

Izby wytrzeźwień

1 750 000,00

1 750 000,00 100,0

852

85202

Domy pomocy społecznej

852

85203

Ośrodki wsparcia

852

85205

852

85220

852

85228

852

85295

Pozostała działalność

853

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

853

85395

Pozostała działalność

855

85504

Wspieranie rodziny

855

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

855

85508

Rodziny zastępcze

855

85510

855

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

13 280 170,00

13 239 404,81

99,7

6 415 663,00

6 383 515,47

99,5

358 500,00

358 500,00 100,0

327 336,00

327 335,15 100,0

18 872 309,00

18 871 623,54 100,0

2 644 638,00
115 000,00
4 887 054,00
553 375,00
6 157 215,00

2 642 838,35

99,9

114 960,08 100,0
4 875 222,35

99,8

553 375,00 100,0
6 062 912,69

98,5

29 985,00

29 985,00 100,0

Działalność placówek opiekuńczowychowawczych

4 442 093,00

4 442 092,14 100,0

85595

Pozostała działalność

1 058 047,00

1 058 046,19 100,0

900

90013

Schroniska dla zwierząt

2 620 000,00

2 610 000,00

900

90095

Pozostała działalność

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 210 000,00

7 202 000,00

99,9

921

92195

Pozostała działalność

7 879 000,00

7 868 633,00

99,9

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

33 189 850,00

33 089 298,93

99,7

10 651 435,00

10 521 689,59

98,7

50 000,00

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

99,6

50 000,00 100,0

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

29 500,00

29 500,00 100,0 1)*

852

85202

Domy pomocy społecznej

273 000,00

273 000,00 100,0 2)*

852

85203

Ośrodki wsparcia

110 000,00

110 000,00 100,0 3)*

853

85395

Pozostała działalność

675 976,00

675 976,00 100,0 4)*

921

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

9 562 959,00

9 433 213,59

98,6

Wyjaśnienia
Pozycje dotyczące przedmiotowego sprawozdania – opis przeznaczenia dotacji
inwestycyjnych:
1)*
Umowa dotacyjna na zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego oraz wyposażenia
i jego montaż w samochodzie ratowniczym.
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5)*

2)*
W 2017 roku dwa Zgromadzenia otrzymały dodatkowe środki na realizację drobnych
robót inwestycyjnych, w ramach których zakupiono niezbędne doposażenie (wymiana
czujek dymu systemu powiadamiania o pożarze, zakup szafy chłodniczej oraz zamrażarki,
zakup pralnicy) w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek przy ul. Grunwaldzkiej oraz zakupiono i zamontowano nową instalację
centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr MNP przy ul. Objazdowej.
3)*
Umowa dotacyjna, w ramach której Stowarzyszenie Towarzystwo Brata zrealizowało
zakup– samochodu typu bus na potrzeby dwóch schronisk.
4)*
Umowy dotacyjne na wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - przystosowanie
lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ
5)*
Umowy dotacyjne na działania mające na celu zachowanie oraz przywrócenie do stanu
świetności
substancji
zabytkowej
miasta
poprzez
działania
konserwatorskie
i renowacyjne.

II.2.1.

Wykonanie planu dotacji za lata 2005 - 2017

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w
ujęciu dynamicznym w latach 2005 - 2017 (w zł)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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
127 113 076
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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 na podstawie art. 41e ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma charakter inicjatywny i doradczoopiniujący 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.
W roku 2017 w związku z upływem kadencji członków wybranych na lata 2015 – 2017
wybrano kolejny skład WRDPP tym razem na trzyletnią kadencję 2017 – 2020.
Skład WRDPP – kadencja 2017 - 2020:
1. Dwóch przedstawicieli Prezydenta Wrocławia:
- Pani Barbara Radomska - dyrektor Biura Prezydenta,
- Pan Jacek Sutryk - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych,
2. Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia:
- Pan Michał Piechel,
- Pan Jan Chmielewski,
3. Sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na
terenie Wrocławia:
- Pani Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju,
- Pan Grzegorz Tymoszyk - Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
„Umbrella”,
- Pan Damian Wojciech Dudała - Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego,
- Pan Paweł Jacek Suś - Fundacja Nasze Karłowice,
- Pan Błażej Zając - Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Porozumienie
Wschód – Zachód”,
- Pan Krzysztof Nowak - Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.
Nowo powołany skład Rady odbył w 2017 r. 3 oficjalne posiedzenia. Tematami, które
znalazły się w agendzie spotkań Rady były m.in. standardy działalności rad pożytku
publicznego oraz kwestie dotyczące sposobu i zakresu konsultowania z WRDPP aktów
prawa miejscowego.
Ponadto w 2017 r. WRDPP uczestniczyła w procesie konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zmian w prawie edukacyjnym
Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełniło Biuro ds. Partycypacji Społecznej.
Protokoły z posiedzeń WRDPP dostępne są w BIP UM Wrocławia.
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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.
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 około kilkunastu osób (czasem nieco
więcej),
- mniejsze
robocze
spotkania
oraz
bieżąca
współpraca
merytoryczna
(przygotowanie spotkań, wymiana informacji, przygotowanie materiałów
merytorycznych),
- większe formy (pod względem liczebności uczestników) –debaty, konferencje,
fora, warsztaty.
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 2017 (w tym – nowo utworzone) to:
GDS ds. zwierząt w mieście, GDS ds. wolności przekazu, GDS ds. dialogu społecznego,
GDS ds. technologii obywatelskich, GDS ds. miejskiej polityki społecznej, GDS ds.
ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, GDS ds. uzależnień.
Funkcję szerokiego dialogu społecznego spełniają również debaty, warsztaty
i konferencje: m.in. Debata „wygrany wygrany” – ósma edycja, skupiająca podmioty
gospodarcze, pozarządowe, naukowe i samorząd; czy np. Konferencja pn. Prawda na
rynku, otwarte warsztaty z obsługi geoportalu, szkolenia dla Straży Miejskiej i Policji
w tematyce zwierząt w mieście. W roku 2017 opracowano i wdrożono również nową
koncepcję zakładki informacyjnej o Grupach Dialogu Społecznego na stronie
www.wroclaw.pl oraz przygotowano i wydano broszurę informacyjną o tej tematyce.
Podsumowując aktywność grup dialogu społecznego w roku 2017 należy wyrazić ją liczbą
ponad 50 różnych spotkań o średniej frekwencji od kilku do kilkudziesięciu osób.
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III.3.

Rady społeczne oraz zespoły doradcze i inicjatywne
z udziałem organizacji pozarządowych

Rada ds. Partycypacji
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 3190/15 Prezydenta Wrocławia
z dnia 30 grudnia 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"
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 6302/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 6
lutego 2017 r. zmieniającego zarządzenie nr 231/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 15
stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
oraz Zarządzenia Nr 6303/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie
powołania składu osobowego 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:
1)Bohdan Aniszczyk - radny Rady Miejskiej Wrocławia wskazany przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej Wrocławia;
2) Anna Daleszyńska – liderka projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
3) Robert Gacek – lider projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
4) Monika Glińska - liderka projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
5) Katarzyna Kajdanek – Uniwersytet Wrocławski;
6) Tomasz Kucharski – lider projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
7) Michał Kwiatkowski – lider projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
8) Renata Piwko-Wolny – liderka projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
9) Robert Skrzypczyński – Instytut Rozwoju Terytorialnego;
10) Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji
Urzędu Miejskiego Wrocławia, wskazana przez Prezydenta Wrocławia.
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Rada ds. Polityki Rowerowej
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 3191/15 Prezydenta Wrocławia
z dnia 30 grudnia 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
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 559/15 Prezydenta Wrocławia
z dnia 25 Lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 321/15 Prezydenta Wrocławia 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.
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Wrocławska Rada Kobiet
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 6860/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 26
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Kobiet oraz Zarządzenia Nr
9151/18 z 19 lutego 2018 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 6860/17 Prezydenta
Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2017 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:
Joanna Nyczak – przewodnicząca Rady, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Renata Berdowicz – współzałożycielka Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet,
ekonomistka, radna osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, założycielka Klubu Aktywnych
Kobiet
Anna Grabowska – dyrektor Fundacji Promyk Słońca
dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzwycz. – kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i
Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu
Natalia Rudolf-Niewójt – współzałożycielka i prezes Zarządu Vademecum – Konferencje i
Szkolenia Sp. z o.o.
Katarzyna Turkiewicz – prezes Zarządu Globalnego Centrum Bizesowego Hewlett Packard
Enterprise oraz dyrektor usług finansowych dla klienta globalnego Hewlett Packard
Enterprise
Wanda Ziembicka-Has – dziennikarka radiowo-telewizyjna, wykładowca akademicki
Lucyna Schumacher-Gebhard – prezydentka Soroptimist International Pierwszy Klub we
Wrocławiu.
Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 4298/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11
maja 2016 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:
Agata Roczniak – przedstawiciel Fundacji Evy Minge Black Butterflies
Adam Komar – przedstawiciel Fundacji Potrafię Pomóc
Jacek Śmigiel – przedstawiciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu Razem”
Ryszard Kuczyński – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski Wrocławia.
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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
Piotr Mazur – Sekretarz Rady, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
Wrocławia.
Grupa dialogu społecznego ds. zwierząt
Celem spotkań była diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących zasad
współistnienia, bezpieczeństwa i opieki nad zwierzętami w środowisku dużego miasta. We
wrześniu i październiku 2017 pracownicy Miejskiego Centrum Wolontariatu uczestniczyli
w spotkaniach grupy w związku z prowadzonymi pracami nad sporządzeniem rejestru
społecznych opiekunów kotów. Spotkania odbywały się w siedzibie Sektora 3 przy ul.
Legnickiej 65.
Wrocławska Rada Seniorów powołana została uchwałą nr LX/1526/14 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 26.06.2014 r. Reprezentuje interesy osób starszych gminy Wrocław.
Rada współpracuje z Radą Miejską Wrocławia, Prezydentem Wrocławia. W 2017 roku w
skąd Rady wchodzili przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej
Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia.
Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów w 2017 roku:
Maria Zawartko (przewodnicząca) – doradztwo dotyczące działań integracyjnych
i międzypokoleniowych; edukacji, kultury;
Małgorzata Zawada – edukacja i kultura, animacja i komunikacja międzykulturowa;
Walentyna Wnuk (wiceprzewodnicząca) – doradztwo w zakresie edukacji ustawicznej
w placówkach senioralnych, doskonalenia animatorów środowisk senioralnych, edukacji
międzypokoleniowej;
Dominik Golema (wiceprzewodniczący) – doradztwo w zakresie dialogu społecznego
i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
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Elżbieta Gorgoń – doradztwo socjalne oraz pomoc społeczna, znajomość języka
migowego;
Robert Pawliszko (sekretarz) – 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;
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.
W 2017 roku Rada obradowała 8 razy. Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów podczas
pełnionych dyżurów zainteresowali się i interweniowali w sprawach wrocławskich
seniorów 14 razy.
Federacja Klubów Seniora - w roku 2017 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
podjęło inicjatywę powołania Federacji Klubów Seniora opartej na platformie komunikacji
internetowej. Federacja Klubów Seniora ma za zadanie zrzeszać kluby seniora, które
dostrzegają potencjał w podejmowaniu wspólnych inicjatyw, dzieleniu się wiedzą,
wzajemnym promowaniu, tworzeniu platform informacyjnych dla seniorów, a także
spotykaniu się i podejmowaniu dyskusji nad szeroko rozumianą ideą Klubów Seniora XXI
wieku. W tym celu 6 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie osób, które przystąpiły do
Federacji Klubów Seniora, w którym uczestniczyło 15 osób - liderów Klubów Seniora. Do
FKS w 2017 roku przystąpiło 10 Klubów Seniora.
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.
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,
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
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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,
Agnieszka Zaranek – Centrum Praw Kobiet
Dorota Kozak-Rybska - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
„Partnerstwo dla Brochowa”
W spotkaniach udział biorą przedstawiciele instytucji, firm i organizacji wchodzących
w skład zawiązanego w 2015 roku „Partnerstwa dla Brochowa” oraz innych działających
na terenie osiedla Brochów instytucji. W kwietniu 2017 roku do partnerstwa przystąpiły
dwie nowe instytucje: Szpital im. Falkiewicza oraz Przedszkole nr 51. W 2017 roku
odbyło się 10 spotkań partnerstwa.
Zespół ds. uczniów i rodzin obcojęzycznych
W 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. Koordynacją prac tego
zespołu zajmuje się koordynator ds. dialogu międzykulturowego. W 2017 zespół
kontynuował cykliczne spotkania merytoryczne, konsultacje z dyrektorami szkół
zainteresowanymi wprowadzeniem nowych rozwiązań systemowych w szkołach, nawiązał
współprace z nowymi dyrektorami szkół, prezentował sytuację uczniów i rodzin
obcojęzycznych podczas konferencji dyrektorów i nawiązał bliższą współpracę
z partnerami m.in. ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców przy
Uniwersytecie Wrocławskim oraz z przedstawicielem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty
zajmującym się problematyką uczniów obcojęzycznych na Dolnym Śląsku. członkami
zespołu są m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, np. Fundacji Dom Pokoju.
Komitet Organizacyjny konkursów dla wolontariuszy „Ośmiu Wspaniałych” oraz
„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”
27 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego konkursów
dla wrocławskich wolontariuszy – XXIV edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz
I edycji konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”.
W skład komitetu wchodzą przedstawiciele m.in.: Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Technikum nr 15, Rady Miejskiej Wrocławia, MDK Fabryczna, Regionalnego
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Kuratorium Oświaty, Kurii Metropolitalnej
oraz WCRS. Celem obu konkursów było promowanie wolontariatu we Wrocławiu poprzez
wyróżnienie osób, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz
innych osób, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym i dzielą się
swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez wrocławskie
organizacje pozarządowe, instytucje oraz pracodawców. Zadanie realizowane było w
partnerstwie i współpracy z organizacjami pozarządowymi, mającymi wieloletnie
doświadczenie w organizacji wolontariatu w naszym mieście.
Program Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego
Program „Strategii Dialogu Międzykulturowego” powstał w oparciu o model
partycypacyjny - przygotowywany był we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami,
osobami
zainteresowanymi
tematyką
wielokulturowości,
migracji
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i integracji. Bardzo cenne z punktu widzenia procesu identyfikowania zagadnień istotnych
była dotychczasowa współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz
zaangażowanie diaspory migranckiej Wrocławia. Dzięki systematycznemu udziałowi
cudzoziemców w organizowanych spotkaniach i forach, zidentyfikowane zostały kluczowe
obszary, które wyznaczają kierunek działań na kolejnych pięć lat (2018-2022).
W styczniu 2017 r. Prezydent Wrocławia powołał Radę Dialogu Międzykulturowego,
w skład której weszli m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, kościołów i związków
wyznaniowych, uczelni i biznesu.
W dniu 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego odbyło się
Forum Międzykulturowe na którym spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji
pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych
i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy
Wrocławia. Uczestnicy wzięli udział w sesjach panelowych i rozmawiali o tematach
związanych z rozwojem dialogu międzykulturowego takich jak edukacja, integracja
społeczna, prawo i bezpieczeństwo, uczestnictwo i zasoby.
Zespół merytoryczny ds. zdrowia psychicznego
Komórka organizacyjna koordynująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.
W 2017 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu Merytorycznego ds. Zdrowia Psychicznego.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji realizujących zadania
w obszarze zdrowia psychicznego. Podczas spotkań wymieniano doświadczenia
z realizacji poszczególnych zadań, omawiano zasady współpracy z Gminą Wrocław
szczególnie w zakresie przygotowywania dokumentacji. Organizacje prezentowały
realizowane przez siebie działania skierowane do osób z doświadczeniem choroby
psychicznej, ich rodzin oraz opiekunów.
Zespół merytoryczny ds. poradnictwa rodzinnego
Komórka organizacyjna koordynująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.
W 2017 r. odbyło się jedno spotkanie Zespołu Merytorycznego ds. Poradnictwa
Rodzinnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji
realizujących zadanie oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Na spotkaniu obecny
był również rzecznik ds. rodziny. Spotkanie miało na celu podsumowanie pierwszego
półrocza działalności punktów poradnictwa rodzinnego, omówienie problemów i wyzwań
wrocławskich rodzin. Omówiono również nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania
publicznego. Przedstawiciele poradni promowali organizowane przez siebie wydarzenia
skierowane do rodzin.
W Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 30 września 2017 odbyła się uroczystość
Jubileuszu X-lecia Poradnictwa Rodzinnego we Wrocławiu współorganizowana przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele
Miasta, władze kościelne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących
zadanie na przestrzeni dziesięciolecia. Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt.:
„Siła rodziny, czyli o przemianach wyzwaniach i zasobach we współczesnej rodzinie”,
wygłosił pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uwr. W programie uroczystości
przedstawiono prezentację nt rozwoju poradnictwa rodzinnego Od roku 2007 do 2016
liczba punktów poradnictwa rodzinnego wzrosła od 8 do 22. W sumie w latach 2007-2017
z różnych form pomocy i wsparcia skorzystało blisko 64 000 osób.
Odbył się panel dyskusyjny dotyczący historii, teraźniejszości i przyszłości programu.
Najbardziej zasłużonym organizacjom wręczono pamiątkowe statuetki, pozostałe
organizacje otrzymały dyplomy z podziękowaniami oraz zestawy książek wzbogacających
biblioteczki w poradniach.
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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 informacyjna platforma konsultacji
społecznych. Miejsce komunikacji 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), Konsultacje społeczne: (podstrony poszczególnych konsultacji, aktualności,
dobre praktyki w tej dziedzinie), Dla NGO (m.in. wsparcie finansowe, współpraca, najem
lokali, sprawy do załatwienia), Dla Mieszkańca (grupy dialogu społecznego, petycje,
nieodpłatna pomoc prawna) oraz Aktualności. Łącznie w skali 2017 roku na stronie
odnotowano 1 967 418 odsłon, w samy wrześniu 2017 roku, rekordowym miesiącu było
to 846 243 odsłony. W sumie opublikowano 272 artykuły w dziale Aktualności.
Ponadto aktualizowano informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia:
m.in. informacje o Biurze ds. Partycypacji Społecznej, otwarte konkursy ofert oraz inne
tryby wsparcia finansowego, sprawy do załatwienia, najem lokalu użytkowego przez
NGO, formularze do pobrania, zestawienia, programy współpracy i sprawozdania,
ogłoszenia konsultacji społecznych.
Obecność na Facebook’u – Wrocławski Budżet Obywatelski
www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski
Obecność na Facebook’u – Wrocław Rozmawia
www.facebook.com/wroclawrozmawia
Obecność na Twitterze – Wrocław Rozmawia
www.twitter.com/WroclawRozmawia
Obecność na Instagramie – Wrocław Rozmawia
www.instagram.com/wroclaw_rozmawia
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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.
Przeprowadzono 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 do realizacji kolejnego etapu zadania
publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W szkoleniach udział
wzięło 247 osób.
Przeprowadzono również cykl szkoleń o zróżnicowanej tematyce, 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, zatrudniania osób w organizacji
pozarządowej, ochrony danych osobowych, kursy instruktażowe dla kierowników
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,
kursy dot. wykorzystania narzędzi social media w promocji NGO itp.
Oprócz szkoleń Biuro ds. Partycypacji Społecznej udzielało indywidualnych konsultacji dla
osób, które zgłaszały się z różnymi problemami w zakresie pracy biura.
Ogółem w 2017 roku zostało przeszkolonych łącznie 1 034 osób.

III.5.1.

L.p.

Zestawienie analityczne za lata 2013 - 2017

Liczba uczestników szkoleń organizowanych dla
organizacji pozarządowych oraz pracowników UM
i jednostek organizacyjnych Gminy zajmujących się
współpracą z organizacjami pozarządowymi
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Jak prezentują dane analityczne, liczba szkoleń w ostatnim roku wykazuje trend
wzrostowy.
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 zmiennych nakładów finansowych na szkolenia.

III.6.

Udostępnianie gminnych nieruchomości organizacjom
pozarządowym

W roku 2017 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 388 nieruchomości gminnych
na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe,
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nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane). Powyższe liczba uwzględnia
dane z:
- Zarządu Zasobu Komunalnego (272);
- Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o. (45);
- Wydziału Nieruchomości Komunalnych (45);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (16);
- Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4 (10).
Nieruchomości użytkowane były na podstawie następujących tytułów prawnych:
- najem (253);
- użyczenie (80);
- użytkowanie (21);
- dzierżawa (18);
- użytkowanie wieczyste (9);
- bezumownie (7).
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 2017 obowiązywały łącznie 668 krótkoterminowe umowy na
pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe. Powyższa liczba
uwzględnia dane z:
- Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (441);
- Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych (165);
- Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (62).
Ważną rolę w zakresie zapewniania infrastruktury lokalowej dla organizacji
pozarządowych pełniło Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4,
prowadzone w gminnym budynku przez Fundację Przemian Społecznych „Zmiana”.
Placówka przy ul. Paulińskiej 4 prowadzi działalność od września 2011 roku i zapewnia
pomieszczenia dla 10 organizacji pozarządowych, realizujących projekty w różnych
obszarach społecznych. Projekty te wpisują się w działania Miasta na rzecz rewitalizacji
rejonu Nadodrza. Do głównych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe
w Centrum w roku 2017 należały m. in. Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży PajdArt
(projekt skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym),
spotkania seniorów i kombatantów, warsztaty fotograficzne dla dorosłych.
Przy ul. Tramwajowej 1 – 3 Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych
„Tratwa”
prowadziło
Centrum
Kultury
Akademickiej
i
Inicjatyw
Lokalnych
Czasoprzestrzeń. W ramach Centrum realizowane były różnorodne działania przede
wszystkim o charakterze społeczno – kulturalnym: koncerty, spektakle, festiwale,
wystawy, Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych, Wigilia dla Samotnych. Łącznie
w wydarzeniach społeczno – kulturalnych uczestniczyło ponad 41 tys. osób. Ponadto
Centrum zapewniała przestrzeń na pracownie artystyczne, salę prób teatralnych, miejsce
na realizację teledysków i sesji zdjęciowych. Łącznie z przestrzeni skorzystało 80
artystów.
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III.7.

Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych
oraz udzielanie rekomendacji

W 2017 roku w Biurze ds. Partycypacji Społecznej:
- wydano 355 opinii w sprawach lokalowych organizacji pozarządowych dla:
Departamentu Edukacji (195), Zarządu Zasobu Komunalnego (101), Wrocławskich
Mieszkań Sp. z o. o. (42), Wydziału Nieruchomości Komunalnych (12), Wrocławskiej
Rewitalizacji Sp. z o. o. (2), Młodzieżowego Centrum Sportu (1), Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. (1), Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (1). Opinie dotyczyły przede wszystkim udostępnienia pomieszczeń szkolnych,
pozyskania w najem gminnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym oraz
przedłużenia wygasających umów najmu;
- przeprowadzono wspólnie z Zarządem Zasobu Komunalnego 37 wizytacji nieruchomości
gminnych, użytkowanych przez organizacje pozarządowe;
- przekazano gminnym zarządcom nieruchomości 86 sprawozdań rocznych z działalności
prowadzonej w gminnych lokalach użytkowych;
- wydano 9 rekomendacji dla organizacji pozarządowych.

III.8.

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

Przyjęte w 2017 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 27 kwietnia 2017
roku „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”,
- przygotowano zarządzenie nr 7911/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 września
2017 r. w sprawie powołania Wrocławskiej rady Działalności Pożytku Publicznego.
W 2017 roku z organizacjami pozarządowymi konsultowane były m. innymi:
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław
w 2017 r.,
- 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 zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu
Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (aleja Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (ulica Andrzeja Wajdy),
- projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi
na terenie Wrocławia (skwer ks. Leszka Jabłońskiego),
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projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy mostowi
na terenie Wrocławia (most Racławicki),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (ulice: Rusznikarska, Kabaczkowa, Bronowicka,
Karpnicka),
projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020
w perspektywie do roku 2025,
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XXVIII/566/16
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum
Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/174/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół
Żłobków oraz nadania jej statutu,
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: Kazimierza Bieńkowskiego, Jana Klemensa
Branickiego, Pejzażowa, Jamesa Cooka, Vasco da Gamy, Syryjska, Libańska),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu na
terenie Wrocławia (rondo Żołnierzy Radiotechników),
projekt Kolej na miasto,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
(Studium Wrocławia),
Ład między budynkami (Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń),
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany nazw ulic na terenie
Wrocławia wraz z autopoprawką (ulice: Gen. Z. Brelinga na Heleny Motykówny,
Armii Ludowej na Danuty Siedzikówny),
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany nazw ulic na terenie
Wrocławia (ulica: 9 maja na 8 maja),
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany nazw ulic na terenie
Wrocławia (ulica: Kujbyszewska na Brzuchowicka),
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany nazw ulic na terenie
Wrocławia (ulica: Ofiar Oświęcimskich na Pańska),
Parkowanie w porządku (rozwój strefy płatnego parkowania we Wrocławiu),
Trasa tramwajowo - autobusowa na Nowy Dwór,
Projekt Wrocławskich Standardów Kształtowania Przestrzeni Miejskich Przyjaznych
Pieszym,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Cieszyńska, Turawska, Książęca),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (ks. Marcina Lutra),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/175/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty
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za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę
Wrocław,
zagospodarowanie obiektu sportowego przy ul. Trawowej,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia „Założeń
polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018”,
Strategia Wrocław 2030,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wieloletniego programu
współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 20182022,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (rondo Wrocławskich Olimpijczyków),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
i pasażowi na terenie Wrocławia (ulice: Wilkaska, Pasymska, pasaż Adolfa
Radinga),
projekt
uchwały
Rady
Miejskiej
Wrocławia
zmieniającej
uchwałę
nr LIII/1336/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (zmiana przebiegu ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa)
projekt Strategii Wrocławia 2030
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Gminnego programu
wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018-2020,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia (ulice: Czerwonej Róży, Grzybowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LIV/1598/10
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie
Wrocławia (zmiana przebiegu ulicy Cynamonowej),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (ks. Mariana Stanety),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/171/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu
Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/174/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół
Żłobków,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (ulica Bogusława Bobrańskiego).
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III.9.

Projekty partnerskie współfinansowane ze środków
funduszy europejskich oraz krajowych

Wydział Zarządzania Funduszami – współpracował z organizacjami pozarządowymi
w zakresie: przygotowania i realizacji projektów partnerskich współfinansowanych
ze środków funduszy europejskich, w tym RPO WD 2014-2020, POWER 2014-2020, POIŚ
2014-2020, LIFE oraz środków krajowych. WZF udzielał konsultacji w zakresie możliwych
źródeł finansowania przedsięwzięć, zgodności z dokumentami programowymi oraz
przygotowania założeń projektów.
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY WROCŁAW
Okres realizacji: 01.08.2016 - 31.01.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu), a Wrocławską Spółdzielnią
Socjalną, Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Gminą
Wrocław
Ilość odbiorców: 50 osób pozostających bez zatrudniania uczestniczących w programie
reintegracji oraz 25 osób – przedstawicieli JST, PES, OWES uczestniczących
w szkoleniach wdrożeniowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Wrocławskie Centrum Integracji.
Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy Wrocławia z podmiotami
ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych,
recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) dzięki wymianie
informacji, wiedzy i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting
growth of social enterprises”. Przygotowany w ramach projektu model współpracy
zostanie przetestowany na grupie 50 osób pozostających bez zatrudniania, którzy
otrzymują wsparcie w postaci uczestnictwa w kompleksowym programie reintegracji
społeczno – zawodowej realizowanym przez Wrocławskie Centrum Integracji. W ramach
projektu zostały opracowane wytyczne do zlecania usług PES na podstawie
pozacenowych kryteriów, zamówień zastrzeżonych, klauzul społecznych. Zostanie
przeprowadzone 1 szkolenie wdrożeniowe dla przedstawicieli JST, PES, OWES oraz
zostaną wypracowane rekomendacje dla użytkowników modelu.
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Partnerami projektu
w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, monitorował
powstawanie i wdrażanie produktów projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Liderem projektu oraz uczestniczył
w posiedzeniach Grupy Sterującej.
DOBRY WYBÓR – DOBRY START
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wrocław (Lider
projektu) a Stowarzyszeniem W Tonacji Serca
Liczba odbiorców: 119 podopiecznych MOS oraz 30 rodziców/opiekunów
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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, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
nr 2 we Wrocławiu. Celem projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację
i podniesienie zdolności do zatrudnienia 119 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu poprzez włączenie innowacyjnych i specjalistycznych
metod wsparcia młodzieży i ich rodzin do programu zajęć placówki.
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Partnerem Stowarzyszeniem W Tonacji Serca w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowofinansowego projektu, monitorował powstawanie i wdrażanie produktów projektu,
sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław
a Partnerem oraz uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej.
SAMO-Dzielni
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Promyk Słońca
(Lider projektu) a Gminą Wrocław
Liczba odbiorców: 85 osób
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wrocławiu. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych
mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich. W ramach projektu przeszkolono
30 asystentów osobistych oraz zostanie zapewnione stałe wsparcie co najmniej 68
osobom z niepełnosprawnością, zostanie zrealizowanych ponad 43 000 godzin usług
asystenckich. W ramach projektu powstała Platforma Usług Asystenckich oraz Informator
WROMIK „Wrocławski Informator Możliwości i Korzyści”.
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu - Fundacją
Promyk Słońca w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu,
monitorował powstawanie i wdrażanie produktów projektu wykonanych przez MOPS
Wrocław, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy
Liderem projektu a Gminą Wrocław oraz uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej.
START W DOROSŁOŚĆ
Okres realizacji: 01.10.2017 – 28.02.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu) a Gminą Wrocław
Liczba odbiorców: 30 osób
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
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Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób opuszczających
pieczę zastępczą, a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób
prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej. W ramach projektu dla osób
opuszczających pieczę zastępczą realizowane są m.in. trening przedsiębiorczości
i kreatywności, trening kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych na rynku
pracy, warsztaty poruszania się po rynku pracy, kurs komputerowy, kurs językowy,
szkolenia i staże zawodowe, konsultacje z psychologiem, terapeutą, doradcą
zawodowym.
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu –
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie opracowania wspólnej koncepcji
projektu, złożenia aplikacji do RPO WD, zapisów umowy partnerskiej oraz przygotowania
realizacji projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi
pomiędzy Liderem a Gminą Wrocław.
AKTYWNI BEZ BARIER
Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.10.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu) a Gminą Wrocław
Liczba odbiorców: 90 osób
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Projekt skierowany jest do 90 osób bezdomnych. Celem projektu jest podniesienie
zdolności do zatrudnienia 90 osób bezdomnych, a także nabycie i wzmocnienie
kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności
społecznej. Uczestnicy projektu realizują zajęcia integracyjne, zajęcia edukacji
i profilaktyki zdrowotnej, warsztatach usamodzielnienia ekonomicznego i mieszkaniowego
trening pracy zespołowej, warsztaty poruszania się po rynku pracy, warsztaty
z pracodawcami, szkolenia i kursy zawodowe a także otrzymują wsparcie akompaniatora.
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu –
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie opracowania wspólnej koncepcji
projektu, złożenia aplikacji do RPO WD, zapisów umowy partnerskiej oraz przygotowania
realizacji projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi
pomiędzy Liderem a Gminą Wrocław.

KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA Z ZAKRESU BIORÓŻNORODNOŚCI
ORAZ OCHRONY JAKOŚCI POWIETRZA WE WROCŁAWIU I 10 GMINACH
DOLNEGO ŚLĄSKA
Okres realizacji: 28.02.2018 – 30.09.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wrocław (Lider
projektu) a Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu, Wyższą Szkołą Bankową
we Wrocławiu, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej
związanej z ochroną środowiska. Kampania będzie miała regionalny charakter oraz zasięg
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oddziaływania. Skierowana zostanie do mieszkańców Wrocławia oraz Kobierzyc, Kątów
Wrocławskich, Dzierżoniowa, Bielawy, Świdnicy, Środy Śląskiej, Szczawna-Zdrój, JedlinyZdrój, Sobótki, Świdnicy.
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Fundacją Centrum
Aktywnego Wsparcia oraz pozostałymi partnerami w zakresie opracowania wspólnej
koncepcji projektu, złożenia aplikacji do RPO WD, zapisów umowy partnerskiej.
EKO-EKSPERYMENT! NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I EKOROZWIĄZAŃ
Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Open Mind
(Lider projektu) a Gminą Wrocław
Liczba odbiorców: 22 nauczycieli ze szkół ponadgizmnazjalnych oraz 890 uczniów klas IIII (ponadgimnazjalnych)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Celem projektu jest wzrost wśród uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych
pożądanych przez potencjalnych pracodawców (umiejętność logicznego myślenia,
kreatywności, praktycznego wykorzystania wiedzy matematyczno-przyrodniczej przy
zastosowaniu zagadnień z przedsiębiorczości, ekologii i gospodarki obiegowej oraz
nowych technologii).
W 2017 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu –
Fundacją Open Mind w zakresie opracowania wspólnej koncepcji projektu,
przeprowadzenia diagnozy potrzeb placówek oświatowych, złożenia aplikacji do RPO WD,
zapisów umowy partnerskiej oraz przygotowanie do realizacji projektu.
DZIENNY DOM „SENIOR +"
Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, Edycja 2017.
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wrocławiu.
Oferta Dziennego Domu „Senior +” kierowana jest do mieszkańców Wrocławia w wieku
60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, w tym cierpiących na schorzenia otępienne we
wczesnej i umiarkowanej fazie. Oferta Domu obejmuje m.in.: wsparcie opiekunki
socjalnej, pomoc pielęgniarską, wsparcie psychologiczne, zajęcia rekreacyjne służące
aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjnogimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne.
Podmiotem prowadzącym Dzienny Dom jest Gmina Wrocław. Zadanie zostało zlecone do
prowadzenia Parafią Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu
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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 2017 roku:
PROWADZENIE WROCŁAWSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA
POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2017 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 2 000

ORGANIZACJI

Głównym
zadaniem
Sektora
była
pomoc
organizacjom
pozarządowym
w usamodzielnieniu się oraz organizacjom już działającym w rozwoju i w 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 infrastrukturalnego (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 miały miejsce
różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych.
•
•

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - WYJAZDOWE LATO 2017
Okres realizacji: 24.04.2017 - 21.09.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 6
Ilość odbiorców: 449
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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
(z wyłączeniem szkół policealnych i pomaturalnych), ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym, (tj. żyjących w trudnych warunkach materialnych i/lub
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) 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,
• wycieczkach turystyczno - krajoznawczych: autokarowych, rowerowych, pieszych
oraz wyjściach kulturalno – oświatowych,
• grach, zabawach, konkursach i zajęciach integracyjnych,
• zabawach zespołowych sportowo – rekreacyjnych,
• zajęciach tematycznych, w tym m.in.: plastycznych, muzycznych, tanecznych,
ekologicznych, kulinarnych.
Ponadto wypoczynek służył kształtowaniu właściwych postaw etycznych, wzmacnianiu
samooceny, nauce samodzielności oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, a także
rozwojowi talentów i kreatywności wśród dzieci i młodzieży. Liczne wycieczki i atrakcje
podniosły natomiast 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 - 31.12.2019 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 2
Ilość odbiorców: 12 776 osób ( w tym: 8 996 osób przyjętych do WrOPON + 2 722 osoby
to przebadani kierowcy + 1 058 osób to uczestnicy działań motywacyjnoterapeutycznych)
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 r. 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
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i nałogów, poprzez prowadzenie działań motywacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych
w zakresie problemów alkoholowych.
Wysokość opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
w Dziale Izba Wytrzeźwień wynosiła 298,18 zł na podstawie nr XXXVII/799/17 z dnia 23
marca 2017 roku. Dochód Gminy Wrocław w 2017 r. z tytułu opłat za pobyt
we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym wynosił 648 352,54 zł w tym
również odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 41 086,54 zł.
W 2017 r. Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielił następującej
pomocy osobom nietrzeźwym lub szukających wsparcia w rozwiązaniu problemu
alkoholowego oraz osobom bezdomnym:
Łączna ilość przyjętych osób do WrOPON – 8 996 osób, do działu Izba Wytrzeźwień
w WrOPON przyjęto 6 052 osoby a do działu Osób Bezdomnych WrOPON przyjęto 2 944
osoby bezdomne z czego:
• 78 osób bezdomnych skorzystało z kąpieli (w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30
października 2017 r. nie było ciepłej wody w związku ze zmianą sposobu
ogrzewania placówki);
• 430 osób bezdomnych skorzystało z czystej odzieży/butów;
• 944 osoby bezdomne skorzystały z ciepłych posiłków;
Z działań motywacyjno-terapeutycznych skorzystało ogółem 1 058 osób (rozmowy
motywacyjno-edukacyjne), psychoterapeutka przeprowadziła 67 spotkań o charakterze
diagnostyczno-terapeutycznym. Z warsztatów profilaktyki alkoholowej skorzystało 115
uczniów z 5 placówek szkolnych i 20 osób z dwóch grup studenckich.
WrOPON po raz pierwszy brał udział w 8. Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa – zostało
przygotowane specjalne stoisko, na którym była możliwość badania na alkometrze
poziomu alkoholu w organizmie oraz uzyskania informacji o wpływie alkoholu na
organizm człowieka. W trakcie trwania Festiwalu w dniach 9-11 czerwca 2017 r.
przebadano 850 osób i rozdano ok. 500 ulotek informacyjnych zainteresowanym osobom.
W WrOPON, na podstawie Porozumienia nr 3/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz 4/2017
z dnia 27 lipca 2017 r. zawartych z Komendantem Wojewódzkim Policji, przeprowadzono
przez lekarzy 3 035 badań do (PdOZ) dla potrzeb Policji, co ma znaczenie dla
bezpieczeństwa miasta, ponieważ dzięki temu Policja oszczędza wiele godzin pracy
policjantów, które mogą być wykorzystane dla interwencji na terenie Wrocławia;
Do WrOPON zgłosiło się 2 722 kierowców na dokonanie bezpłatnych badań stanu
trzeźwości.
Przedstawiciel WrOPON prezentował działalność tej placówki:
- na spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconym
Krajowemu Mechanizmowi Prewencji, w dniu 17 stycznia 2017 r. we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 (NOT);
- na spotkaniu w dniu 19 stycznia 2017 r., w Starostwie Powiatowym
w Trzebnicy – „Zarządzanie Kryzysowe”, poświęcone problematyce osób nietrzeźwych
na terenie działalności Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy;
- w trakcie audycji w Radiu ZET i Radio GRA w dniu 23 marca 2017 r. – krótkie wywiady
dotyczące możliwości badania alkomatem we WrOPON;
- na spotkaniu roboczym w dniu 27 października 2017 r. w MisertArt przy
ul. Cybulskiego 35A Forum przeciw-wykluczeniu;
- na spotkaniu roboczym w dniu 29 listopada 2017 r. w MisertArt przy ul. Cybulskiego
35A Forum przeciw wykluczeniu.
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ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM SPOŁECZNO- KULTURALNO –
EDUKACYJNEGO PRACOWNIA PROJEKTÓW MULTIKULTUROWYCH „ZAJEZDNIA”
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 5 000
Celem zadania publicznego była realizacja następujących działań:
• praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym - Młodzieżowe
Centrum Inicjatyw Prospołecznych „MOJE MIEJSCE”;
• udostępnianie infrastruktury i animacja partnerstw - Pracownia projektów
międzykulturowych ZAJEZDNIA;
• udostępnianie infrastruktury - Centrum Wolontariatu Akcyjnego –;
• animacja działań na rzecz osób starszych;
• zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
Istniała potrzeba wsparcia działań Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego
ze względu na potrzeby społeczne mieszkańców Wrocławia (ok. 5 tys. osób
korzystających z infrastruktury ZAJEZDNI). Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do
poszerzenia grupy odbiorców działań społeczno-kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
W związku z organizacją Word Games 2017 we Wrocławiu istniała potrzeba wsparcia
infrastrukturalnego działań wolontariackich w ramach Centrum Wolontariatu Akcyjnego.
Projekt skierowany był w szczególności do młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym i uzależnieniami. Istniała potrzeba pomocy społecznej i indywidualnego
wsparcia młodego człowieka w przypadku osłabienia funkcji opiekuńczej rodziny
i toksycznego oddziaływania środowiska. Celem projektu było umożliwienie młodzieży ze
środowisk zagrożonych marginalizacją (poprzez edukację i wsparcie infrastrukturalne)
aktywnego działania w obszarze animacji społeczno-kulturalnej, a w konsekwencji
świadomego wyboru drogi życiowej.
Działania projektowe wspierały tworzenie postaw zaangażowanych społecznie, w oparciu
o indywidualne zainteresowania osób.
Młodzież ze środowisk zagrożonych uzależnieniami otrzymała wsparcie w postaci
interaktywnych działań edukacyjnych, spotkań z psychologiem. Dzięki realizacji działań
projektowych oraz wolontariatów wzrósł poziom samooceny wśród beneficjentów
działania Moje Miejsce.
Z działaniami animacyjnymi docierali do ponad 700 seniorów, którzy brali udział
w warsztatach i imprezach kulturalnych organizowanych wokół przestrzeni Pracowni
Projektów Międzykulturowych „ZAJEZDNIA”.
DOSKONALENIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE
ZIMOWYM W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
Okres realizacji: 01.12.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 43
Celem
realizacji
zadania
publicznego
była
pomoc
doraźna
(przetrwanie
w najtrudniejszych warunkach) i skuteczne kierowanie na trwałą zmianę postawy osób
bezdomnych. Służyły temu spotkania przedstawicieli wrocławskich instytucji zajmujących
się pomocą zimową osobom bezdomnym (pomoc społeczna, służba zdrowia, policja, straż
miejska, władze samorządowe, ngo’sy) w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kołłątaja 26a. Odbyły się również spotkania
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poświęcone miejskim dokumentom dotyczących organizacji pozarządowych oraz
konferencja poświęcona problemom bezdomności w zmieniającym się systemie prawnym.
KREATYWNY PLAC SPOŁECZNY
Okres realizacji: 13.06.2017 - 31.08.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 500
Celem realizacji zadania publicznego było stworzenie zielonej przestrzeni na Placu
Społecznym, który będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców Wrocławia.
Głównym elementem projektu było stworzenie zielonej infrastruktury, która powstała
podczas otwartych, darmowych warsztatów prowadzonych przez stolarzy, rzemieślników
i osoby zajmujące się zielenią.
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET POPRZEZ
EDUKACYJNĄ ORAZ POMOC PSYCHOSPOŁECZNĄ I PRAWNĄ
Okres realizacji: 17.07.2017 - 13.10.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 144

DZIAŁALNOŚĆ

Celem realizacji zadania publicznego była edukacja i poradnictwo związane
z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz życiu osobistym.
Podniesienie świadomości Wrocławian z zakresu dyskryminacji kobiet, w tym przemocy
ze względu na płeć oraz zapewnienie indywidualnej pomocy oraz wsparcie ofiarom
przemocy. Podnoszenie świadomości ogólnospołecznej.
„ŚNIADANIE W DOBRYM TONIE" SPOŁECZNE WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW
OŁBINA
Okres realizacji: 23.07.2017 - 10.10.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było pogłębienie więzi społecznych i integracja
sąsiedzka wrocławskiego osiedla Ołbin poprzez udział w międzypokoleniowych działaniach
artystycznych połączonych z organizacją czasu wolnego. Przekształcenie przestrzeni
miejskiej służącej do codziennej rekreacji (park) w miejsce aktywności twórczej
mieszkańców lokalnej społeczności. Przedstawianie różnorodnych działań artystycznych.
Zdobycie oraz poszerzenie wiadomości jak również umiejętności z zakresu odbioru sztuki
połączonych z organizacją czasu wolnego w naturalnej przestrzeni odbiorców.
Integracja rodzin i sąsiadów uczestniczących w projekcie.
OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH DLA WROCŁAWSKIEGO
NGO
Okres realizacji: 01.09.2017 - 30.09.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 47
Celem realizacji zadania publicznego była integracja i wzmocnienie merytoryczne
wrocławskich organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie wyjazdu i udział w VIII
Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowym. Działanie realizowane w ramach projektu
miedzy innymi przyczyniły się do promowania działań organizacji pozarządowych na
zewnątrz, zachęcania do angażowania się w życie społeczne, budowania współpracy
wewnątrz i międzysektorowej czy też wymiany doświadczeń, informacji wrocławskich
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organizacji
pozarządowych
Pozarządowych w Warszawie.

z

uczestnikami

Ogólnopolskiego

Forum

Inicjatyw

CYKL IMPREZ ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ MUCHOBORU WIELKIEGO
Okres realizacji: 15.09.2017 - 16.10.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego była integracja i wzmocnienie więzi wspólnoty
lokalnej zamieszkującej osiedle Muchobór Wielki, przypomnienie historii osiedla Muchobór
Wielki i powstania parafii oraz uczczenie 110 rocznicy powstania parafii.
SPOTKANIA WROCŁAWSKIE
Okres realizacji: 29.09.2017 - 24.10.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 100
Celem realizacji zadania publicznego było promowanie kultury, tradycji kresowych
poprzez organizację spotkań wrocławskich. Dzięki spotkaniom z przebywającymi
we Wrocławiu młodymi ludźmi ze Lwowa możliwe było przypomnienie kultury, muzyki
lwowskiej oraz potraw kresowych przygotowanych przez te młode osoby. Spotkania
przyczyniły się także do budowania zaangażowania społecznego uczestniczących w nich
osób poprzez wspólne przygotowanie dań, potraw na dzień Kultury Kresowej, aktywne
uczestnictwo w licznych spotkaniach, pomoc w ich organizacji.
KARUZELA Z MADONNAMI - WIDOWISKO INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ EWY
DEMARCZYK
Okres realizacji: 08.11.2017 - 04.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 150
Celem realizacji zadania publicznego było przeprowadzenie widowiska – wydarzenia
kulturalnego i artystycznego, podczas którego zaprezentowanie zostały klasyki sztuki
polskiej i światowej.
KONSULTACJA I WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY URZĘDU
MIEJSKIEGO WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Okres realizacji: 17.11.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego była kontynuacja zadania publicznego
pt. „Wypracowanie i przygotowanie strategii współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w latach 2018-2020”. Celem zadania było wdrożenie
oraz
przeprowadzenie
konsultacji
dokumentu
strategii
wśród
interesariuszy
tj.: przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Okres realizacji: 01.12.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 100
Celem realizacji zadania publicznego było ukazanie dzieciom i młodzieży z Klubowego
Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży magii i uroku Świąt Bożego Narodzenia.
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Zorganizowano dwa spotkania, w ramach których odbył się turniej pomocników
Św. Mikołaja (gry, konkursy, tańce z Mikołajem), spotkanie ze Św. Mikołajem (wręczenie
paczek, słodki poczęstunek) oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
„POZARZĄDOWE MIKOŁAJKI" - INTEGRACYJNE SPOTKANIE ŚWIATECZNE DLA
WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Okres realizacji: 01.12.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 85
Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie poziomu integracji wśród lokalnych
organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie spotkania świątecznego. Stworzenie
nieformalnej przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązania szeroko rozumianej
współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami, a instytucjami publicznymi.
ZMIANA LOKALIZACJI DOMU SOCJALNEGO DLA MĘŻCZYZN
Okres realizacji: 08.12.2017 - 29.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 20
Celem realizacji zadania publicznego była zmiana dotychczasowej lokalizacji domu
socjalnego dla mężczyzn zapewniającego schronienie dla 20 bezdomnych osób. Z uwagi
na konieczność opuszczenia dotychczas zajmowanego budynku, zorganizowano transport
umożliwiający przeniesienie wszystkich zasobów rzeczowych pozostających w dyspozycji
Stowarzyszenia z budynku przy ul. Reymonta 10, do budynku przy ul. Obornickiej 58a.
WYPIEK CHLEBA OPARTEGO NA DAWNYCH RECEPTURACH W PRACOWNI
CHLEBA
W
MISERART,
ORGANIZACJA
WIGILII
DLA
MIESZKAŃCÓW
OGRZEWALNI PRZEZ MISERART ORAZ ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
I UPOMINKÓW ŚWIĄTECZNYCH
Okres realizacji: 08.12.2017 - 29.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 70
Celem realizacji zadania publicznego było wsparcie osób, które ze względu na trudną
życiową sytuację nie posiadają bliskich, z którymi chcieliby i mogli spędzić wigilijny
wieczór. Zadanie składało się z dwóch części:
• pierwsza część polegała na wypieku chleba przez mistrza piekarnictwa wraz
z osobami z doświadczeniem bezdomności objętymi programem mieszkania
wspieranego (“dom integracji”), zaangażowanymi w działania MiserArt, tj. strefy
kreatywnej w labiryncie wykluczenia. Podczas warsztatów osoby bezdomne,
pogłębiły umiejętności związane z wypiekiem chleba tradycyjnymi metodami;
• druga część zadania polegała na sfinansowaniu artykułów spożywczych
niezbędnych do zorganizowania Wigilii i upominków świątecznych (kosmetyki,
środki czystości, bielizna) dla mieszkańców “domu integracji” (schronisko dla
10 osób), jak również Ogrzewalni św. Brata Alberta (ok. 60 osób) oraz organizacji
spotkania wigilijnego.
ŚWIĄTECZNA POMOC UBOGIM, BEZDOMNYM WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 19.12.2017 - 29.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 305
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Celem realizacji zadania publicznego było przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia
społecznego w okresie bożonarodzeniowym u podopiecznych i klientów stowarzyszenia.
Zostało to zrealizowane poprzez przygotowanie paczek świątecznych z artykułami
spożywczymi.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH PRZYGOTOWANIE MIEJSCA
Okres realizacji: 20.12.2017 - 29.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 300
Na terenie Wrocławia w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo dużo osób
samotnych, które nie spędzają czasu z bliskimi sobie osobami i nie stać ich na zakup
potrzebnych artykułów na święta i nie potrafią w większości przypadków przygotować dla
siebie świątecznej Wigilii. Celem realizacji zadania publicznego było przygotowanie
miejsca dla osób starszych i samotnych aby mogli spędzić Wigilię w miłej i świątecznej
atmosferze.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM SPOŁECZNO- KULTURALNO –
EDUKACYJNEGO „CZASOPRZESTRZEŃ”
Okres realizacji: 01.03.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 41 000
Celem realizacji zadania publicznego było prowadzenie działań społeczno-kulturalnoedukacyjnych skierowanych do osób mieszkających lub uczących się we Wrocławiu,
w szczególności do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów, społeczności lokalnej
osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie - Bartoszowice poprzez udział w warsztatach,
eventach i mini projektach.
W ramach przedmiotowego zadania realizowane były:
• Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno – kulturalnych poprzez
animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja
warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym),
mini
projektów
i
eventów.
Projekt
zakłada
również
włączenie
w prowadzone działania lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie będą mieli
swoje pracownie.
• Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne podczas
dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnienie
infrastruktury
na
potrzeby
realizacji
projektów
społeczno-kulturalnoedukacyjnych w tym związanych z organizacją Word Games 2017 we Wrocławiu.
WYPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE STRATEGII WSPÓŁPRACY
MIEJSKIEGO WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Okres realizacji: 24.04.2017 - 31.10.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1

URZĘDU

Celem realizacji zadania publicznego było wypracowanie i przygotowanie dokumentu
strategii współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Wrocławia, a organizacjami
pozarządowymi
działającymi
na
terenie
Wrocławia
w
latach
2018-2020.
Zadanie polegało na:
• zbadaniu funkcjonującego mechanizmu współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia
i organizacji pozarządowych;
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•
•
•
•

konsultacji uzyskanych informacji z przedstawicielami sektora publicznego
i pozarządowego;
przygotowanie planu finansowego umożliwiającego wdrożenie założeń strategii;
opracowaniu, napisaniu, zredagowaniu dokumentu w/w strategii;
wdrożeniu i rozwoju Wrocławskiego Modelu Współpracy.

ORGANIZACJA
I
PRZEPROWADZENIE
I
KONGRESU
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Okres realizacji: 27.04.2017 - 15.07.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 293

WROCŁAWSKICH

Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie 1 Kongresu
Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Kongres był płaszczyzną
spotkań, dialogu i wymiany doświadczeń oraz współpracy miedzy organizacjami
pozarządowymi, a Urzędem Miejskim Wrocławia.
W trakcie Kongresu:
• realizowane były spotkania „branżowe” obejmujące min. 7 tematów (kultura,
sport, edukacja, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, rekreacji i turystyka);
• jego uczestnicy zapoznali się z formułą funkcjonowania i współdziałania Grup
Dialogu Społecznego, federacji wrocławskich organizacji pozarządowych oraz
Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
• zaktywizowano
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
do
udziału
w wyborach do Wrocławskie Rady Działalności Pożytku Publicznego;
• przystąpiono do wypracowania rekomendacji dotyczących współpracy organizacji
pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ PN. „ ALZHEIMER – PODZIELMY
SIĘ NASZYMI HISTORIAMI”
Okres realizacji: 13.07.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 50
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch
spotkań, spotkania dla członków rodzin doświadczonych chorobą, które służyły
podnoszeniu świadomości na temat choroby Alzheimera.
PROGRAM INTEGRACYJNY – RUSKA 46 A, WROCŁAW
Okres realizacji: 01.08.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 800
Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie aktywności społecznej oraz
wzmocnienie procesu integracji międzykulturowej obywateli Ukrainy z mieszkańcami
Wrocławia poprzez organizacje działań integracyjno-edukacyjnych. Edukacja do
otwartości i szacunku wobec mieszkańców Wrocławia reprezentujących odmienność
kulturową, narodowościową i etniczną. Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących
dialog międzykulturowy. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa nowych mieszkańców
Wrocławia poprzez zorganizowanie systemu wsparcia. Integracja środowiska nowych
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mieszkańców Wrocławia, mniejszości oraz osób, organizacji i instytucji działających na
rzecz mniejszości z mieszkańcami Wrocławia. Szerzenie dialogu kulturowego.
ORGANIZACJA
I
PRZEPROWADZENIE
WARSZTATÓW
I MIKOŁAJKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 23.10.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 15

ANDRZEJKOWYCH

Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie warsztatów
andrzejkowych i mikołajkowych po ukraińsku dla dzieci i młodzieży wraz
z przygotowaniem lokalu. Warsztaty zostały przeprowadzone w języku ukraińskim. Celem
warsztatów była integracja dzieci, młodzieży i studentów oraz poznanie ukraińskich
zwyczajów andrzejkowych i mikołajkowych/świątecznych.
PRZEGLĄD KULTURY STUDENCKIEJ
Okres realizacji: 23.10.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 1 000
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie Przeglądu
Kultury Studenckiej wraz z przygotowaniem lokalu i terenu. Prezentacja twórczości
wrocławskich artystów wywodzących się ze środowisk studenckich. Budowanie poczucia
własnej wartości i wyższej samooceny wśród młodego pokolenia artystów poprzez
prezentację własnej twórczości. Wzrost poziomu aktywnego i świadomego uczestnictwa
w życiu kulturalnym. Przygotowanie lokalu i terenu do organizacji imprez o charakterze
kulturalnym.
PROMOCJA
DZIAŁAŃ
SPOŁECZNYCH
POPRZEZ
WYSTAWĘ
PT. „ ŚWIĘTA JADWIGA I JEJ ŚLĄSK”
Okres realizacji: 07.07.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 10 000

PLASTYCZNĄ

Celem realizacji zadania publicznego była promocja działań społecznych poprzez sztukę,
podniesienie świadomości i wrażliwości na piękno oraz zwrócenie uwagi na ludzi ubogich
i ich potrzeby. Wystawa „Św. Jadwiga i jej Śląsk” – artyści wrocławscy prezentowali
wizerunek świętej. Pierwszym miejscem ekspozycji był Kościół pw. Św. Krzyża
we Wrocławiu (lipiec-wrzesień 2017 r.), następnie na przełomie września i października
2017 r. Katedra Wrocławska. Następnie w październiku 2017 r. wystawa została
przewieziona do Bolkowa do kościoła pw. Św. Jadwigi, 9 listopada 2017 r. przewieziono
wystawę do Legnicy do Zamku Książąt Piastowskich, gdzie nastąpiło jej otwarcie
i ekspozycja. Koniec listopada 2017 r. to nowe miejsce prezentowania wystawy
w Lubinie.
PROMOCJA WBO 2017 POPRZEZ UDZIAŁ ZABYTKOWYCH AUTOBUSÓW
W IMPREZACH KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH EUROPEJSKICH
DNI DZIEDZICTWA I EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU
Okres realizacji: 04.09.2017 - 25.09.2017 (umowa jednoroczna)
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Ilość zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego była promocja Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017 poprzez udział zabytkowych autobusów w dwóch imprezach
kulturalnych organizowanych we Wrocławiu, odbywających się w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa
i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Autobusy
pojawiły się 9 września 2017 r. na Dniu Otwartym Zajezdni Popowice (ul. Legnicka 65)
oraz 16 września 2017 r. na Dniu Otwartym MPK Wrocław (ul. Legnicka 65). Osoby
uczestniczące w przejazdach autobusów mogły zapoznać się z zasadami i terminami
głosowania oraz o dotychczas zrealizowanych projektach. Informacja przekazywana była
poprzez plakaty (25 szt.) zawieszone w pojazdach oraz informację przekazywaną podczas
jazdy przez przewodnika. Ponadto podczas imprezy liderzy WBO zaprezentowali swoje
projekty i zachęcali do głosowania na nie. Łącznie w obu imprezach wzięło udział kilka
tysięcy osób.
CYKL
DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH
I
KULTURALNYCH
WSPIERAJĄCYCH
ŚWIADOMOŚĆ I POSTAWĘ O OBYWATELSKĄ W RAMACH OBCHODÓW
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REALIZOWANYCH
W DNIU 17.09.2017 POD HASŁEM "MOBILNOŚĆ CZYSTA, WSPÓŁDZIELONA,
INTELIGENTNA"
Okres realizacji: 08.09.2017 - 25.09.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 300-400
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja społeczna i upowszechnianie
postaw obywatelskich w trzech obszarach życia codziennego: zagospodarowania
przestrzeni miasta, poruszania się po mieście oraz włączania się w życie kulturalne
miasta podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności w dniu 17
września 2017 r. na ulicy Krupniczej, na której w tym dniu ograniczono ruch
samochodowy, pozostawiając pieszy, rowerowy oraz komunikacji zbiorowej. Zwiększono
świadomość mieszkańców w zakresie partycypacji w życiu społecznym – w namiocie
informacyjnym Biura ds. Partycypacji Społecznej informowano o możliwości składania
projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a w namiocie Biura Rozwoju
Wrocławia – o konsultacjach powstającego Studium zagospodarowania i kierunkach
rozwoju przestrzennego. Również liderzy WBO zaprezentowali swoje projekty, zachęcając
mieszkańców do głosowania. Punkty te odwiedziło ok. 400 osób. Ponadto podniesiono
kulturę i świadomość mieszkańców w zakresie poruszania się po mieście poprzez wykłady
i dyskusje w strefie rowerowej, którą odwiedziło ok. 300 osób. Również zrealizowano
warsztaty wraz ze spacerem badawczym dla mieszkańców ulicy Krupniczej, którzy mogli
porozmawiać o stanie aktualnym i zaplanować ewentualne potrzebne zmiany.
ARANŻACJA ARTYSTYCZNO-KULTURALNA ULICY KRUPNICZEJ PODCZAS DNIA
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REALIZOWANYCH W DNIU 17.09.2017 POD
HASŁEM "MOBILNOŚĆ CZYSTA, WSPÓŁDZIELONA, INTELIGENTNA"
Okres realizacji: 08.09.2017 - 25.09.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 1 000
Celem realizacji zadania publicznego było przeobrażenie wizerunku ulicy Krupniczej
poprzez aranżację artystyczno-kulturalną podczas obchodów Europejskiego Tygodnia
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Zrównoważonej Mobilności w dniu 17 września 2017 r. na ulicy Krupniczej, na której
w tym dniu ograniczono ruch samochodowy, pozostawiając pieszy, rowerowy oraz
komunikacji zbiorowej. Aranżacja florystyczna na peronach tramwajowych przyczyniała
się do odmiany zatłoczonej na co dzień ulicy. Ponadto ogródek gastronomiczny
funkcjonującej pizzerii wkomponowany w aranżację dał z kolei możliwość wyobrażenia
sobie, że Krupnicza mogłaby być deptakiem. Pokazanie mieszkańcom takich możliwości
użytkowania ulicy i jej odmiany wypełnił postulat wywołania dyskusji o zrównoważonej
mobilności oraz estetycznej dbałości o otoczenie. Istotą zadania było ukazanie realnej
alternatywy dla samochodowej dominacji w centrum miasta. Ponadto promowano
zrównoważone formy transportu miejskiego: zabytkowy tramwaj z grającym na żywo
jazzbandem czy amerykański autobus szkolny dostarczony przez Muzeum Techniki
z Jaworzyny Śląskiej czy wreszcie stoisko cargobike’ów oraz energorowery. W wydarzeniu
w sposób czynny wzięło udział prawie 1000 osób, nie wliczając przynajmniej drugie tyle
przechodniów.
„JESIEŃ DIALOGU"
Okres realizacji: 05.10.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość uczestników: 100
Celem realizacji zadania publicznego był wzrost kompetencji w zakresie współpracy,
komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz wzrost wiedzy w zakresie zasobów lokalnych
i możliwości współpracy wśród przedstawicieli Rad Osiedli we Wrocławiu i urzędników
współpracujących z Radami Osiedli, a także wykorzystanie ich wiedzy i kompetencji do
stworzenia rekomendacji w zakresie rozwoju samorządności lokalnej we Wrocławiu,
poprzez organizację sesji warsztatowych w ramach Forum Rad Osiedli i spotkania
o charakterze informacyjno – promocyjno - integracyjnym w ramach Międzynarodowych
Dni Mediacji.
„ODRA CENTRUM - BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ ODRZAN" - BUDOWA MODELOWEGO,
NISKOEMISYJNEGO OBIEKTU PŁYWAJĄCEGO DLA ROZWOJU EDUKACJI,
TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Okres realizacji: 15.11.2017 - 31.12.2018 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było wybudowanie niskoemisyjnego, pływającego
obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na ośrodek edukacyjno-informacyjny,
w którym wytwarzana będzie energia w oparciu o OZE, pełniącego w przyszłości funkcje
demonstracyjne, a po przez to:
-zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej o znacznie
podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
-zwiększenie udziału energii wytwarzanej z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł
energii;
-ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstałych z obiektach użyteczności publicznej oraz
poprawa środowiska przyrodniczego.
PILOTAŻOWY PROGRAM-WROCŁAWSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW
Okres realizacji: 15.05.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 8 000
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Celem realizacji zadania publicznego było wzmocnienie postaw obywatelskich
społeczności lokalnych poprzez aktywne uczestnictwo nieformalnych grup mieszkańców
w projekcie Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw w tym m.in.:
• umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach;
• aktywizacja mieszkańców Wrocławia w zakresie rozwiązywania problemów
i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.
Celem była również promocja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przez zwiększanie
wykorzystania inwestycji wykonanych lub planowanych do wykonania w ramach WBO.
Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw zakładał wspieranie wyłącznie nieformalnych grup
mieszkańców,
realizujących
samodzielne
projekty
i
inicjatywy
społeczne
[nieinwestycyjne] na rzecz lokalnej społeczności Wrocławia.
Łącznie w ciągu 2017 roku wsparto 79 działań, które bezpośrednio zaangażowały 237
osób w ich realizację, a pośrednio ich odbiorcami było ok. 8 tys. Wrocławian
i Wrocławianek. Przykładowe działania to: festyny, pikniki, warsztaty edukacyjne,
działania dla seniorów, projekty dla dzieci i młodzieży, inicjatywy proekologiczne.
4 projekty miały zasięg ogólnomiejski. Najwięcej projektów zrealizowano na Osiedlu
Karłowice – 14, Stare Miasto – 8, Osobowice – 7, Grabiszyn-Grabiszynek – 5, Nadodrze –
5, Ołbin – 4, Maślice – 4. Po 3 projekty zrealizowały: Biskupin-Sępolno-DąbieBartoszowice oraz Przedmieście Oławskie, po 2 – Psie-Pole-Zawidawie, Gajowice,
Szczepin, Żerniki, Księże Małe, Brochów oraz Gaj, po 1 – Strachocin-Swojczyce-Wojnów,
Gądów, Widawa, Pracze Odrzańskie, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Borek, Leśnica, Plac
Grunwaldzki, Oporów, Klecina, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Huby,
Kuźniki, Kozanów, Przedmieście Świdnickie, Kleczków.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE MISTRZOSTW WROCŁAWIA
ŚREDNICH W ŻEGLARSTWIE KLASYCZNYM I KAJAKARSTWIE
Okres realizacji: 13.07.2017 - 11.11.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 100

SZKÓŁ

Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw
Wrocławia Szkół Średnich w żeglarstwie klasycznym i kajakarstwie
m.in. poprzez
przygotowanie niezbędnego sprzętu tj. zakup silnika, łodzi, tub startowych oraz
zabudowa 3 platform na pływaki.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SPORTU
UNIWERSYTECKIEGO ORAZ ZAWODÓW DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI UCZELNIANEJ
W TENISIE ZIEMNYM W 2017 ROKU
Okres realizacji: 13.07.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 500
Celem
realizacji
zadania
publicznego
była
organizacja
i
przeprowadzenie
Międzynarodowego Dnia Sportu Uniwersyteckiego
oraz zawodów dolnośląskiej Ligii
uczelnianej w tenisie ziemnych poprzez m.in. przygotowanie obiektów/hal do ich
przeprowadzenia (wykonanie branżowej inwentaryzacji obiektu, projekt oświetlenia
awaryjnego oraz czujek dymu, opracowanie ekspertyzy technicznej, wykonanie symulacji
komputerowej ewakuacji osób, montaż oświetlenia awaryjnego i czujek dymu, montaż
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zamków antypanicznych w hali, zakup i instalacja agregatów ppoż., malowanie i prace
konserwatorskie).
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY DLA ŚRODOWISKA SPORTOWEGO W 2017 ROKU
Okres realizacji: 01.09.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 86
Celem realizacji zadania publicznego było przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu
pierwszej pomocy dla środowiska sportowego wraz z dostosowanie budynku na potrzeby
ich przeprowadzenia ( m.in. naprawa rynny i gzymsu, malowanie klatki schodowej
i odnowienie sali szkoleniowej, malowanie i wymiana wyposażenia, malowanie
i czyszczenie elewacji budynku i bramy wjazdowej.)
EDUKACJA
EKOLOGICZNA
DZIECI
I
MŁODZIEŻY
POWSTAWANIU ODPADÓW
Okres realizacji: 16.01.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 419

–

ZAPOBIEGANIE

Celem realizacji zadania publicznego było rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii, kształtowanie ekologicznych zachowań
przyjaznych środowisku. Działania realizowane były w ramach dofinansowanego projektu
pn. "edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - zapobieganie powstawaniu odpadów – R
jak redukuj. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław”. Realizowane działania polegały
na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia te służyły zmianie
zachowań konsumenckich i uświadomieniu osobistej odpowiedzialności za stan
porządkowy miasta i stan globalnego ekosystemu wśród dzieci i młodzieży w tym
zwiększeniu poziomu i zasięgu wiedzy na temat ograniczania ilości odpadów i zasady 3R,
promowaniu mody na ograniczenie konsumpcji, promowaniu upcyklingu i kultury
wielorazowego użytku, przekazaniu wiedzy na temat znaków i certyfikatów
ekologicznych, zmian klimatu.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA
SZEŚCIU ZABYTKOWYCH WAGONÓW TRAMWAJOWYCH
Okres realizacji: 23.03.2017 - 25.04.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Zadanie polegało na opracowaniu programów prac konserwatorskich dla sześciu
zabytkowych tramwajów, stanowiących własność gminy Wrocław, które mają zostać
poddane rewitalizacji w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Programy konserwatorskie stanowiły element dokumentacji
aplikacyjnej o ww. dofinansowanie. Ze względów formalnych tego typu dokumenty są
niezbędne do prowadzenia jakichkolwiek prac konserwatorskich, restauratorskich czy
remontowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
EDUKACJA POZA-FORMALNA
Okres realizacji: 13.03.2017 - 15.12.2017 (umowa jednoroczna)
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Ilość zawartych umów: 6
Ilość odbiorców: 481
Celem realizacji zadania publicznego była popularyzacja osiągnięć nauki i kultury wśród
dzieci i młodzieży (od 3 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych) oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności,
rozwijanie kreatywności, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
W ramach zadania prowadzone były projekty m.in. w dziedzinach: naukowej
(z przedmiotów ścisłych, komputerowe, zabawy matematyczne – gry planszowe, zajęcia
ekologiczne), artystycznej, w tym warsztaty taneczne (taniec ludowy), rękodzielnicze,
fotograficzne,
plastyczne,
muzyczne),
z
zakresu
kompetencji
społecznych
i międzykulturowych.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 16.01.2017 - 21.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 70
Celem realizacji zadania publicznego było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu programów
szkolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych, pozaszkolnych)
z przedmiotów szkolnych w szczególności z przedmiotów ścisłych. Dostępne są również
konsultacje z pedagogiem.
MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI – IV EDYCJA
Okres realizacji: 22.05.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 98
Celem realizacji zadania publicznego było wzmacnianie postaw obywatelskich dzieci
i młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w projekcie Młodzieżowy Budżet Obywatelski
oraz promocja młodzieżowego wolontariatu.
Młodzieżowy Budżet Obywatelski - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 roku
to nowoczesna formuła wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci
i młodzieży (do 21 roku życia) oraz wzmacniania kluczowych kompetencji uczestników –
w szczególności współpracy w zespole i działania projektowego – poprzez wykorzystanie
metodyki edukacji poza-formalnej: uczenia się przez działanie i partycypację.
W ramach zadania przeprowadzono konkurs na realizację samodzielnych projektów
i inicjatyw społecznych na rzecz lokalnych społeczności Wrocławia przez nieformalne
grupy młodzieżowe. W konkursie złożono 47 projektów, spośród których 34 uzyskały
rekomendację Komisji Oceny Wniosków - zrealizowano 32 projekty.
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PROMUJĄCA INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
Okres realizacji: 15.06.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 800
Celem realizacji zadania publicznego była integracja międzypokoleniowa wzmacniająca
więzi rodziny, zwiększenie aktywności osób starszych z osiedli Gądów, Kuźniki, Nowy
Dwór, pogłębienie wiedzy na temat zmian społecznych zachodzących wraz z wiekiem,
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przygotowanie społeczeństwa do starości - umożliwienie integracji różnych grup
wiekowych i różnych środowisk, wymiana doświadczeń międzypokoleniowych
i wewnątrzpokoleniowych.
Podczas realizacji zadania zorganizowano zajęcia aktywizujące dzieci, rodziców
i dziadków, w tym warsztaty (m.in. muzyczne, plastyczne, taneczne, orgiami,
scrapbokingu, majsterkowania, rękodzielnicze, śmiechoterapii), wieczorki taneczne,
festyny, spotkania świąteczne, festiwal piosenki, nagranie płyt z piosenkami dzieci dla
osób starszych.
PROWADZENIE ZESPOŁU WOKALNEGO
Okres realizacji: 01.03.2017 - 30.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 18
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja dzieci młodzieży w działania
kulturalne oraz zapewnienie adresatom zadania pozaszkolnej edukacji muzycznej poprzez
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach muzyczno-wokalnych. Zadanie polegało na
edukacji muzycznej 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.
DZIAŁANIA EDUKACYJNO - KULTURALNE W RAMACH
MIĘDZYSZKOLNEGO CHÓRU
Okres realizacji: 01.02.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 20

PROWADZENIA

Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja młodzieży w działania kulturalne
oraz rozwijanie zdolności muzycznych młodzieży w Kameralnym Chórze ANGELUS
działającym przy Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 3 we Wrocławiu.
Podczas realizacji zadania zorganizowano zajęcia grupowej emisji głosu, warsztaty
tematyczne
(katolickie,
prawosławne,
ewangelickie
i
gospel)
oraz
spacer
międzykulturowy po wrocławskich kościołach (Koncert „Na drogach ku wieczności”).
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT - II EDYCJA
Okres realizacji: 15.03.2017 - 30.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 10 000
Celem realizacji zadania publicznego była popularyzacja matematyki i jej zastosowań
wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży edukacją
matematyczną. Działania realizowane w ramach zadania to cykl otwartych, imprez
i konkursów
popularnonaukowych w zakresie edukacji matematycznej dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych takich jak; Dolnośląskie Mecze
Matematyczne, Konkurs Lingwistyczny „Wieża Babel”, Konkurs Matematycznego Origami
„Żuraw”, Mistrzostwa Polski w Geometrii Elementarnej, Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim
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Liczeniu, Letni Obóz Naukowy, Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację, Konkurs
Matematyczny KOMA.
KONKURS KULINARNY – III EDYCJA
Okres realizacji: 23.10.2017 - 15.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 300
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie drużynowego
III WROCŁAWSKIEGO KULINARNEGO RAJDU MŁODYCH MISTRZÓW adresowanego do
młodzieży uczącej się i/lub mieszkającej we Wrocławiu (uczniowie ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych), w tym m.in.
przygotowanie zakresu tematycznego i oraz regulaminu konkursu, opracowanie zadań
konkursowych, ogłoszenie konkursu kulinarnego, promocja konkursu.
W konkursie udział wzięło 40 uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych. 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: 01.01.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było wsparcie organizacji pozarządowych poprzez
prowadzenie Centrum i zapewnienie dostępu do lokalu organizacjom pozarządowym wraz
z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań
i realizacji działań statutowych. W Centrum w 2017 roku swoje siedziby miało 10
organizacji pozarządowych. Centrum stanowiło zaplecze infrastrukturalne dla organizacji
prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wrocławia między
innymi z zakresu kultury, ochrony zdrowia i spraw społecznych. Zapewniona była
kompleksowa i profesjonalna obsługa finansowo-księgowa jak również odpowiednia
opieka i utrzymanie obiektu. Prowadzone były bieżące remonty oraz naprawiane awarie
i dewastacje. Organizacja prowadziła ogród społeczny z tyłu budynku.
WSPARCIE MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE KLUBOWYCH
AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 01.02.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 200

CENTRÓW

Celem realizacji zadania publicznego była profesjonalizacja pracy przedstawicieli
Klubowych Centrów Aktywności dzieci i młodzieży, animatorów, liderów oraz młodzieży
w nich działającej. Wsparcie Klubowych Centrów to były przede wszystkim działania
mające na celu porządkowanie wiedzy, umiejętności liderów i animatorów, pozwalające
się rozwijać.
Głównymi celami zadania publicznego było/a: prowadzenie działalności edukacyjnej,
skierowanej do liderów pozwalająca na dokonanie wyboru dotyczącego nowych rozwiązań
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zarządczych, tworzenie wspólnych dla 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: 20.11.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 1 050

POTRZEBUJĄCYCH

Celem realizacji zadania publicznego było przygotowanie i dostarczenie 1.000 paczek
żywnościowych dla najuboższych i potrzebujących mieszkańców Wrocławia. Paczki
zostały przygotowane i bezpłatnie przekazane do wskazanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej punktów dystrybucji znajdujących się na terenie miasta Wrocławia.
Organizacja dokonywała zakupu produktów spożywczych o przedłużonej okresie
przechowywania (np. konserwy, olej), jak również produktów suchych takich jak
np. cukier, mąka, herbata oraz materiałów do zapakowania paczek.
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE – „WIGILIA Z HOBBITEM"
Okres realizacji: 01.12.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 143
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie wigilijnego spotkania, które
stworzy namiastkę „normalności” spotkań „rodzinnych” gdzie oprócz życzliwości,
akceptacji i zrozumienia biedy dotykającej wiele dzieci przychodzących do ośrodka przy
Św. Macieja 5a na zajęcia pozalekcyjne, pojawi się bardzo czytelny, trafiający do
wyobraźni wzór wigilijnego wieczoru „dobry” do naśladowania w dorosłym życiu.
Działania realizowane w ramach zadania to przygotowanie historii wigilijnego wieczoru
w tym przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji zwyczajów i ceremoniału wigilijnego
wieczoru z wyeksponowaniem zasad obrządku, jego genezy i ważności w życiu
chrześcijan, przygotowanie kolęd i pastorałek, a także wręczenie drobnych upominków
dla każdego uczestnika spotkania.
KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 04.01.2016 - 31.12.2017 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 19
Ilość odbiorców: 1 421
Celem realizacji zadania publicznego było głównie 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
turystycznych,
• uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
Działania Klubowych Centrów w roku 2017 obejmowały: organizację zajęć
manualnych/kulturalnych/rekreacyjnych/turystycznych, realizację programów profilaktyki
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uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród uczestników zadania, rozwój talentów
i kreatywności, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw
i zachowań zdrowotnych i społecznych.
Klubowe Centra współpracowały z organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się podobnymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.
KONKURSY EDUKACYJNE „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI”
Okres realizacji: 21.03.2017 - 15.06.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 1 110
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie, w ramach siódmej edycji
Konkursów „Wędrówki Szlakiem Wartości”, cyklu konkursów w 26 kategoriach przy
współpracy z dyrektorami i nauczycielami czterech wrocławskich szkół. Przeprowadzenie
eliminacji szkolnych oraz gali laureatów, podczas której wręczone zostały nagrody,
a młodzież prezentowała swoje sukcesy. Konkursy pozwoliły na dostrzeżenie własnych
talentów i zdolności innych rówieśników, propagowanie odpowiedniego spędzania
wolnego czasu, które służyło rozwojowi talentów i osobowości młodych ludzi.

PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WE WROCŁAWIU
(PRZY UL. IGNUTA 125, UL. RĘKODZIELNICZEJ 1, UL. SWOJCZYCKIEJ 118)
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 1 490
Celem realizacji zadania publicznego było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zadanie polegało na prowadzeniu
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu zgodnie z ww. ustawą poprzez
udzielanie pomocy, która obejmowała:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Organizacje pozarządowe prowadziły łącznie 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
które czynne były 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), na terenie powiatu Miasto Wrocław
od 1 stycznia 2017 r. zostało utworzonych 25 punktów, w których udzielana jest
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nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub
radcowskiego.
W 2017 r. 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej było prowadzonych przez
adwokatów i radców prawnych, a 13 przez organizacje pozarządowe. W punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielali również doradcy podatkowi
– w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów
prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
We Wrocławiu, w 2017 r. prowadzonych było 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
mieszczących się w lokalach będących w zasobie powiatu M. Wrocław:
 pl. Dominikańskim 6 (2 punkty),
 ul. Grabiszyńskiej 236 - do 30 czerwca 2017 r. (1 punkt),
 ul. Rydygiera 43 (3 punkty),
 ul. Wiosennej 14 (1 punkt),
 ul. Gajowickiej 96a (1 punkt),
 ul. Zachodniej 1 - do 30 czerwca 2017 r. (2 punkty),
 ul. Kromera 44 (2 punkty),
 ul. Szczytnickiej 47 - od 1 lipca 2017 r. (3 punkty).
Punkty te były obsługiwane przez 54 adwokatów i radców prawnych.
W wyniku otwartego konkursu ofert nr 1827 dotacji udzielono 2 organizacjom
pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną przy:
 ul. Rękodzielniczej 1 (2 punkty),
 ul. Ignuta 125 (9 punktów),
 ul. Swojczyckiej 118 - do 30 czerwca 2017 r. (2 punkty),
 ul. Szczytnickiej 47 - od 1 lipca 2017 r. (2 punkty).
W ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu, w 2017 r. udzielono
6 865 porad prawnych, w tym 5 375 w punktach obsługiwanych przez adwokatów
i radców prawnych i 1 490 porad w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe.
Średnio liczba udzielanych porad w całym Wrocławiu w 2017 r. kształtowała się
na poziomie ponad 500 porad miesięcznie, poza grudniem (435 porad).
Z analiz ilościowych przeprowadzanych co kwartał wynika, że największym powodzeniem
cieszyły się punkty zlokalizowane w centrum Miasta (pl. Dominikański 6, ul. Rydygiera
43), budynek Urzędu Miejskiego przy al. Kromera 44), najmniej klientów było
w punktach oddalanych od centrum (ul. Wiosenna 14, ul. Ignuta 125).
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 (736), osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (401), młodzież do 26 roku życia (1 560), osoby,
które ukończyły 65 lat (3 842), kombatanci (13), weterani (19), 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 (156).
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Liczba osób, które otrzymały nieodpłatną pomoc prawną
- podział na rodzaj uprawnienia
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1283 osób czyli 18,68 % wszystkich beneficjentów programu nieodpłatnej pomocy
prawnej), wyraziło zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych. Kobiet było
59 %, mężczyzn - 41 %. Przeważająca grupę stanowiły osoby powyżej 65 roku życia
i osoby w wieku poniżej 26 lat.
Z danych zbiorczych wynika, że z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystały również 19
osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i 82 osoby posiadające orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.
Najczęściej udzielano pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, spadkowego
i rodzinnego. Najmniej było porad prawnych dotyczących zakładania działalności
gospodarczej.
Pomoc prawna nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W całym 2017 roku 211 osobom odmówiono udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto 127 osób nie stawiło 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 środków przeznaczonych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
we Wrocławiu wynosiła 1 582 004 zł.
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IV.2. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu mają
na celu poprawę wizerunku Wrocławia poprzez zachowanie oraz przywrócenie do stanu
świetności substancji zabytkowej miasta. Zadania te zrealizowano poprzez prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót remontowych i budowlanych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczyły one obiektów jednostkowo wpisanych do
rejestru zabytków.:
- zabytków nieruchomych - remonty elewacji i dachów, wnętrz,
- zabytków ruchomych - stolarka, kamieniarka, obrazy, rzeźby, epitafia, witraże,
- zabytków techniki - tramwaje, holownik parowy, fort obronny.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do zadań objętych
umowami dotacyjnymi Gminy Wrocław sporządzane są dokumentacje konserwatorskie.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY
NARODOWEGO WE WROCŁAWIU – I EDYCJA, II EDYCJA
Okres realizacji 24.03.2017 – 31.21.2017 (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 49
Odbiorcy – mieszkańcy Wrocławia, osoby przyjezdne, turyści

I

DZIEDZICTWA

Dotację otrzymało 29 organizacji pozarządowych. Pracami konserwatorskimi,
restauratorskimi oraz robotami remontowo-budowlanymi objęto 40 obiektów
zabytkowych. W ramach prowadzonych działań w przeważającej większości
kontynuowano wieloletnie już prace restauracyjno-konserwatorskie. Spektakularnym
przykładem w 2017 były prace w części empory Auli Leopoldina Uniwersytetu
Wrocławskiego, dobiegający końca remont elewacja kościoła p.w. św. Karola Boromeusza
czy restauracja wagonu tramwajowego Konstal 102 Na.

IV.3.

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W 2017 roku zrealizowano łącznie trzy zadania w zakresie działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez popularyzację kultury
przedsiębiorczości oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych na każdym etapie edukacji.
Pozytywne opinie po realizowanym w latach 2010-2016 projekcie „Przedsiębiorczy
przedszkolak”, jak i unikatowość, w skali kraju i Europy, oferty zajęć z przedsiębiorczości
dla dzieci w wieku przedszkolnym spowodowała ogłoszenie konkursu w zakresie zajęć dla
przedszkolaków z wykorzystaniem metody teatralnej. Dzieci z 10 placówek
przedszkolnych miały okazję udziału w interaktywnym przedstawieniu teatralnym
edukującym w zakresie pozytywnych wzorców zachowań jak: oszczędzanie, racjonalne
dokonywanie zakupów, niesienie pomocy, kreatywność czy współpraca. W celu
utrwalenia treści przekazanych w spektaklu, każda placówka otrzymała grę planszową
oraz płytę z piosenkami, celem dalszego ćwiczenia i osłuchiwania się z przekazem
edukacyjnym.
Drugim zadaniem były „Warsztaty design thinking” – uczniowie 5 klas wrocławskich szkół
średnich mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć tę metodę rozwiązywania złożonych
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wyzwań, wypracowując w grupach formułę uczniowskiego klubu biznesowego. Klub
w założeniu miał ułatwić młodzieży kontakt z otaczającą rzeczywistością społeczno –
gospodarczą, być miejscem inspiracji i nawiązywania kontaktów. W trakcie realizacji
zadania, uczestnicy poznali całe spektrum instytucji i konceptów, które funkcjonują
w otaczającej rzeczywistości jak: firmy, organizacje pozarządowe, koła naukowe,
blogerzy, inkubatory przedsiębiorczości czy przestrzenie coworkingowe.
PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK - REAKTYWACJA
Okres realizacji: 15.08.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 540 dzieci (5- i 6 –latki) z 10 wrocławskich placówek przedszkolnych,
20 nauczycieli
Celem zadania była popularyzacja postaw przedsiębiorczych i wiedzy ekonomicznej wśród
dzieci przedszkolnych (5- i 6-latki) wrocławskich placówek wychowania przedszkolnego
poprzez przeprowadzenie lekcji teatralnych w co najmniej 10 placówkach. Realizatorem
projektu było Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne DW Działamy Wspólnie. Cel
projektu zrealizowano poprzez zajęcia w formie lekcji teatralnej, powstałe w oparciu
o autorski scenariusz teatralny przedstawienia „Krasnal Złotóweczka i siedem kropek
biedronki”. Stanowił on punkt wyjścia do gier i zabaw edukacyjnych oraz do nauki
piosenek. Zajęcia miały charakter interaktywny i wciągały dzieci do wspólnej zabawy.
Głównym motywem przedstawienia była wartość pieniądza, zasady racjonalnego
dokonywania zakupów, reguły transakcji wymiennej kupna - sprzedaży czy
klasyfikowanie towarów ze względu na ich ważność i przeznaczenie.
WARSZTATY DESIGN THINKING
Okres realizacji: 04.09.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – udział 117 uczniów z 5 wrocławskich szkół średnich, 5 nauczycieli
Celem zadania była popularyzacja postaw przedsiębiorczych oraz zwiększenie wiedzy
o współczesnym środowisku biznesowym poprzez przeprowadzenie warsztatów design
thinking wśród uczniów szkół średnich, w trakcie których projektowali oni formułę
działania biznesowego klubu uczniowskiego. Uczestnicy mieli zaproponować realne
rozwiązanie problemu, jakim jest niechęć młodych ludzi do tematyki przedsiębiorczości –
mieli odpowiedzieć na pytanie, co byłoby dla nich interesujące aby obecność w takim
klubie uznali za pożądaną. W trakcie realizacji zadania uczniowie poznali się i pracowali
metodą design thinking. Odbyli spotkania z praktykami – przedsiębiorcami, ngo, spół.
socjal., przedst. inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych itp. Powstała
koncepcja uczniowskiego klubu biznesowego skupiła się na 3 tematach: #inspiracja
(spotkania z ludźmi inspirującymi), #pracownia (pomoc w szukaniu pracy dla
niepełnoletnich) i #działanie (pomoc uczniom innych szkół w realizacji projektów).
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
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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)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 7882
Poprzez realizację zadania promowano aktywność społeczną i gospodarczą w zakresie
wspomagającym rozwój przedsiębiorczości (§4 ust. 2 pkt 9) ppkt a), b) c) uchwały).
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 rzemieślniczoartystycznej, promocja ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu.
W ramach zadania osiągnięto następujące rezultaty:
- 21 Kawiarenek Przedsiębiorców, 291 uczestników,
- 3 BiznesMixery, 192 uczestników,
- 4 spotkania Cafe Rewitalizacja, 65 uczestników,
- 7 wizyt studyjnych, 137 uczestników,
- 3 edycje Mody na Nadodrzu, 800 uczestników,
Noc Nadodrza, 2000 uczestników,
27 warsztatów „Mistrzowie Nadodrza”, 119 uczestników,
Seminarium „Kroniki Nadodrza”, 21 uczesników,
37 publikacji w mediach,
272 pobrania audio spacerów po Nadodrzu,
Wydarzenie „Specjały Nadodrza”, 500 uczestników, charytatywna Noc Nadodrza, 1000
uczestników.
- kreacja 5 gadżetów nadodrzańskich i 4 marek (Artystyczne Nadodrze, Moda na
Nadodrzu, Specjały Nadodrza, Mistrzowie Nadodrza;
- prowadzenie punktu informacji o Nadodrzu (40 godz. tygodniowo);
- stworzenie 10 wizytówek w ramach platformy – promocja rzemiosła i przedsiębiorczości
na Nadodrzu;
- realizacja 5 witryn w ramach programu „Witryny Nadodrza – Okna na Świat”.
Infopunkt wspiera działania na rzecz ożywienia dawnego traktu handlowego, prowadzi
program tzw. Kawiarenek Przedsiębiorców we współpracy ze Stowarzyszeniem w Tonacji
Serca, podnosząc aktywność zawodową mieszkańców poprzez informowanie o ofercie
wolnych lokali, Centrum Rozwoju Zawodowego. Współpracuje i wspiera aktywne zakłady
rzemieślnicze i galerie artystyczne na Nadodrzu, promuje obszar jako atrakcyjny do
prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi także działania o charakterze
edukacyjnym w zakresie odpowiedzialności i dbałości o przestrzeń publiczną, organizuje
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wydarzenia gospodarcze i społeczne, które budują więzi wśród przedsiębiorców
Nadodrza. Promuje przy tym ekonomie społeczną jako sposób na samodzielność
zawodową mieszkańców.

IV.4. BIURO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
21 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim Wrocławia został powołany Departament
Zrównoważonego Rozwoju, w którego strukturze funkcjonuje Biuro Zrównoważonej
Mobilności.
Biuro, w obszarach realizowanych zadań, opierało się na głównym celu Programu
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2017r., przyjętym przez Radę
Miejską Wrocławia Uchwałą nr XXXI/635/16 z dnia 20 października 2016r. Cel, wskazany
powołaną wyżej Uchwałą ogniskował się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców
Wrocławia poprzez realizację zadań publicznych Miasta we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Najistotniejszymi rezultatami zadań wykonywanych w roku 2017 we współpracy
z organizacjami pozarządowymi było promowanie wśród mieszkańców pojęcia i zachowań
w duchu zrównoważonej mobilności.
ORGANIZACJA EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI –
PIKNIK NA ULICY KRUPNICZEJ
Okres realizacji: 08.09.2017 – 25.09.2017
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: kilkuset mieszkańców i przechodniów ul. Krupniczej przez okres trwania
wydarzenia, czyli 22 września 2017
Zadanie realizowane było przez Fundację ArtTransparent. W ramach zadania Fundacja
koordynowała organizację, dostawę, montaż, przebieg i demontaż aranżacji artystycznokulturalnej na ul. Krupniczej, w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu. W ramach wydarzenia głównego na ul. Krupniczej odbyły
się wykłady, wystawy, interaktywne spektakle dla dzieci, zielona aranżacja przystanków
i organizacja stanowisk wystawienniczych, dla promowania zrównoważonej mobilności.
PROMENADA KRZYCKA – GRA MIEJSKA
Okres realizacji: 13.12.2017 – 31.12.2017
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 20 (bezpośredni uczestnicy gry)
Zadanie realizowane było przez Fundację EkoRozwoju. W ramach zadania zorganizowano
grę miejską, która odbyła się 26 grudnia 2017 r. Przygotowano także cykl 5 artykułów
opublikowanych w dniach 20-24 grudnia 2017 r. na portalach internetowych i w mediach
społecznościowych. Materiał opisywał historię, charakter, walory krajobrazowe
i przyrodnicze oraz obecną i przyszłą funkcję Promenady Krzyckiej. Inicjatywa została
dostrzeżona i relacjonowana przez lokalne media, popularyzując ideę utworzenia zielonej
trasy pieszo-rowerowej łączącej południowe osiedla Wrocławia i w szerszym ujęciu – rolę
zieleni w mieście.
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IV.5 BIURO PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI
Biuro Promocji Miasta i Turystyki realizując zadanie programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi w 2017 wspierało głównie zadania w zakresie turystyki i
krajoznawstwa, które miały na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów
turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta. W związku z realizacją poniższych
zadań mieszkańcy i turyści mieli m.in. możliwość korzystania z usług Punktów Informacji
Turystycznej oraz zwiedzania miasta zabytkowym tramwajem. Natomiast w ramach
realizacji umowy przez Convention Bureau Wrocław wzbogacona została oferta
turystyczna poprzez rozwój turystyki biznesowej mająca na celu wykorzystanie
potencjału konferencyjno – kongresowego miasta.
ORGANIZACJA
I
PROWADZENIE
TRZECH
PUNKTÓW
TURYSTYCZNEJ WE WROCŁAWIU W LATACH 2016-2017
Okres realizacji - 01.02.2016 – 31.12.2017 (umowa dwuletnia)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 107 598

INFORMACJI

W ramach dotacji udzielonej Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej zorganizowane
i prowadzone były trzy Punkty Informacji Turystycznej. Punkty znajdowały się: w Porcie
Lotniczym im. Mikołaja Kopernika, na Dworcu Głównym PKP i Punkcie Obsługi Klienta
w ZOO. Informatorzy w Punktach Informacji Turystycznej świadczyli usługę wysokiej
jakości, udzielając wszechstronnej informacji o walorach i atrakcjach turystycznych
miasta. Jednocześnie w ramach realizowanego zadania została uruchomiona karta
turystyczna. Wrocław Tourist Card to system wymiany punktów na darmowe wejścia do
wielu miejsc i atrakcji turystycznych. To także rabaty w restauracjach i pubach oraz
tańsze noclegi w hotelach i hostelach. Dodatkowo, na karcie można było mieć
nielimitowane uprawnienie do podróżowania Wrocławską komunikacją miejską.
ROZWÓJ
TURYSTYKI
BIZNESOWEJ
I
WZMOCNIENIE
POTENCJAŁU
KONFERENCYJNO-KONGRESOWEGO WROCŁAWIA JAKO LOKALNEGO PRODUKTU
TURYSTYCZNEGO W 2017 ROKU
Okres realizacji - 01.02.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 1000
Projekt realizowany był przez Convention Bureau Wrocław w ramach dotacji, zadanie
polegało na podejmowaniu działań związanych z rozwojem turystyki biznesowej m.in.
poprzez: wzbogacenie szeroko pojętej oferty turystyki biznesowej Wrocławia,
wzmacnianie wizerunku Wrocławia jako atrakcyjnej destynacji dla przyszłych
organizatorów wydarzeń, świadczenie usług z zakresu doradztwa i wsparcia dla
organizatorów wydarzeń we Wrocławiu, zwiększenie liczby organizowanych wydarzeń
konferencyjno
–
kongresowych,
podjęcie
współpracy
i
wzmożenie
działań
z poszczególnymi podmiotami, kształtującymi rynek turystyki biznesowej Wrocławiu,
celem połączenia potencjałów i doświadczeń lokalnego środowiska związanego
z przemysłem spotkań, powołanie Rady Ekspertów Turystyki Biznesowej.
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ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZABYTKOWEJ LINII TRAMWAJOWEJ W 2017
ROKU
Okres realizacji - 25.05.2017 – 15.10.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 8000
W ramach dotacji dla Towarzystwa Miłośników Wrocławia w 2017 roku kursowały
we Wrocławiu zabytkowe tramwaje. Linia była obsługiwana przez zabytkowe wagony na
trzech trasach. Na trasach kursowały dwa tramwaje w każdą niedzielę (od 12.00 do
19.00 – co godzinę), a w każdą sobotę jeden (od 12.00 do 18.00). Nowością w tym roku
był nocny kurs z przewodnikiem obsługiwany w soboty o godz. 20.00 na nowopowstałej
jednogodzinnej trasie śladami iluminacji Wrocławia. Przystanki znajdowały się przy
pl. Teatralnym, pl. Dominikańskim, pl. Grunwaldzkim i pod Halą Stulecia, a sam tramwaj
przemieszczał się po trzech malowniczych i historycznych trasach miasta, ceny biletów
były ściśle określone i wynosiły odpowiednio 4 i 8 złotych, kurs z przewodnikiem 8 zł.

IV.6.

BIURO SPORTU I REKREACJI

W roku 2017 Biuro Sportu i Rekreacji zrealizowało szereg projektów sportowych i
rekreacyjnych, przy czym większość z nich to działania sportowe wieloletnie, realizowane
przez Biuro od kilku lat, jak Program Młodzieżowych Centrów Sportu, Grup Szkolenia
Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, które dają już konkretne
wyniki i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wrocławskich dzieci i młodzieży.
Jednocześnie Miasto Wrocław jest areną prestiżowych wydarzeń sportowych, które na
stałe zagościły w kalendarzu imprez o czym poniżej.
PROGRAM MŁODZIEŻOWYCH CENTRÓW SPORTU
Okres realizacji – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 21;
Ilość 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 – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 26;
Ilość 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
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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 – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 16;
Ilość 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 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 – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 5;
Ilość odbiorców - 80.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
koszykówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji
Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn „Eurobasket 2009”-Wrocław Miasto
Gospodarz). W ramach programu udzielono wsparcia finansowego, którego głównym
adresatem były wrocławskie dzieci i młodzież szkolna. Program miał na celu ujednolicenie
systemu szkolenia w koszykówce we wrocławskich szkołach podstawowych
i gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające przejście do grup o
wyższym poziomie sportowym. Realizatorami zadania były wrocławskie kluby
koszykarskie tj. WKS „Śląsk”, Wrocławski Klub Koszykówki, 1 Klub Sportowy Ślęza
Wrocław i organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie „Stores”, Wrocławski Szkolny
Związek Sportowy.
PROGRAM FOOTBALLMANIA
Okres realizacji – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 12;
Ilość odbiorców - 120.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
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
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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 12
wrocławskich klubów piłkarskich.
PROGRAM VOLLEYMANIA
Okres realizacji – 11.01.2017 – 30.06.2017 (umowa jednoroczna) i 28.08.2017
– 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 2;
Ilość odbiorców - 50.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
siatkówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji FIVB
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014-Wrocław Miasto Gospodarz).
W ramach programu udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były
wrocławskie dziewczęta i chłopcy. Program miał na celu wprowadzenie jednolitego
systemu szkolenia dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej we wrocławskich szkołach
podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające
przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Realizatorem zadania był wrocławski
klub siatkarski „Kraina Siatkówki”.
PROGRAM TRENER OSIEDLOWY
Okres realizacji – 01.01.2017 – 31.12.2017 (umowa wieloletnia 2015-2017);
Ilość zawartych umów – 1;
Ilość 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 2017 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 – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowy jednoroczne);
Ilość zawartych umów – 14;
Ilość odbiorców – 50.000;
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. Finał Pucharu Polski w Siatkówce Mężczyzn,
Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla dzieci do lat 15, Międzynarodowy Turniej Tenisa
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Ziemnego, Bieg Uliczny na 10 km, Mistrzostw Polski Karate WKF, Mistrzostwa Polski
Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic
Walking, Bieg Solidarności, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej,
Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Międzynarodowy Turniej Karate WKF,
Międzynarodowe Zawody Pływackie, Międzynarodowy Turniej Tenisa dla Dzieci do lat 14
i Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym.
25. OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA
Okres realizacji – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 1;
Ilość odbiorców – 40.000 mieszkańców Wrocławia w różnym przedziale wiekowym
Zrealizowane w formie powierzenia zadania Stowarzyszeniu „Otwarte Mistrzostwa
Wrocławia”, które zorganizowało całoroczny cykl zawodów w 21 dyscyplinach
sportowych. Najbardziej popularne dyscypliny to: siatkówka, siatkówka plażowa,
koszykówka, biegi długie oraz piłka nożna halowa oraz nowa dyscyplina bubble soccer.
ŚWIĘTO WROCŁAWSKIEGO ROWERZYSTY
Okres realizacji – 15.05.2017 – 30.06.2017 (umowa jednoroczna);
Ilość zawartych umów – 1;
Ilość odbiorców – 3.000;
To przedsięwzięcie było realizowane w ramach wsparcia finansowego stowarzyszenia pn.
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. Była to największa, niesportowa impreza rowerowa w
regionie, której celem było promowanie ruchu rowerowego, jako doskonałego środka
transportu, a także integracja środowisk miłośników rowerów. Formuła imprezy składała
się z dwóch stałych elementów: wielkiego Peletonu głównymi ulicami miasta przy
dźwiękach muzyki i plenerowego Bajk-pikniku z mnóstwem atrakcji. Dla najmłodszych
zaś zorganizowane zostały różne zawody i konkursy największym zainteresowaniem
cieszyły się Wyścigi Rowerkowe. Podobnie było ze stanowiskiem policji (znakowanie
rowerów), które jak co roku było mocno oblegane. W peletonie i pikniku wzięło udział
ponad 3 tysiące rowerzystów.

IV.7.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

W 2017 roku Biuro Współpracy z Zagranicą podpisało umowy dotacyjne
z następującymi organizacjami: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu, Fundacja Studio Wschód, Stowarzyszenie Dolnośląskie
Towarzystwo Muzyczne, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Avant Art. Umowy
dotyczyły projektów związanych z tematyką Europy Wschodniej i Azji Centralnej,
organizacji projektu „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, organizacji wyjazdu
wrocławskiej młodzieży do Oldenburga, wyjazdu na Festiwal Miast Partnerskich we
Lwowie oraz współpracy z miastem partnerskim Wilno. Wszystkie zakładane cele zostały
osiągnięte.
WYDAWANIE CZASOPISMA O TEMATYCE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
ORAZ AZJI CENTRALNEJ
Okres realizacji – 24.03.2017-31.12.2019 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów – 1
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Ilość 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 2017 wydano 6
numerów pisma w 5 zeszytach („NEW” nr 3-4/2017, nr 5/2017, nr 6/2017), w sieciach
sprzedaży numery te ukazały się odpowiednio na początku maja 2017 roku, na początku
września 2017, na początku listopada 2017 roku. 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. W związku z faktem, że numer „NEW” nr 34/2017 był jubileuszowym, 50-tym numerem pisma, redakcja przygotowała cykl spotkań
eksperckich w najważniejszych dla periodyku polskich miastach – Warszawie, Wrocławiu
oraz Krakowie. Spotkania odbyły się zgodnie z planem i cieszyły się dużą popularnością.
Dodatkowym elementem promocji była zachęta do prenumeraty pisma po okazyjnej
cenie 50 PLN. Efektem promocji był znaczny wzrost sprzedaży pisma - o ponad 20
procent licząc rok do roku. Pismo utrzymało pozycje najważniejszego periodyku
piszącego o Wschodzie. Ponadto wzbogaciło swoją ofertę i tematykę bliskowschodnią, co
spotkało się z przychylnym odzewem czytelników. Dodatkowo pismo opublikowało dwa
specjalne dodatki, na które pozyskało osobne środki. Wśród najważniejszych tematów
omawianych na łamach pisma w 2017 r. znalazła się polityka wschodnia Polski,
przemiany na Ukrainie, problem kulturowego podejścia Polaków do Europy Wschodniej,
stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznych sporów o Wołyń, rocznica
antypolskiej akcji NKWD w 1937 roku, zagrożenie agresywnym islamem, rosyjskie
działania dezinformacyjne. Poza wydarzeniami bieżącymi omawiano przede wszystkim
zagadnienia historyczne i kulturalne, jak recepcje filmu "Wołyń" w Polsce i na Ukrainie,
problem pamięci o UPA, kondycja teatrów w Rosji, problem zaangażowania się rosyjskich
pisarzy po stronie władzy, cenzura w rosyjskiej kinematografii. Tradycyjnie zamieszczano
recenzje najważniejszych książek polskich i zagranicznych autorów. Wśród osób
goszczących na łamach, poprzez teksty lub wywiady, można wymienić takie osoby jak
Natalia Bryżko-Zapór, prof. Bohdan Cywiński, Jelena Czyżowa, Charles King, prof. Marek
Kornat, Jelena Miłaszyna, prof. Andrzej Nowak, Kiriłł Sieriebriennikow, Timothy Snyder,
Wojciech Stanisławski, Lilia Szewcowa, Ziemowit Szczerek Cécile Vaissié, prof.
Przemysław Żurawski vel Grajewski.
WSPÓŁPRACA Z EUROPĄ WSCHODNIĄ
Okres realizacji – 24.03.2017 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 2000 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu. Celem zadania jest 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 2017, zaś na
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przestrzeni całego roku odbywały się wykłady i spotkania z cyklu Academia Europae
Orientalis.
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
Okres realizacji – 26.06.2017 – 25.09.2017
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 5000 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Związek Sybiraków III Rzeczpospolitej Polskiej.
W ramach akcji na Ukrainę wyjeżdżają wolontariusze – w tym roku 130 uczniów,
absolwenci wrocławskich szkół oraz studenci. Wolontariusze objęli opieką 25 cmentarzy
m.in. w Drohobyczu, Białokrynicy, Podhajcach, Jampolu, Stojańscach, Zbarażu,
Berezowicy, Sławucie, Rokitnie, Koziatynie, Machnówce, Samgorodku, Kamionce Buskiej,
Tadaniach. W pracach porządkowych i rekonstrukcyjnych na cmentarzach pomaga
miejscowa młodzież i lokalne władze. Po powrocie z acji zorganizowano spotkania
w gimnazjach nr 25 we Wrocławiu, Zespole Szkół Gastronomicznych, Gimnazjum nr 24
we Wrocławiu, Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim
przygotowano wystawę zdjęć z przebiegu tego projektu. Relacje z przebiegu akcji można
śledzić na bieżąco na stronie www.studiowschod.pl, zrealizowano także 5 reportaży dla
TVP POLONIA.
KONCERT MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII MUSICALOWEJ W RAMACH FESTIWALU
PARTNERSTWA WE LWOWIE
Okres realizacji – 06.09.2017 – 27.09.2017
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1500 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.
Celem zadania jest promowanie Wrocławia za granicą.
W koncercie na scenie głównej w Rynku we Lwowie wzięło udział 6 osób. Festiwal
dedykowany był mieszkańcom Lwowa, odbywa cię co roku i zawsze reprezentowany jest
również przez artystów z Wrocławia. Na potrzeby realizacji projektu zostały
zaaranżowane i nagrane półplaybacki 12 utworów.
Młodzież wyjechała z Wrocławia w dniu 9 września 2017, w godzinach popołudniowych
tego samego dnia odbyła się próba przed koncertem. Zespół wziął też udział
w wydarzeniach kulturalnych, które odbywały się w ramach Festiwalu Partnerstwa. Próba
akustyczna na scenie głównej oraz koncert odbyły się 10 września.
AVANT ART FESTIVAL POLAND PRO BALTICA
Okres realizacji: 16.08.2017 – 06.09.2017
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1300 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację „Avant Art” i było związane
z projektem rejestracji oraz publikacji fotograficznej i video w sferze publicznej za
pomocą stron internetowych fundacji Avant Art oraz strony Facebook wydarzenia pod
nazwą Avant Art Festival Pro Baltica Wilno, Ryga.
Festiwal ten fundacja zrealizowała dzięki dotacji MKiDN, program festiwalu obejmował
występy i realizację kilkunastu aktywności w tym koncertów oraz pokazu spektaklu.
Zgodnie z założeniami dokonano rejestracji fotograficznej i video prób i pokazu spektaklu
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pt. „Real”, który odbył się w Rydze. Materiał fotograficzny i filmowy po dokonaniu obróbki
technologicznej został opublikowany na wskazanych stronach internetowych.
WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA W OLDENBURGU
Okres realizacji: 23.10.2017 - 29.12.2017 roku
Ilość umów: 1
Ilość odbiorców: 100 osób
Projekt został zrealizowany przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka.
W ramach prowadzonego zadania młodzież z wrocławskich szkół odwiedziła miasto
Oldenburg, z którym współpracuje w związku z prowadzonymi projektami. Wspólnie
zrealizowano działania związane z warsztatami teatralnymi, młodzież współpracowała już
po raz kolejny, podobne wydarzenia odbywają się o roku.

IV.8.

BIURO PREZYDENTA

W ramach współpracy
kulturalno-edukacyjne.

z

organizacjami

pozarządowymi

zrealizowano

2

projekty

ORGANIZACJA NOWOROCZNEGO KONCERTU KOLĘDOWEGO Z ARTYSTKĄ ELENI
WRAZ Z ZESPOŁEM
Okres realizacji – 3 stycznia 2017 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – mniej niż 500 osób
Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie koncertu w Kościele
św. Jana Apostoła we Wrocławiu. Koncert był bezpłatny.
ZAPEWNIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ TJ. OŚWIETLENIA,
NAGŁOŚNIENIA ORAZ OBSŁUGI SPRZĘTU PODCZAS KONCERTU „W HOŁDZIE
MĘCZENNIKOM XXI”
Okres realizacji – 5 listopada 2017 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – mniej niż 500 osób
Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie kompleksowej obsługi technicznej,
tj. oświetlenia, nagłośnienia koncertu, który odbył się we wrocławskiej katedrze
w związku z akcją „Dar dla Aleppo”.

IV.9.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonując Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia, określającą programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w roku 2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wrocławiu nadzorował realizację 78 umów (w tym dwanaście zleconych w trybie art.
19a) z 43 podmiotami niepublicznymi. Na terenie miasta Wrocławia w 2017 roku
zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowało 6 środowiskowych domów
samopomocy, 9 domów pomocy społecznej, 2 dzienne domy pomocy, 1 specjalistyczna
placówka wsparcia dziennego i 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego oraz 1 centrum aktywności dzieci i młodzieży. Zlecano również
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prowadzenie 2 zadań z zakresu 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: 10 schronisk dla osób bezdomnych, 1 noclegowni dla osób
bezdomnych, 1 ogrzewalni, 1 łaźni, 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. Ponadto zlecono organizację
spotkania świątecznego dla najuboższych mieszkańców Wrocławia oraz wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.
PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE
PSYCHICZNIE CHORYCH
Okres realizacji - 1.01.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 101 osób w jednym czasie
W ramach zleconego zadania Dom Pomocy Społecznej realizował usługi bytowe m.in.
udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, jak: karmienie, pomoc
w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, utrzymywanie czystości i porządku w pokojach
mieszkalnych oraz ogólnego użytkowania, pomoc i pielęgnacja w przypadku choroby.
Ponadto Dom zapewniał udział w terapii zajęciowej, terapii usprawniającej, psychoterapii,
korzystanie z punktu bibliotecznego, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych,
udział w imprezach kulturalnych (wyjścia do kina, teatru, wystawa szopek
bożonarodzeniowych), nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną oraz
społecznością lokalną (przedszkola, szkoły) regularny kontakt z dyrektorem domu,
sprawienie pogrzebu. W ramach kontaktów ze środowiskiem lokalnym Dom nawiązał
współpracę z pobliski szkołami
i przedszkolami czego wynikiem są wizyty dzieci
i młodzież z występami dla mieszkanek Domu.
PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
Okres realizacji - 1.01.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość 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 teatralno-muzycznej. W ramach tych grup prowadzone były zajęcia z choreoterapii,
arteterapii, estetoterapii, poezjoterapii, ludoterapii, aromaterapii, biblioterapii, zajęć
komputerowych i terapii psychologicznej.
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ORGANIZOWANIE I
PROWADZENIE
DWÓCH
PLACÓWEK
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO
Okres realizacji - 1.01.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 28 w jednym czasie
Placówki opiekuńczo–wychowawcze zapewniały wychowankom całodobową opiekę oraz
zaspokajały niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe, w szczególności emocjonalne,
społeczne oraz terapeutyczne. Wychowankowie korzystali z opieki zdrowotnej
i kształcenia, realizując obowiązek szkolny. Placówka podejmowała działania na rzecz
przygotowania dzieci do samodzielnego życia. W 2017 roku placówka sprawowała opiekę
nad 35 wychowankami. Wszyscy wychowankowie brali udział w zajęciach
specjalistycznych lub terapeutycznych: terapii
psychologicznej, logopedycznej,
socjoterapii,
rozmowach
indywidualnych
z psychologami
placówki,
zajęciach
rewalidacyjnych i kompensacyjnych. Placówka zapewniała wychowankom kwoty
pieniężnej do własnego dysponowania. W Placówkach prowadzono zajęcia: plastyczne,
kulinarne i ruchowe, zajęcia z dostępem do komputerów (gry edukacyjne), zbioru filmów
i książek oraz zabawek. W okresie ferii zrealizowano cykl zajęć kulinarnych (planowanie
i gotowanie obiadów), wyjścia do kina, zajęcia sportowe (do parku wspinaczkowego oraz
na lodowisko), latem wyjścia na imprezy sportowe w ramach The World Games 2017.
Wychowankowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczyli w półkoloniach
socjoterapeutycznych.
PROWADZENIE
SPECJALISTYCZNEJ
PLACÓWKI
WSPARCIA
WE WROCŁAWIU.
Okres realizacji - 1.09.2017-31.12.2020 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 130 osób w jednym czasie

DZIENNEGO

W ramach realizacji zadania placówka podejmowała działania na rzecz dzieci z rodzin
mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych,
a w szczególności pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich, niezaradnych życiowo,
zagrożonych uzależnieniami i przemocą. Objęto działaniami dzieci i młodzież w wieku
szkolnym tj. od 6-18 lat. W placówce prowadzone były grupy socjoterapeutyczne,
terapeutyczne i psychoedukacyjne stosownie do potrzeb. Organizowano zajęcia
edukacyjne, pomocy w nauce z przedmiotów humanistycznych i ścisłych. Organizowano
warsztaty tematyczne i rozwojowe m.in z logicznego myślenia, dyskusyjne, umiejętności
rozwiązywania zadań złożonych. Organizowano zajęcia muzyczne, artystyczne, kulinarne
i kultury stołu. Odbywały się zajęcia wyrównawcze dla dzieci z brakami w zakresie
programu szkolnego, trudnościami edukacyjnymi. Zapewniono codziennie możliwość
wyżywienia w postaci jednodaniowego posiłku dla wychowanków oraz całodziennego
wyżywienia podczas wyjazdów.
PROWADZENIE ZESPOŁU MIESZKAŃ CHRONIONYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
Okres realizacji - 1.01.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 17 osób w jednym czasie
Zespół

Mieszkań

Chronionych

wspierał
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dorosłe

osoby

z

niepełnosprawnością

intelektualną, które potrzebowały pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności, ale
nie wymagały usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 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 2017 wspierano 14 osób, w tym 7 mężczyzn
i 7 kobiet. Mieszkańcy korzystali ze wsparcia: - psychologa, pedagoga, terapeuty
zajęciowego, pracownika socjalnego. Mieszkańcy korzystali również z treningu
ekonomicznego.
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A I C
Okres realizacji - 1.01.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość 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
NOCLEGOWNI
DLA
BEZDOMNYCH
MĘŻCZYZN
PRZY
UL. MAŁACHOWSKIEGO 15 WE WROCŁAWIU
Okres realizacji - 1.02.2017-31.12.2017
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - od 1 kwietnia do 31października 120 osób, natomiast w okresie niskich
temperatur dodatkowo uruchamianych jest 80 dostawek
Noclegownia świadczyła przede wszystkim pomoc doraźną, jej działania mają charakter
interwencji w najbardziej skrajnej sytuacji bytowej człowieka, jaką jest brak trwałego
schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Oprócz noclegu
świadczona była w tym miejscu pomoc socjalna, pielęgniarska, lekarska, psychologiczna
i terapeutyczna. Oddziaływania specjalistów przyniosły poprawę w procesie readaptacji
społecznej wielu podopiecznych: niektórzy z mieszkańców uzyskali poprawę stanu
psychofizycznego, przeszli terapię uzależnienia od alkoholu i utrzymują abstynencję,
poprawili jakość swoich relacji społecznych budując sieć wsparcia. Tak dla mieszkańców
placówki, jak i dla osób ubogich i bezdomnych spoza noclegowni, dostępne były: łaźnia,
pralnia, magazyn odzieżowy. Do utrzymania czystości w pomieszczeniach w sposób
istotny przyczyniali się sami mieszkańcy w ramach wyznaczanych im dyżurów. Efektem
działań nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową podopiecznych było
uzyskanie przez określoną ich liczbę dochodów z tytułu przyznanych świadczeń
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społecznych lub podjętego zatrudnienia, a nawet usamodzielnienie. W 2017 roku
z pobytu w Noclegowni skorzystało 1229 osób.
PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji - 1.01.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2014-2017)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 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 2017 roku z pomocy w postaci schronienia w OIK łącznie
skorzystało 51 osób: 23 kobiet i 28 dzieci.
PROWADZENIE
WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO
I POMOCNICZEGO
Okres realizacji - 15.09.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – w zależności od zapotrzebowania
W 2017 roku wypożyczalnia sprzętu zapewniała potrzebującym osobom czasowego
dostępu do specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Prowadzenie
wypożyczalni sprzętu przyczyniło się do poprawy jakości życia osób potrzebujących jak
również do poprawy jakości sprawowanej opieki nad nimi oraz zapewniło mieszkańcom
Wrocławia dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. W okresie zlecania zdania
pozostawało w wypożyczeniu 77 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego
(wypożyczono 11 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego).
PRZYGOTOWANIE WIGILII DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA 2017
Okres realizacji - 13.11.2017-31.12.2017 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 1500 osób w jednym czasie
24 grudnia 2017 roku zorganizowano świąteczne spotkanie Wigilijne na Placu Solnym
we Wrocławiu w godzinach od 10.00 do 12.00. Podczas spotkania odbyła się część
artystyczna oraz posiłek Wigilijny. W spotkaniu wzięło udział około 750 osób. Ze względu
na porę roku oraz pogodę rozstawiono namioty biesiadne, namioty do wydawania
posiłków, namiot służący jako punkt medyczny oraz scenę z zadaszeniem.
W przygotowaniu spotkania współpracowano z wojskiem, harcerzami, wolontariuszami
oraz mieszkańcami Wrocławia, którzy przekazali wypieki na rzecz osób potrzebujących
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biorących udział w spotkaniu. Ponadto dnia 23 grudnia 2017 roku w Auli Papieskiego
Wydziału Teologicznego o godzinie 11 odbyło się spotkanie podczas którego osoby
najuboższe otrzymały paczkę żywnościową, wydano 750 paczek.

IV.10.

WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w 2017 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
także 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 2017 ROKU (II EDYCJE)
Okres realizacji – 02.01.2017-31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów –25
Ilość 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
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 – 02.01.2017-31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 3
Ilość odbiorców – 1900

I

OSÓB

Celem zadania była edukacja społeczna i historyczna, podtrzymywanie tradycji
narodowej i obywatelskiej, budowanie tożsamości mieszkańców Wrocławia oraz
popularyzowanie wiedzy o mniej znanej historii Polski i Wrocławia z czasów II wojny
światowej oraz okresu powojennego. Zadanie polegało na prowadzeniu Czytelni
Kombatanta, zorganizowaniu lekcji żywej historii w Sanktuarium Golgoty Wschodu
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i konkursu recytatorskiego poezji sybirackiej, zorganizowaniu Rajdu szlakami miejsc
upamiętnionych oraz upamiętnieniu 20 miejsc pamięci związanych z II wojną światową
(pomniki Pionierów lub ludzi ze znakiem „P”, obozy czy miejsca pracy przymusowej itd.).
WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W 2017 R.
Okres realizacji – 02.01.2017-31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 6
Ilość odbiorców – 5860 osób
Celem programu było zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad osobom, które nie
kwalifikują się do rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewnienie
dostępu do mediacji mieszkańcom i popularyzowanie tej formy rozwiązywania konfliktów
na terenie Wrocławia. Pomoc obejmowała wszechstronne wspomaganie mieszkańców
Wrocławia, w szczególności osób w trudnej sytuacji życiowej, ułatwianie dostępu do
bezpłatnej i bezstronnej pomocy prawnej, informowanie o przysługujących uprawnieniach
ustawowych i systemowych. Przeprowadzony został także cykl szkoleniowo-warsztatowy
w zakresie mediacji i komunikacji dla uczniów wrocławskich szkół. Zadanie w 2017 roku
realizowało 6 organizacji w 6 lokalach na terenie miasta. Działanie to było uzupełnieniem
rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej (skierowany do osób, które nie
kwalifikują się do rządowego programu).
AKTYWIZACJA WYSPY SŁODOWEJ 2017
Okres realizacji – 01.06.2017 – 30.09.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 2
Ilość odbiorców – około 10 000
Realizacja zadania obejmowała prowadzenie działań o charakterze sportowym,
społecznym i kulturalnym w formie pikników. Zorganizowane zostały spotkania
z udziałem plenerowej wypożyczalni gier planszowych. Nie zabrakło zajęć sportowych czy
działań mających wpływ na upowszechnienie kultury. Spotkania miały charakter
międzypokoleniowy. Ponadto ma Wyspie działało letnie kino plenerowe - projekcje
różnorodnych filmów z całego świata. W ramach projektu obyły się 24 projekcje filmowe.
UTWORZENIE I PROWADZENIE CENTRUM INFORMACYJNEGO NA OSTROWIE
TUMSKIM WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 01.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 16689
Zadanie polegało na prowadzeniu centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim. Celem
działania Centrum było podniesienie poziomu wiedzy wrocławian i turystów w obszarze:
historii i kultury Wrocławia; atrakcji turystycznych i kulturalnych, w tym projektu
Wrocław The World Games 2017; wsparcia socjalnego, społecznego, poradnictwa
zdrowotnego i innego finansowanego ze środków publicznych.
UTWORZENIE
I SPOŁECZNEJ
ZE WSPARCIEM
Okres realizacji –

I
PROWADZENIE
CENTRUM
AKTYWNOŚCI
SPORTOWEJ
NA
OSIEDLU
NOWY
DWÓR
WE
WROCŁAWIU
WRAZ
TECHNICZNYM
01.01.2017-31.12.2017 (umowa jednoroczna)
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Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ponad 3500
Zadanie polegało na prowadzeniu Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej
na osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu przy Parafii pw. Opatrzności Bożej (zwanego dalej
Centrum. Głównym zadaniem Centrum było podnoszenie poziomu integracji i aktywności
społecznej mieszkańców Wrocławia (szczególnie osiedla Nowy Dwór), poprzez organizację
czasu wolnego, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, realizację zajęć sportowych,
wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym, integrującym środowiska. Już
w pierwszych miesiącach udało się zaktywizować zarówno mieszkańców Nowego Dworu
jak i innych części Wrocławia. Chętnie odwiedzali, dla wielu, nieznane do tej pory
miejsce, a także korzystali z organizowanych zajęć. Dało się także zauważyć, iż wiele
dzieci
i młodzieży zamieszkujących najbliższą okolicę Centrum, chętnie odwiedzało to miejsce,
traktując je jako miejsce spotkań z rówieśnikami. To bardzo istotny element, gdyż dzięki
temu udało się uświadomić i pokazać młodszemu pokoleniu, życie wolne od używek,
uzależnień i destrukcyjnych zachowań. Średnia odwiedzin Centrum wahała się od 800
do 1000 osób miesięcznie, a w okresie wakacyjnym od 1 500 nawet do 2 000 osób.
PROGRAM EDUKACJI I INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 02.01.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 3
Ilość odbiorców – 3000
Celem realizowanego po raz czwarty zadania było podnoszenie poziomu wiedzy oraz
kształtowanie wśród mieszkańców Wrocławia postaw otwartości i tolerancji wobec innych
narodów i kultur poprzez prowadzenie różnych form edukacji, rozwoju i integracji
społecznej. W ramach realizacji programu zorganizowano: edukacyjne warsztaty dla
dzieci i młodzieży, program edukacyjny dla osób dorosłych – cykl szkoleń dla służb
mundurowych, urzędników, warsztaty edukacyjne dla osób chcących poprawić swoją
pozycję na rynku pracy, artystyczne zajęcia integracyjne, panel dyskusyjny nt. rodzin
wielokulturowych, szkolenia nt. edukacji międzykulturowej dla osób zajmujących się
edukacją wczesnoszkolną, szkolenia dla seniorów, spotkania podróżnicze, piknik
międzykulturowy.
X FESTIWAL KALEJDOSKOP KULTUR
Okres realizacji – 22.04.2017 – 31.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1200 widzowie, 75 – uczestnicy warsztatów i spotkań, 10 000 –
odbiorcy działań promocyjnych
Celem zadania było przybliżenie mieszkańcom Wrocławia dorobku artystów
reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską,
łemkowską, żydowską oraz bułgarską. Festiwal Kalejdoskop Kultur zaangażował nie tylko
profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i
kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule był znaczącym elementem
aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym
Śląsku. W ramach wydarzeń festiwalowych w dniu 24 czerwca 2017 r. odbyły się
koncerty na Wyspie Słodowej, koncert klubowy, warsztaty oraz prezentacji kuchni
mniejszości.
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PROGRAM PROWADZENIA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z ELEMENTAMI
SZTUK WALKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM WE WROCŁAWIU 2017.
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNOKOMPENSACYJNEJ I SZTUK WALKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
„MALI WSPANIALI”.
Okres realizacji – 13.02.2017 – 21.07.2017 I edycja, 09.10.2017-31.12.2017 II edycja
(umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 1 (I edycja), 1 (II edycja)
Ilość odbiorców – 7875- I edycja, 15 200 – II edycja
Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki
pod nazwą „MALI WSPANIALI”. W pierwszej edycji programu udział wzięły 102 placówki
przedszkolne. W każdym przedszkolu programem objętych zostało minimum 50-cioro
dzieci w wieku 5-7 lat, w sumie z I edycji programu w 2017 skorzystało 7875 dzieci.
W drugiej edycji udział brało 105 przedszkoli oraz 10 szkół podstawowych, a programem
objęto 15 200 uczestników. Założeniami programowymi tego przedsięwzięcia było
wspomaganie harmonijnego rozwoju przedszkolaków, z głównym naciskiem na
profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem była nauka wybranych zagadnień
z 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 – 21.07.2017 (umowa wieloletnia 2016-2017)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 2000
Głównym celem realizacji zadania publicznego pn. Promocja Wrocławia poprzez realizację
międzynarodowego programu edukacyjnego Destination Imagination wraz z organizacją
Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności była promocja oraz wzmocnienie wizerunku
Wrocławia w kraju i zagranicą jako miasta wspierającego kreatywną i innowacyjną
edukację, miasta tworzenia i wdrażania innowacji, wspierającego kreatywność oraz
innowacyjność uczniów - pokolenia młodych, kreatywnych ludzi, którzy stanowić będą
o przyszłości miasta i jego mieszkańców. Projekt przyczynił się do promocji Miasta
w obszarze nowatorskich działań w edukacji oraz wyszedł na przeciw zapisom priorytetu
MEN na lata 2014-2020 w obszarze innowacji, kreatywności i pracy zespołowej. Stał się
okazją do promocji Wrocławia wśród zagranicznych gości, którzy uczestnicząc
w Olimpiadzie poznali Wrocław również od strony kulturalnej i turystycznej. W ramach
realizacji zadania w zapewniono niezbędne materiały, zorganizowano i przeprowadzono
XII Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination, która odbyła się
we Wrocławiu w dniach 16-19 marca w Kompleksie Hali Stulecia z udziałem 258 drużyn
z Polski i zagranicy. Uczestniczyło w niej ponad 2000 uczestników, w tym dzieci
i młodzieży oraz nauczycieli z Polski, Węgier, Albanii, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Chin
i Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie zostało wsparte przez blisko 180 wolontariuszy i 70
Ekspertów. XII Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination została
objęta honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Wrocławia, Ośrodka Rozwoju
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Edukacji, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności,
Akademii Twórczego Nauczyciela - ODN.
III TARGI EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Tematem przewodnim III edycji Targów Edukacji Międzykulturowej było hasło: „Skąd
idziemy i co zrobiliśmy? Co robimy i jak edukujemy teraz? Dokąd idziemy
i co planujemy?” Targi odbyły się w dniu 23.03.2017 r. w Oratorium Marianum. Targi
były organizowane we współpracy i czynnym udziale organizacji pozarządowych. Ponadto
współorganizatorem Targów było Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
Wsparcia udzielili także wrocławskie Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii
i Uniwersytet Wrocławski. W trakcie Targów uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat
działań instytucji miejskich i podmiotów partnerskich, które wspierają dialog
międzykulturowy i prowadzą działania edukacyjne na rzecz tolerancji i harmonijnego
życia społeczności lokalnej. Uczestnicy mieli również okazję indywidualnie zapoznać się
z ofertą i porozmawiać z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych instytucji
działających w obszarze edukacji międzykulturowej, wymiany międzynarodowej m.in.:
AIESEC, Fundacji BenteKahan, Fundacji Ekorozwoju, Fundacji EMU, Fundacji Faveo,
Fundacji Go’n’act, Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Muzeum
Etnograficznego (oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Muzułmańskiego
Centrum Kulturalno-Oświatowego, Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”,
Stowarzyszenia Teatru Pieśni Kozła, Fundacji Ukraina oraz Wrocławskiego Towarzystwa
Przyjaciół Bułgarii.
II DNI GERONTOLOGII – WROCŁAW 2017 – to interdyscyplinarne forum wymiany
wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia, to także
przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej,
geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie
osób starszych z praktykami, studentami i seniorami oraz płaszczyzna spotkania
przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych,
firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie
stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego. Wydarzenie odbyło się w dniach
16-18 października w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkole Wyższej przy ul.
Strzegomskiej 55 i obejmowało: Interdyscyplinarną konferencję naukową, prezentację
dobrych praktyk pracy z seniorami oraz imprezy towarzyszące, w tym sesję plakatową
i wizyty studyjne w wybranych wrocławskich placówkach świadczących usługi na rzecz
osób starszych np. w Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny, Dziennym Domu
Pomocy „Na Ciepłej” czy UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Organizatorami spotkania
byli: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora,
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
we Wrocławiu, które w maju i czerwcu odbyły 3 spotkania organizacyjne na których
ustalono m.in. skład Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego, program oraz metody
promocji wydarzenia. Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronował Prezydent Wrocławia
oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem
objęli Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Porozumienie
Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
17 października miała miejsce sesja plenarna, w trakcie której prelegenci podejmowali
refleksję nad problematyką gerontologiczną: jakością życia osób starszych, polityką
senioralną, starością jako doświadczeniem społecznym i egzystencjalnym, wizerunkiem
osób starszych w mediach. W drugim dniu, 18 października, uczestnicy i goście II Dni
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Gerontologii wzięli udział w sesji praktyczno-warsztatowej, ukierunkowanej na wymianę
dobrych praktyk, idei i rozwiązań na rzecz osób starszych, otwartej debacie panelowej nt.
UTW – renesans czy zmierzch?, a także w wizytach studyjnych. Do uczestnictwa
w Dniach Gerontologii – Wrocław 2017 zaproszone zostały wszystkie osoby
zainteresowane zagadnieniami późnej dorosłości, szczególnie badacze i działacze
w szeroko rozumianej przestrzeni senioralnej, czyli pracownicy wyższych uczelni,
studenci, doktoranci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych oraz administracji
samorządowej. Ogółem w II Dniach Gerontologii brało udział ok. 400 osób.
PROJEKT PN. "PRZYJACIEL SENIORÓW" - realizowany od 2016 roku
to przyznawanie tytułu oraz statuetek "Przyjaciel Seniorów" dla osób i instytucji (w tym
organizacji pozarządowych) szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz
Seniorów, przez kapitułę - członków Wrocławskiej Rady Seniorów. Laureatami w 2017
roku zostali:
prof. Zofia Hasińska-pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Krzysztof Strecker- Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
Marian Ferenc- Prezes Fundacji „Aktywny Senior”,
Jerzy Grzesiak- Wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór Wrocław,
Andrzej Kosendiak- Dyrektor Narodowego Forum Muzyki.

IV.11.

WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA
KRYZYSOWEGO

I

ZARZĄDZANIA

W ramach realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2017 roku, wykonano zadanie pn. bezpiecznie nad wodą. W ramach
zadania zapewniono patrole wodne w okresie wakacyjnym. Działanie to realizowała
organizacja (WOPR).
BEZPIECZNIE NAD WODĄ
Okres realizacji: 12.06.2017 r. – 06.10.2017 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 10 000
Wyposażenie, struktury organizacyjne i zaplecze techniczne pozwoliło
na sprawne
przeprowadzenie zadań. W trakcie podejmowanych działań udział wzięło ok. 21
ratowniczek i ratowników (kadra i społeczni członkowie WOPR) posiadających
uprawnienia zawodowe stermotorzysty i medyczne, co najmniej Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy z tytułem ratownika. Sprzęt stanowiło 8 statków ratowniczych: kabinowych
i otwarto pokładowych, w tym szybki skuter wodny z platformą ratowniczą, pływające na
zmianę przy wykonaniu zadania oraz samochód ratowniczy. Do wykonania zadania
wykorzystano Bazę Ratowniczą Alarmowo-Szkoleniową 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 5400 godz.
Do wykonania zadania zużyto 3890 litrów paliwa i ponad 950 litrów płynów chłodzących.
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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.12.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ

Wydział Inżynierii Miejskiej w 2017 roku w ramach Planu Inicjatyw Lokalnych, dzięki
współpracy mieszkańców z Gminą Wrocław, zrealizował kolejne zadania inwestycyjne
służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Poprzez udział w programie
mieszkańcy mieli możliwość aktywnego wpływu na podniesienie standardu warunków
najbliższego otoczenia swojego miejsca zamieszkania.
Realizacja zadań z zakresu inicjatywy lokalnej w trybie Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie:
Okres realizacji: 2017 r.
Ilość zawartych umów: 8
Ilość odbiorców: mieszkańcy ulic Kochanowskiego, Gałczyńskiego, Godebskiego,
Maleczyńskich, Ołtaszyńskiej, Ułańskiej i Rdestowej.
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 2 posiedzenia.
W planie inicjatyw lokalnych na rok 2017 ujęto 11 nowych zadań. Ostatecznie przyznano
dofinansowanie i podpisano umowy dla 8 zadań.
Do końca 2017 zakończono realizację 9 zadań i opracowano 3 dokumentacje projektowe.
Zakończona została budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem w sięgaczu
ul. Kochanowskiego nr 24-26; w ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego
do ul. Lechonia (okres realizacji w latach 2015-2017) oraz w sięgaczu ul. Godebskiego nr
1c-5 (okres realizacji w latach 2016-2017). Zakończono budowę nawierzchni docelowej
wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Maleczyńskich nr 40-54, nr 24-38 oraz ul.
Maleczyńskich na odcinku od ul. Morelowskiego do ul. Maleczyńskich nr 58, a także
w sięgaczu ul. Ołtaszyńskiej (okres realizacji w latach 2015-2017) oraz w ul. Ułańskiej na
odcinku od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Marii Witek (okres realizacji w latach
2014-2017).
Ponadto zakończono budowę kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Rdestowej (okres realizacji w latach 2015-2017).

IV.13.

WYDZIAŁ KULTURY

Zgodnie z zarządzeniem 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 na wniosek
Wydziału Kultury ogłoszonych i rozstrzygniętych zostało 11 otwartych konkursów ofert
na realizację zadań w sferze kultury w roku 2017.
Wśród wyżej opisanych ogłoszony i rozstrzygnięty został, jak co roku, konkurs
na realizację zadania publicznego pn: Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w
2017 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt
teatralny, projekt interdyscyplinarny, którego celem była realizacja koncertów, spektakli
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teatralnych, wystaw, przeglądów, konkursów, festiwali, wydarzeń muzycznych,
teatralnych, plastycznych, filmowych, fotograficznych, video art oraz innych zdarzeń
kulturalnych w tym m. in. imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury,
warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów, realizowanych na terenie
Gminy Wrocław, wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych, kreowanie Wrocławia
jako ważnego ośrodka życia muzycznego, teatralnego, artystycznego w 2 etapachwszystkie cele zostały zrealizowane poprzez w sumie 53 projekty dofinansowane
w konkursie.
W 2017 r. kontynuowanych były ponadto 12 przedsięwzięć, których organizatorzy zostali
wyłonieni w konkursach, w poprzednich latach, na realizację zadań w okresie 2015-2017
(7 zadań), 2016-2017 (1 zadanie) i 2016-2018 (4 zadania).
Na wniosek Wydziału Kultury ogłoszonych zostało 11 naborów ofert na realizację zadań
publicznych w ramach promocji Wrocławia i kultury Wrocławia w roku 2016 oraz w latach
2017-2019 (4 zadania). W 2016 r. kontynuowane było ponadto 1 przedsięwzięcie,
którego organizator został wyłoniony w naborze ofert, w poprzednich latach, na realizację
zadania w okresie 2015-2017 (1 zadanie)
Poniżej opis wybranych zadań.
PROMOCJA KULTURY WROCŁAWIA W RAMACH ŚWIĘTA WROCŁAWIA POPRZEZ
ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE CYKLU KONCERTÓW „WrocLove Fest”
w 2017 ROKU
Okres realizacji – 09.06-2017 -17.07.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 2500
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
WROCLOVE FEST jak co roku pozwolił wrocławskiej publiczności na spotkanie się ze
światowej sławy muzykami z całego świata. Termin oraz ranga zaproszonych gwiazd
przyciągnęła również do Wrocławia widzów z całej Polski. Odbyły się trzy koncerty pod
wspólną nazwą WrocLove Fest z okazji Święta Wrocławia 2017 według autorskiego
pomysłu i scenariusza z udziałem najciekawszych gwiazd z kręgu world music oraz
muzyki rockowej.
Na scenie festiwalu zagościli m.in. Żywiołak, Percival Schuttenbach, Czteroróg, Wowa
z Charkowa, Dikanda, Klezmafour, Gooral, Kapela Timingeriu, Vratch, Chudoba,
Mechanicy Shanty, Banana Boat, 4 Refy, W Stronę Portu, Za Horyzontem, Orkiestra
Samanta, Znienacka Project, Lao Che, Jelonek, Nocny Kochanek, Mesajah, Hey,
Smolik/Kev Fox/Skubas i Daria Zawiałow. Ponadto zagrali: zespół Flogging Molly z USA
łączący czystą punkową energię z tradycyjnym irlandzkim folkiem, jedna z
najważniejszych bałkańskich orkiestr dętych - Marco Marcovic Brass Band z Serbii, Kayah
we współpracy z Atanasem Valkovem.
WROCLAW INDUSTRIAL FESTIWAL 2017
Okres realizacji – 28.06-2017 -26.11.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 2000
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art
Festiwal zaprezentował szerszemu gronu odbiorców działania artystyczne związane
z ważnymi awangardowymi nurtami we współczesnej muzyce – spektakularne
wydarzenie, prezentujące szeroki wachlarz działań artystycznych. Rezultatem zadania był
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festiwal, który składał się z następujących działań: pokaz filmu NOR NOISE, wystawa
Marka Grzyba oraz licznych koncertów z udziałem m.in. DJ ERIC BYRNE, DJ WIKTOR
SKOK, DJ PARADROID, HYPNOSKULL, JOB KARMA, AUTOPSIA, SKIN AREA, INADE,
EMPUSAE, THE YOUNG GODS, XAO, KAFEL, MAAAA, DJ NOVOTNY, BY THE SPIRITS,
KAKOFONIKT, NURS WITH WOUND.
ORGANIZACJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL
Okres realizacji: 23 – 27 czerwca 2017
Liczba zawartych umów – 1
Miejsce: budynek Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław
Liczba artystów biorących udział w przeglądzie: 51
Liczba odbiorców: ok. 6 000
Hasłem 15. Przeglądu było Rozwarstwienie. Na wystawie zostało zaprezentowanych
ponad 40 projektów artystycznych różnego rodzaju: obiektów, instalacji dźwiękowych,
performansów czy projekcji wideo. Szczególne znaczenie dla 15. edycji SURVIVALU
zyskał projekt kuratorski fundacji Jednostka Architektury (realizowany wspólnie z SARP
Wrocław) zatytułowany Jest Chemia! – seria działań mających na celu przywrócenie
dawnego blasku budynkowi Audytorium. W jego ramach udało się zainstalować na
budynku neon, przywrócić oryginalne oświetlenie wnętrza budynku oraz zrewitalizować oczyścić część jego elewacji.
TIFF FESTIVAL
Termin festiwalu:7-17.09.2017
Liczba zawartych umów – 1
Miejsce realizacji: 8 galerii wrocławskich (m.in. BWA, Miejsce przy miejscu, Jatki)
Liczba odbiorców: 5456
7 edycja międzynarodowego festiwalu fotografii TIFF Festival odbyła się pod hasłem
„Zasoby”. Celem projektu było skupienie się na jednym z najistotniejszych problemów
współczesnego świata funkcjonowaniu w obliczu braku wystarczających i szeroko
rozumianych zasobów. Wydarzenia festiwalowe podzielone zostały na trzy sekcje:
PROGRAM GŁÓWNY, TIFF OPEN+, TIFF DZIAŁANIA. W ramach festiwalu zaprezentowano
9 wystaw w 8 galeriach wrocławskich , odbyło się 31 wydarzeń. W festiwalu udział wzięło
13 artystów, 6 kuratorów.
PROWADZENIE CENTRUM SZTUKI WRO WE WROCŁAWIU + BIENNALE WRO
2018
Okres realizacji: 02.01 -31.12.2017 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba zrealizowanych wystaw: 25, w tym liczba zrealizowanych wystaw w ramach
Biennale WRO: 19
Liczba zrealizowanych warsztatów: 73, w tym liczba zrealizowanych warsztatów w
ramach Biennale WRO: 11
Liczba zrealizowanych prezentacji i performansów: 185, w tym liczba zrealizowanych
prezentacji i performansów w ramach Biennale WRO: 72
Łączna liczba działań dla dzieci, z uwzględnieniem kategorii wymienionych powyżej: 113
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Frekwencja: Liczba odbiorców wszystkich działań programowych Centrum Sztuki WRO
w 2017: 128 553, w tym: liczba odbiorców działań programowych w ramach Biennale
WRO 2017: 119 003
Liczba odbiorców działań programowych Centrum Sztuki WRO on Tour (poza WRO):
9 550
PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNEJ
W
PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA 10A
Okres realizacji – 01.01.2017 -31.12.2017 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 1000 osób

OBIEKCIE

Kontury Kultury jako ośrodek kultury na Nadodrzu, realizuje 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 są to bloki warsztatów: projektowania (2D, 3D i podstawy
obsługi komputera, zajęcia artystyczne (taniec, śpiew, teatr, plastyka) oraz szereg zajęć
multimedialnych (fotografia, film, animacje). Warsztaty skierowane są do wszystkich
grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Ponadto realizujemy cykliczne
imprezy, takie projekcje filmowe, wystawy, koncerty, spektakle, warsztaty dodatkowe.
Kontury czynnie uczestniczą w największych imprezach miejskich: Noc Muzeów, Noce
Nadodrza, Święto Wrocławia oraz partnerują imprezom lokalnym (np. Partnerstwo dla
Nadodrza czy Nadodrzański Dzień Sąsiada)”. Stałymi partnerami są: nadodrzańskie
szkoły podstawowe, MOPS, Szkoły Fotograficzne (AFA), Ośrodek Socjoterapii nr 2,
Świetlica Środowiskowa „Iskierka”, Infopunkt Łokietka 5 i wiele innych.
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 -31.12.2018 (umowa wieloletnia 2016-2018)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 112 594
Międzynarodowy Festiwal Filmowy T- mobile Nowe Horyzonty 03.08.2017-13.08.2017 r.
Działalność Kina Nowe Horyzonty jest częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016. Podczas jedenastu dni zaprezentowanych zostało 271 tytułów
pogrupowanych w tematyczne cykle, pochodzących z ponad 59 krajów. Łącznie odbyło
się 431 seansów. RETROSPEKTYWY - zarezerwowane dla prawdziwych mistrzów,
najbardziej wpływowych reżyserów, ale także twórców, którzy są słabo znani w Polsce.
W programie 2017r. poświęcono ten cykl następującym twórcom: - Jacques Rivette, Fred
Kelemen, Hong Sang-Soo, Gastón Solnicki
PROMOCJA WROCŁAWIA JAKO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY POPRZEZ
ORGANIZACJĘ KOPRODUKCYJNYCH TARGÓW FILMOWYCH US IN PROGRESS
ORAZ FESTIWALU FILMU AMERYKAŃSKIEGO AMERICAN FILM FESTIVAL 24.1029.10.2017
Okres realizacji – 01.01.2017 -31.12.2019 (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – ok. 28 189
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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 97 filmów, łącznie odbyło się 182 seansów.
Organizacja Festiwalu Muzycznego Pn. „Thanks Jimi Festival - Gitarowy Rekord
Guinnessa" (Autorska Impreza Artystyczna)
Okres realizacji: 20.04-1.05.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 20000
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
W ramach realizacji zadania prowadzone były działania polegające na organizacji
koncertów oraz biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa. Zgromadził on 7356
zarejestrowanych gitarzystów z całej Polski oraz Europy, a także około wiele tysięcy osób
oglądających – mieszkańców Wrocławia i turystów. Na scenie wystąpili gitarzyści oraz
zespoły z Polski i z zagranicy, m.in.: The Walkers, Leszek Cichoński Guitar Workshop,
Siedmiu Wspaniałych – Wrocławskie Legendy Gitary, Anna Rusowicz, Krzysztof Zalewski,
Jerzy Styczyński (Dżem), Mieczysław Jurecki (Budka Suflera), Wojciech Pilichowski,
Aleksander Mrożek, Marek Popów, Janusz Konefał, Bartłomiej Miarka, Wojciech Hoffman
(Turbo), Krzysztof Pełech, Poznańska Orkiestra Ukulele, Adam Palma, Roman
Miroschnienko, Al Di Meola, Scott Henderson, Sebestian Riedel, Andrzej Kowalczyk.
MUZYCZNE SPOTKANIA KULTUR "PAX ET BONUM" – XIV MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL I IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Okres realizacji – 01.02.2017 – 18.12.2017 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 1600
Organizator: Fundacja „Pax et Bonum”
Zadanie promowało Wrocław jako miasto kultury muzycznej poprzez nawiązanie do
spuścizny muzycznej różnych narodów, religii. Odbyły się koncerty promujące młodych
organistów w ramach cyklu DEBIUTY oraz koncert zespołu MILO, kameralny wirtuoza
trąbki Seweryna Mzyka i organisty Macieja Maszkowskiego, organistki Oleny Matselyukh.
Zorganizowano łącznie sześć koncertów.

IV.14.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nadzorował realizację następujących zadań:
Inicjowanie i realizowanie zadań odbywało się zgodnie z Programem Współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 przyjętym uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia nr XXXI/635/16 z 20 października 2016 r.
W 2017 r. program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowano w 6 żłobkach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
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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. 1600 dzieci w wieku
szkolnym.
Kontynuowano program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób skazanych
poprzez realizację działań edukacyjno-profilaktycznych oraz wykonywanie na rzecz
Miasta 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 – 1.01.2017 – 31.12.2017 (umowy wieloletnie: 2016-2017 i 2017-2018)
Ilość zawartych umów – 2
Ilość odbiorców – 60 dzieci miesięcznie
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.
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ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3,
SPRAWOWANEJ W ŻŁOBKACH NA TERENIE WROCŁAWIA
Okres realizacji – 1.01.2017 – 21.09.2017 (umowy wieloletnie: 2016-2017)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 75 dzieci miesięcznie
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.
WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH KRYZYSEM ZDROWIA
Z DOŚWIADCZENIEM
CHOROBY
PSYCHICZNEJ
I
Z
PSYCHOGERIATRYCZNYMI ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW
Okres realizacji -23.01.2017 r. - 31.12.2017 r. (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów - 13
Ilość odbiorców - 2 091

PSYCHICZNEGO,
ZABURZENIAMI

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.
W ramach „Dni Zdrowia Psychicznego w Szkole”, przeprowadzono wykłady i warsztaty dla
uczniów dwóch szkół średnich oraz ich rodziców, z zakresu profilaktyki, wykrywania
i leczenia zaburzeń psychicznych rozpoczynających się w młodym wieku. W szkoleniach
wzięło udział 325 uczniów oraz 200 rodziców.
PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ
PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD
OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN.
Okres realizacji – 16.01.2017 – 31.12.2017 (umowy wieloletnie 2017-2018)
Ilość zawartych umów – 13
Ilość odbiorców – 11148 osób
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
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psychoaktywnymi oraz pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich
rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz poradnictwa specjalistycznego
W ramach zadania prowadzone były także 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.
ORGANIZACJA I NADZÓR NAD WYKONYWANIEM PRAC NA CELE SPOŁECZNE
ORAZ PRACY SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ
Okres realizacji –1.01.2017 – 31.12.2017 (umowa wieloletnia 2015-2017)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 485
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 –16.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (umowy wieloletnie 2017-2018)
Ilość zawartych umów – 4
Ilość odbiorców – ok. 950
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.
W ramach działań Klubów Abstynenta odbyły się również V Otwarte Abstynenckie
Mistrzostwa Wrocławia w Tenisie Stołowym, w których wzięli udział zawodnicy
reprezentujący Kluby Abstynenta z całego kraju.
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POMOC
PSYCHOSPOŁECZNA
I
PRAWNA
OSOBOM
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji - od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów – 9
Ilość odbiorców – 3 627 bezpośrednich beneficjentów

DOŚWIADCZAJĄCYM

W ramach zadania udzielono 2 603 porad psychologicznych, 909 porad prawnych, 907
porad pedagogicznych, 30 porad seksuologa, 46 konsultacji psychiatrycznych, odbyło się
106 spotkań grup terapeutycznych.
Pokój przesłuchań dla dzieci mieszczący się w Fundacji Non Licet, użytkowany był 80 razy
przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz w celach terapeutycznych.
Na
stronie
internetowej
Wrocławskiej
Kampanii
Przeciwdziałania
Przemocy
www.kampaniaprzemoc.pl, w Punkcie Pomocy E-Mail dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich
bliskich zagrożonych przemocą i pozostających w kryzysie, udzielono 356 porad.
PROWADZENIE TELEFONU
ZAUFANIA
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY ORAZ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji - od 01.01. 2017 r. do 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 1042 bezpośrednich beneficjentów, w tym 566 kobiet i 476 mężczyzn
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.
KOORDYNACJA I REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
WE
WROCŁAWSKICH
PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
Okres realizacji - 15.03.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów - 2
Ilość odbiorców - 10 901 uczniów, 694 rodziców, 971 nauczycieli
Celem programu jest 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; Bezpieczny
uczeń.
Zrealizowane programy skierowane do rodziców i nauczycieli: wywiadówki profilaktyczne;
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; Szkolenia Rad Pedagogicznych – Szkolna Interwencja Profilaktyczna;
Szkolenie Rad Pedagogicznych „Czarodziejskie Okno”.
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ORGANIZACJA I MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI
ZDROWIA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2017 R.
Okres realizacji - 15.03.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 4884 uczniów, 729 nauczycieli, 461 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
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 - 15.03.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 976 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” – IV I V EDYCJA
Okres realizacji IV edycji - 19.09.2016 – 21.07.2017 r. (umowa wieloletnia 2016-2017)
Okres realizacji V edycji – 02.10.2017 – 21.07.2018 (umowa wieloletnia 2017-2018)
Ilość zawartych umów (w ramach IV i V edycji) – 2
Ilość odbiorców: 1739 uczniów, 449 rodziców i 65 nauczycieli
Działania program profilaktyki zintegrowanej „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”.
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Działania programu kierowane były do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, rad
pedagogicznych oraz rodziców. W szkołach przeprowadzane były diagnozy, na podstawie
której przygotowane zostały indywidualne „Raporty z diagnozy zachowań i postaw
młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej” oraz odbywały się mityngi dla młodzieży,
szkolenia dla rodziców i szkolenia dla rad pedagogicznych.
W I połowie 2017 roku w 7 wrocławskich szkołach gimnazjalnych zrealizowano program
profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”. Programem objętych zostało 1126
uczniów, 449 rodziców i 29 nauczycieli - była to kontynuacja działań rozpoczętych w
listopadzie 2016 r.
W październiku 2017 r. rozpoczęto V edycję programu. Diagnozę zachowań i postaw
młodzieży przeprowadzono w 4 szkołach, mitingi dla młodzieży oraz szkolenia dla
rodziców przeprowadzono w dwóch szkołach. Programem objętych zostało 613 uczniów
i 36 nauczycieli.
WSPIERANIE
ROZWOJU
OSOBISTEGO
I
WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Okres realizacji - 15.03.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów - 2
Ilość odbiorców - 2258 uczniów

SPOŁECZNEGO

UCZNIÓW

W ramach programu realizowano działania o charakterze psychoedukacyjnym,
wspomagające rozwój osobisty i społeczny oraz wzmacniające poczucie własnej wartości
i integrację rówieśniczą.
ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO- REKREACYJNEGO
,,CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY’’
Okres realizacji – 02.01.2017 r. -31.12.2017 r. (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 25
Ilość odbiorców – ok. 1600 dzieci
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.
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DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI
MERYTORYCZNYCH REALIZATORÓW PROWADZĄCYCH CENTRA ROZWOJU
I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji – 23.03.2017 r. -31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów–1
Ilość odbiorców – ok. 1000
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.
OPRACOWANIE
I
REALIZACJA
PROGRAMU
ROZWOJU
SPOŁECZNEJ,
PROMOCJI
ZDROWIA
I
PROFILAKTYKI
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA JERZMANOWO W 2017 ROKU
Okres realizacji – 02.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów–1
Ilość 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.
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA
TERENIE WROCŁAWIA
Okres realizacji: 2.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ilość zawartych umów – 20
Ilość odbiorców - 8495
Celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania rodzin , szczególnie znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
Zakres realizowanych zadań: zapobieganie kryzysom, a w sytuacjach kryzysowych
pomoc w rozwiązywaniu problemów, poprawa komunikacji w rodzinie, pomoc w radzeniu
sobie z problemami wychowawczymi, udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych
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decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról
w małżeństwie i rodzinie, pomoc i wsparcie w sytuacji rozpadu rodziny lub jej
rekonstrukcji, prowadzenie edukacji w zakresie budowania relacji małżeńskich
i partnerskich oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa, udzielanie pomocy w zakresie
ochrony macierzyństwa, pomoc i wsparcie dla osób, par i rodzin po stracie dziecka,
promowanie pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej,
pomoc i wsparcie dla rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych
środków psychoaktywnych, a także zachowań (uzależnienia behawioralne), pomoc
i wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy, udzielanie wsparcia osobom
z problemami w sferze tożsamości psychoseksualnej
PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Okres realizacji – 15.01.2017 r.– 09.05.2017 r.
Liczba zawartych umów – 3
Liczba odbiorców – 203
W ramach zdania prowadzony były następujące działania: klub aktywności dla młodzieży
i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia; rehabilitacja kobiet po chorobie nowotworowej
piersi oraz poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE WROCŁAWIA
Okres realizacji – 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (umowy wieloletnie 2016-2018, 20172020)
Liczba zawartych umów – 3
Liczba odbiorców – 3082
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.
KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ”SOCJOLOGIA MEDYCYNYPROMOCJA ZDROWIA –MEDIA”.
Okres realizacji 17.07.2017r. 10.10.2017r.
Liczba zawartych umów-1
Celem realizacji zadania było współfinasowanie Konferencji, która miała charakter
interdyscyplinarny i poświęcona była problematyce mediów w kontekście zdrowia
w wymiarze
jednostkowym,
społecznym
i
kulturowym.
Podczas
Konferencji
zaprezentowane zostały najnowsze koncepcje naukowe w praktyce zdrowia społecznego.
Osoby biorące udział w Konferencji miały możliwość poznania najnowszych osiągnięć
naukowych w dziedzinie socjologii medycyny, podniesienia poziomu wiedzy w zakresie

91

zdrowego stylu życia wymiany doświadczeń, wiedzy teoretycznej a także wyników badań
naukowych dotyczących życia społecznego. Podczas Konferencji została omówiona rola
mediów w niesieniu pomocy ludziom chorym i potrzebującym
Konferencja odbyła się 25-27.09.2017r.

IV.15. WYDZIAŁ FINANSÓW OŚWIATOWYCH
SEKCJA DS. SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
Gmina Wrocław udziela dotacji podmiotowych szkołom, przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacje w 2017
roku udzielane były na podstawie art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) i przysługują na każdego ucznia.
Okres realizacji – 1.01.2017 – 31.12.2017 (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 – 49.
Liczba szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek
oświatowych, którym udzielono dotacji – 120.
Łączna liczba uczniów, na których udzielono dotacji – 121.658.

IV.16.

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 2016r.
Liczba odbiorców: 160 klientów MOPS
W 2017 r. Wrocławskie Centrum Integracji realizowało we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej usługi gospodarcze. Łącznie w 2017r. usługi były
realizowane u 160 klientów, którzy zostali wytypowani przez MOPS do objęcia wsparciem.
Wykonywane usługi obejmowały, m.in. odkurzanie, mycie podłóg, wcieranie mebli
na mokro, zmianę i pranie pościeli, układanie rzeczy w szafach i szafkach, mycie okien,
pranie firan, pranie dywanów. 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.
Ponadto w 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z fundacją Niebieski parasol, która
zaangażowała się w pomoc non-profit na rzecz uczestników WCI, polegającą
na działaniach
prawnych
zmierzających
do
przeprowadzenia
postępowania
upadłościowego.
Biorąc pod uwagę sytuację na koczowisku przy ul. Kamieńskiego, nawiązaliśmy kontakt
z fundacją Dom Pokoju w celu współpracy przy rekrutacji Romów do uczestnictwa w WCI.
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PRACA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Okres realizacji: cały 2017r.
Liczba odbiorców: 716 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 2015r. – wrzesień 2017r.
Liczba odbiorców: ogółem 150 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
Projekt miał 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.
KAMPANIA „WROCŁAW NA JĘZYKACH ŚWIATA”
Okres realizacji: cały 2017 r.
Liczba odbiorców: Ze szkoleń językowych skorzystało 1 055 obcokrajowców
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 mieli dostęp do materiałów językowych, które zapewniało Wrocławskie
Centrum Integracji.
W ramach Kampanii nawiązano współpracę z 86 partnerami, z czego 32 stanowiły
organizacje pozarządowe. Wśród nich należy wymienić m.in.: Fundacja Aktywni Zawsze
Razem, Fundacja Koliber, Towarzystwo im. Edyty Stein, Stowarzyszenie Żółty Parasol,
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Fundacja Opieka i Troska, Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Moja Przestrzeń,
spółdzielnia socjalna PanatoCafe, Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła,
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej Nomada, Towarzystwo Pomocy im. Św.
Brata Alberta, Stowarzyszenie Tratwa, Stara Piekarnia, Fundacja V4Sport, Fundacja
Ukraina, Fundacja Manus, Fundacja Dobroczynności, Fundacja NON LICET, Fundacja
Anioły Migrantów, Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego Helios, Fundacja
Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella.

źródła danych:
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
Miejskie jednostki organizacyjne
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