SPRAWOZDANIE
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Wstęp
W roku 2019 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi: roczny i wieloletni:




Uchwała Nr LIX/1376/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie
„Programu
współpracy
Miasta
Wrocławia
z
organizacjami
pozarządowymi w 2019 r.”.
Uchwała Nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października
2017r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 - 2022”.

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

Wydział Partycypacji Społecznej prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych –
Generator NGO.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zaewidencjonowanych w nim było:
1 635 fundacji,
2 344 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
113 stowarzyszeń zwykłych,
142 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
113 uczniowskich klubów sportowych,
23 związki sportowych,
21 związków stowarzyszeń,
115 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo - kościół,
5 związków wyznaniowych,
14 organizacji o innych formach prawnych.
Łącznie składa się to na 4 527 organizacje, z których 490 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:
1 419 fundacji,
2 108 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
110 stowarzyszeń zwykłych,
138 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
111 uczniowskich klubów sportowych,
13 związków sportowych,
21 związków stowarzyszeń,
104 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
1 związek wyznaniowy
12 organizacji o innych formach prawnych.
Łącznie składa się to na 4 037 organizacje.

5

Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się
w Generatorze NGO
organizacje
i mających siedzibę we Wrocławiu
powstałe na mocy
związki
na dzień 31.12.2019 (wg stanu prawnego)
przepisów prawnych
stowarzyszeo; 0,52%
paostwo – kościół;
związki
związki sportowe;
2,58%
wyznaniowe; 0,02%
0,32%
organizacje o innych
formach prawnych;
uczniowskie kluby
0,30%
sportowe; 2,75%
fundacje; 35,15%
stowarzyszenia
zwykłe; 2,72%
kluby
sportowe, których
statuty nie
przewidują
prowadzenia
działalności gosp.;
3,42%

stowarzyszenia
zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze
Sądowym; 52,22%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Prezydent Wrocławia sprawował nadzór
(na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) nad 2 501 stowarzyszeniami i 1419 fundacjami
z siedzibą we Wrocławiu.
Dodatkowo organ nadzorujący prowadził w ramach swoich uprawnień następujące
działania:
1. Wydano 9 decyzji w sprawie wpisu klubów sportowych, nieprowadzących
działalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez
Prezydenta Wrocławia.
2. Wydano 27 decyzji w sprawie wpisu zmian w ewidencji klubów sportowych,
nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Wrocławia.
3. Wydano 1 decyzje o wykreśleniu z ewidencji klubów sportowych prowadzonej
przez Prezydenta Wrocławia.
4. Wydano 2 decyzje w sprawie wpisu uczniowskich klubów sportowych
do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta
Wrocławia.
5. Wydano 18 decyzji w sprawie wpisu zmian w ewidencji uczniowskich klubów
sportowych, prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
6. Wydano 1 decyzje o wykreśleniu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
7. Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
- wpisie 71 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 - 94 stowarzyszeń,
6

- wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego – 6 stowarzyszeń.
8. W ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia
dokonano:
- wpisu 34 nowych stowarzyszeń,
- zmian danych ewidencyjnych w 16 stowarzyszeniach,
- wykreślenia z ewidencji 1 stowarzyszenia.
9. Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
- wpisie 121 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 - 91 fundacji,
- wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego – 3 fundacji.
I.1. Zestawienie analityczne za lata 2014 – 2019
Liczba organizacji pozarządowych
znajdujących się w Generatorze NGO
prowadzonym przez Wydział
Partycypacji Społecznej z siedzibą we
Wrocławiu (według stanu na 31
grudnia danego roku)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fundacje

813

986

1107

1217

1264

1419

Stowarzyszenia

2704

2761

2842

2674

2393

2480

Związki stowarzyszeń
Organizacje powstałe na mocy
przepisów prawnych państwo - kościół

5

7

12

22

23

21

96

98

98

99

100

104

Związki wyznaniowe

0

0

0

0

0

1

Inne formy prawne

7

10

10

9

9

12

Ogółem

3625

3862

4069

4021

3789

4037

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

Finansowe formy współpracy

II.1.

Konkursy, oferty, umowy

W roku 2019 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.

pożytku

publicznego

Łącznie w ubiegłym roku zostało ogłoszonych 219 konkursów.
Biuro Ochrony
Przyrody i
Klimatu; 0,91%

Biuro
Promocji
Miasta i
Turystyki;
0,46%

Struktura ogłoszonych konkursów w 2019
Biuro Rozwoju
Gospodarczego; 1,83%

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych;
9,59%

Biuro Sportu i
Rekreacji; 27,40%

Wydział Partycypacji
Społecznej; 18,72%

Biuro Współpracy z
Zagranicą; 0,46%

Biuro
Wrocław
bez
Barier;
0,91%

Wydział Kultury;
9,13%
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej;
15,07%

Biuro Wody i
Energii; 0,46%

Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego;
11,87%

Wydział Bezp. i
Zarządzania
Kryzysowego; 0,91%
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Biuro Zrównoważonej
Mobilności; 1,37%
Miejski Konserwator
Zabytków; 0,91%

W w/w konkursach złożono łącznie 895 ofert.

Struktura złożonych ofert w 2019 r.
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych; 11,8%

Biuro Promocji Miasta i
Biuro Ochrony
Turystyki; 0,1%
Przyrody i Klimatu; 1%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego; 1,3%
Biuro Sportu i Rekreacji;
22%
Biuro Wrocław
bez Barier; 0,4%

Wydział Partycypacji
Społecznej; 12,1%

Biuro Zrównoważonej
Mobilności; 0,8%
Biuro
Wody i Energii; 0,3%

Biuro
Współpracy
z Zagranicą; 0,1%
Miejski Konserwator
Zabytków; 5,5%

Wydział Kultury; 22,6%

Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego;
11,2%

Wydział Bezpieczeostwa i
Zarządzania
Kryzysowego; 0,3%

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej; 10,4%

Łącznie w 2019 roku w wyniku w/w konkursów podpisanych zostało 490 umów
dotacyjnych.

Struktura umów jednorocznych i wieloletnich
podpisanych w 2019 roku
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych;
12,4%

Biuro Ochrony Przyrody
Biuro Promocji Miasta i
i Klimatu; 0,4%
Turystyki; 0,2%

Wydział Partycypacji
Społecznej; 9,6%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego; 0,8%
Biuro Sportu i
Rekreacji; 32%
Biuro
Zrównoważonej
Mobilności; 0,4%

Wydział
Kultury; 16,7%

Biuro Wspólpracy z
Zagranicą; 0,2%
Biuro Wrocław
bez Barier; 0,4%
Biuro Wody i Energii;
0,2%
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego;
11,8%

Wydział Bezp. i
Zarządz. Kryzysowego;
0,4%
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Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej; 8%

Miejski Konserwator
Zabytków; 6,3%

II.1.1.

Zestawienia analityczne za 2019 rok

Dane liczbowe do rysunków dot. konkursów, ofert oraz umów za 2019 rok przedstawia
poniższa tabela.
Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów

Dane dotyczące
złożonych ofert

Dane dotyczące
podpisanych
umów

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Wydział Partycypacji Społecznej

41

18,72

108

12,07%

47

9,59%

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

2

0,91

49

5,47%

31

6,33%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

4

1,83

12

1,34%

4

0,82%

60

27,4

197

22,00%

157

32,04%

1

0,46

1

0,11%

1

0,20%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

33

15,07

93

10,39%

39

7,96%

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

26

11,87

100

11,17%

58

11,84%

Wydział Kultury

20

9,13

202

22,57%

82

16,73%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

21

9,59

106

11,84%

61

12,45%

Biuro Wrocław bez Barier

2

0,91

4

0,45%

2

0,41%

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

2

0,91

3

0,34%

2

0,41%

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

2

0,91

9

1,01%

2

0,41%

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

1

0,46

1

0,11%

1

0,20%

Biuro Wody i Energii

1

0,46

3

0,34

1

0,20%

Biuro Zrównoważonej Mobilności

3

1,37

7

0,78

2

0,41%

219

100,00%

895

100,00%

490

100,00%

Biura/wydziały/ jednostki
organizacyjne - merytoryczne

Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Współpracy z Zagranicą

Razem
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Dane liczbowe wszystkich obowiązujących w 2019 roku umów prezentuje poniższa
tabela.
Zestawienie umów obowiązujących
w 2019 roku według
biur/wydziałów/jednostek
organizacyjnych - merytorycznych

Umowy
jedno roczne

1

Umowy wieloletnie

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

rok
rozpoczęcia
2019

rok
rozpoczęcia
przed 2019

Łącznie
(3+4)

2

3

4

5

6

7

Wydział Partycypacji Społecznej

44

3

38

41

21

106

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

31

0

0

0

0

31

Biuro Rozwoju Gospodarczego

2

2

0

2

1

5

157

0

5

5

87

249

1

0

0

0

1

2

12

27

39

66

24

102

53

5

37

42

48

143

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

1

3

Wydział Kultury

74

8

26

34

42

150

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

48

13

31

44

14

106

Biuro Wody i Energii

1

0

0

0

0

1

Biuro Zrównoważonej Mobilności

2

0

0

0

1

3

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

2

0

0

0

8

10

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

0

1

1

2

0

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

1

1

431

59

177

236

251

918

Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Współpracy z Zagranicą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego
Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
Biuro Wrocław bez Barier

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i
Specjalnych
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów

Razem
Razem liczba umów
jednorocznych i wieloletnich
podpisanych w 2019 roku na
podstawie otwartych
konkursów ofert
Razem liczba umów
jednorocznych i wieloletnich
obowiązujących w 2019 roku
na podstawie otwartych
konkursów ofert

490

667

11

LICZBA I STRUKTURA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU
W 2019 roku w Wydziale Partycypacji Społecznej na podstawie 219 otwartych konkursów
ofert przygotowanych zostało łącznie 490 umów dotacyjnych na realizację zadań
publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:
 431 umów jednorocznych,
 59 umów wieloletnich.
W ww. konkursach złożonych zostało 895 ofert.
Ponadto, na podstawie otwartych konkursów ofert zawartych przed rokiem 2019,
obowiązywały 177 umowy wieloletnie.
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w Wydziale Partycypacji Społecznej przygotowanych zostało łącznie 251
umów. W całym 2019 r. złożonych zostało w tym trybie 420 ofert.
Łącznie w 2019 roku obowiązywały 918 umowy dotacyjne na realizację zadań
publicznych.
Zestawienie liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na zadania
realizowane w 2019 roku.

Zestawienie liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na
zadania realizowane w 2019 roku

19%
Liczba umów zawartych w trybie
19a ustawy o działalności
pozytku publicznego i o
wolontariacie

27%

7%

Liczba umów konkursowych
jednorocznych

liczba umów konkursowych
wieloletnich zawartych w roku
sprawozdawczym
liczba umów konkursowych
wieloletnich zawartych przed
rokiem sprawozdawczym

47%
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II.1.2. Zestawienie analityczne za lata 2014 – 2019
Zestawienie
ilości
konkursów
ofert,
L.p. złożonych ofert oraz zawartych umów z 2014
organizacjami pozarządowymi

2015

2016

2017

2018

1

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

153

172

152

208

219

219

2

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach
775
ofert

662

641

716

649

895

3

Liczba umów konkursowych jednorocznych

426

395

442

364

431

4

Liczba
umów konkursowych
wieloletnich
119
zawartych w roku sprawozdawczym

35

53

46

145

59

5

Liczba umów zawartych w ramach
506
otwartych konkursów ofert (poz. 3 i 4)

461

448

488

509

490

6

Liczba
umów konkursowych
wieloletnich
53
zawartych przed rokiem sprawozdawczym

144

94

67

63

177

7

Liczba umów zawartych w trybie art.19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 133
wolontariacie

122

134

159

209

251

8

Liczba
wszystkich
umów
wieloletnich
172
obowiązujących w danym roku (poz. 4, 6)

179

147

113

208

238

9

Liczba wszystkich umów obowiązujących
w danym roku sprawozdawczym (poz. 692
3,4,6,7)

727

676

714

781

918

II.2.

387

2019

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

Zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwała Nr LIX/1376/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2019 r.”, środki przeznaczone na realizację programu określono
w wysokości 95.108.891 zł.
Z kolei zgodnie z Uchwałą nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok plan dotacji celowych na zadania bieżące dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosił 141 008 569,00 zł. Znacząca
różnica pomiędzy kwotą określoną w rocznym programie współpracy a przyjętą budżecie
Miasta tj. ok. 46 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 2019 rok prezentuje poniższa tabela.
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WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe
Dział Rozdział

Wyszczególnienie

OGÓŁEM
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wg
uchwały
budżetowej
(po zmianach)

Wykonanie
za 2019 rok

% wyk.
planu

163 085 460,00

158 319 166,16

141 008 569,00

139 845 724,40

99,2

80 000,00

80 000,00

100,0

900 000,00

900 000,00

100,0

116 000,00

101 000,75

87,1

600

60095

630

63003

700

70005

710

71095

Pozostała działalność

800 000,00

799 850,00

100,0

750

75020

Starostwo powiatowe

10 000,00

10 000,00

100,0

750

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

1 112 000,00

1 053 486,45

94,7

750

75095

Pozostała działalność

123 600,00

72 400,00

58,6

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

108 000,00

108 000,00

100,0

754

75415

Zadania ratownictwa
górskiego i wodnego

140 000,00

140 000,00

100,00 %

755

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

817 012,00

778 268,93

95,3

801

80195

Pozostała działalność

3 055 000,00

2 965 000,00

97,1

851

85153

Zwalczanie narkomanii

694 000,00

694 000,00

100,0

851

85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

10 196 480,00

9 942 252,58

97,51 %

851

85158

Izby wytrzeźwień

2 005 000,00

2 005 000,00

100,0

851

85195

Pozostała działalność

1 009 800,00

986 992,50

97,74 %

852

85202

Domy pomocy społecznej

14 039 332,00

14 025 328,53

99,90 %

852

85203

Ośrodki wsparcia

8 048 073,00

8 043 253,60

99,94 %

852

85205

413 000,00

413 000,00

100,0

852

85220

250 047,00

250 047,00

100,0

852

85228

20 572 309,00

20 332 259,80

98,8

852

85295

Pozostała działalność

2 707 200,00

2 699 700,00

99,7

85311

Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych

157 310,00

157 299,20

100,0

853

Pozostała działalność

97,1

Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
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853

85395

Pozostała działalność

16 902 746,00

16 683 033,30

98,70 %

855

85504

Wspieranie rodziny

699 000,00

699 000,00

100,0

85505

Tworzenie i
funkcjonowanie żłobków

855

840 640,00

838 600,00

99,76 %

855

85508

Rodziny zastępcze

30 000,00

30 000,00

100,0

855

85510

Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

4 414 412,00

4 411 410,82

99,9

855

85595

Pozostała działalność

1 036 877,00

1 033 951,63

99,7

900

90013

Schroniska dla zwierząt

3 020 000,00

3 020 000,00

100,0

900

90095

Pozostała działalność

315 000,00

294 580,00

93,52 %

921

92105

8 530 000,00

8 530 000,00

100,0

921

92120

8 237 739,00

8 163 476,48

99,1

921

92195

Pozostała działalność

12 029 210,00

12 010 897,61

99,8

926

92601

Obiekty sportowe

150 000,00

150 000,00

100,0

92605

Zadania w zakresie kultury
fizycznej

17 448 782,00

17 423 635,22

99,86 %

22 076 891,00

18 473 441,76

83,7

280 000,00

280 000,00

100,0

95 000,00

95 000,00

100,0

356 280,00

261 500,00

73,4

80 000,00

79 999,74

100,0

5 348 534,00

5 347 790,99

100,0

667 077,00

141 773,65

21,3

15 000 000,00

12 051 539,65

80,3

250 000,00

215 837,73

86,3

926

Pozostałe zadania w
zakresie kultury
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
754

75412

754

75415

851

85149

852

85202

Domy pomocy społecznej

853

85395

Pozostała działalność

900

90001

900

90005

900

90095

II.2.1.

Ochotnicze straże pożarne
Zadania ratownictwa
górskiego i wodnego
Programy polityki
zdrowotnej

Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Pozostała działalność

Wykonanie planu dotacji za lata 2010 - 2019

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w
ujęciu dynamicznym w latach 2010 - 2019 (w zł)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

62 877 901
65 715 620
73 298 996
69 561 969
95 553 776
103 136 698
99 006 229
127 113 076
150 376 459
141 008 569
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III.

Inne formy współpracy

III.1.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym
przez Prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie
dotyczącym działalności pożytku publicznego i współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi. Do zadań WRDPP należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju
gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał
i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2019 r. Radzie przekazano do zaopiniowania 5 projektów uchwał Rady Miejskiej
Wrocławia:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen
za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty
dodatkowej i manipulacyjnej,
2) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wrocław w 2019 r.,
3) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Założeń polityki
społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2020 r.”,
4) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LXII/1446/18
w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom
i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego,
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.
5) projekt uchwały RMW w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
Rada odbyła 6 oficjalnych posiedzeń w 2019 r. Tematami, które znalazły się w agendzie
spotkań Rady oprócz konsultacji konkretnych projektów aktów prawa miejscowego
były m.in. zaangażowanie Rady i udział jej członków w 3. Kongresie Wrocławskich
Organizacji Pozarządowych oraz organizacja przez Radę spotkania wszystkich rad
społecznych działających przy Prezydencie Wrocławia. W trybie obiegowym Rada podjęła
również uchwałę w sprawie medialnych i internetowych ataków na Prezydenta Wrocławia.
W grudniu odbyła się zorganizowana przez Wrocławską Radę Działalności Pożytku
Publicznego pierwsza odsłona zaplanowanego jako cykliczne wydarzenia – Wrocławskie
Forum Rad Społecznych.
Protokoły z posiedzeń WRDPP dostępne są w BIP UM Wrocławia i na stronie Wrocław
Rozmawia.
W 2019 r. doszło również do zmian w składzie WRDPP. Nowym przedstawicielem
organizacji pozarządowych w miejsce Pani Karoliny Mróz został Pan Ryszard Kuczyński.
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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 2013 roku 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, 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 2019 roku to: GDS ds. zwierząt w mieście,
GDS Mama we Wrocławiu, GDS ds. dialogu społecznego, GDS ds. ekonomii społecznej i
społecznie odpowiedzialnego biznesu, GDS ds. uzależnień, GDS „Do zobaczenia!” ds.
lepszego życia osób z dysfunkcją wzroku
Funkcję szerokiego dialogu społecznego spełniają również debaty, warsztaty i
konferencje. Nową formułą dialogu, powstałą na kanwie GDS są grupy branżowe czyli
fora dyskusyjne skupiające organizacje pozarządowe działające w tym samym obszarze,
np. grupa branżowa młodzież, grupa branżowa kultura, grupa branżowa osoby z
niepełnosprawnością.
Podsumowując aktywność grup dialogu społecznego w roku 2019 należy wyrazić ją liczbą
ponad 40 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. Polityki Rowerowej
Rada powołana na podstawie Zarządzenia NR 868/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 24 kwietnia 2019 r. 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 Rady trwa dwa lata.
Skład rady:
Monika Kozłowska-Święconek
Daniel Chojnacki
Jakub Szymczak
Piotr Knapiński
Henryk Charucki
Robert Gacek
Aleksander Obłąk
Agnieszka Imiela-Sikora
Cezary Grochowski
Paweł Puławski
Maciej Nowaczyk
Rada ds. Mobilności
Rada powołana na podstawie Zarządzenia NR 867/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw Mobilności.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie:
opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze miasta, dotyczących problematyki
transportowej, a w tym w szczególności:
- dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego,
- równoważenia sposobów funkcjonowania rodzajów transportu,
- integracji systemów transportowych,
- jakości materialnej i funkcjonalnej systemu transportowego,
- bezpieczeństwa,
- aspektów ekologicznych transportu,
- formułowania opinii i postulatów dotyczących problematyki transportowej,
wynikających z własnych ocen i analiz oraz przedkładanie ich władzom miasta.
Skład rady:
Marek Żabiński – Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Przewodniczący Rady
Marta Bąk – Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sekretarz
Rady
Jarosław Broda – Projektant, inżynier drogowy
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Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska
Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Jerzy Lutogniewski – Inżynier ruchu
Jakub Nowotarski – Akcja Miasto
Jolanta Szczepańska – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu
Piotr Szymański – Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Ewa Wanda Wolak - Rada Miejska Wrocławia
Rada do spraw Porządku i Bezpieczeństwa
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 6765/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 18
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady do spraw Porządku i Bezpieczeństwa.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie
kierunków rozwoju, kształtowania oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie
miasta.
Skład rady:
Marek Dera
Izabela Kreyczi
Bartosz Małysa
Elżbieta Sieradzka
Lucyna Siwek
Jan Sosulski
Stanisław Węgliński
Jacek Wójcik.
Rada do spraw Ekologii i Zieleni
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 869/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady ds. Ekologii i Zieleni.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie
kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz
wprowadzania rozwiązań proekologicznych.
Skład Rady:
Katarzyna Szymczak – Pomianowska - Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu
Miejskiego Wrocławia, Przewodnicząca Rady
Natalia Lipińska – Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Sekretarz Rady
Małgorzata Demianowicz – Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
Mariola Apanel - Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia
Tomasz Ossowicz – Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia
Jacek Mól – Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Ewa Partyka – Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Paweł Górski - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Piotr Tyszko-Chmielowiec – Instytut Drzewa
Alina Drapella – Hermansdorfer – Politechnika Wrocławska
Zygmunt Kącki – Uniwersytet Wrocławski
Zygmunt Dajdok – Uniwersytet Wrocławski
Ludwik Tomiałojć – Uniwersytet Wrocławski
Irena Niedźwiecka-Filipiak – Uniwersytet Przyrodniczy
Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
19

Łukasz Dworniczak – Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu
Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice / Uniwersytet Wrocławski
Maciej Zięba – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” we Wrocławiu
Paweł Karpiński – Radny Rady Miejskiej Wrocławia.
Wrocławska Rada Kobiet
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 1070/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 29 maja 2019 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 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Renata
Berdowicz – Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet”, Rada Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów
Anna Grabowska – Fundacja „Promyk Słońca”
dr hab. n. med. Lidia Hirnle – Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu
Natalia Rudolf-Niewójt – Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o. o.
Katarzyna Turkiewicz – Hewlett Packard Enterprise
Lucyna Schumacher-Gebhard – Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu
Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet”
Renata Piwko-Wolny – Stowarzyszenie Grupa z Pasją
Magdalena Rozwadowska – Stowarzyszenie Żółty Parasol
Joanna Stańczyk – Kobiecy Klub Radnych Osiedli Wrocławia
Izabela Beno – Fundacja na Rzecz Równości
Alina Szeptycka – Fundacja „Kultura Równości”
Jolanta Niezgodzka – Rada Miejska Wrocławia.
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”
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Ryszard Kuczyński – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski Wrocławia.
Wrocławska Rada Sportu
Rada powołana na podstawie NR 870/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2019
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:
dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF;
Marian Dymalski;
Zbigniew Korzeniowski;
Mieczysław Łopatka;
Renata Mauer-Różańska;
Paweł Rańda;
Tomasz Motyka;
Józef Lisowski;
Jacek Pluta;
Piotr Mazur;
Mariusz Jędra;
Radosław Mołoń.
Wrocławska Rada Seniorów
Wrocławska Rada Seniorów powołana została uchwałą nr LX/1526/14 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 26 czerwca 2014 r. Rada została powołana celem reprezentowania
potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie
gminy Wrocław. W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb,
problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia. Rada współpracuje z
Radą Miejską Wrocławia i Prezydentem Wrocławia.
Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów w 2019 roku:
Maria Zawartko;
Wanda Ziembicka-Has;
Elżbieta Góralczyk.
Agata Gwadera - Urlep;
Jolanta Niezgodzka;
Robert Pieńkowski
Jolanta Adamek
Marian Ferenc
Elżbieta Gorgoń
Grażyna Lange
Jerzy Lesicki
Jacek Jerzy Popeck
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Elżbieta Anna Sarek
Adam Zych.

III.4.
DZIAŁANIA
INFORMACYJNE
WYDZIAŁU
PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ NA STRONACH INTERNETOWYCH ORAZ PORTALACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Wydział Partycypacji Społecznej w ramach www.wroclaw.pl prowadzi i aktualizuje portal
partycypacji
społecznej
Wrocław
Rozmawia
(www.wroclaw.pl/rozmawia).
Jest to informacyjna platforma Wydziału. Obszar komunikacji z mieszkańcami,
organizacjami pozarządowymi, uczestnikami konsultacji społecznych, a także informacji
na temat budżetu obywatelskiego. W jednym miejscu mieszkańcy znajdują interesujące
ich zagadnienia 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),
Dla NGO (m.in. wsparcie finansowe, współpraca, najem lokali, sprawy do załatwienia),
Dla Mieszkańca (petycje, nieodpłatna pomoc prawna, przebieg publicznych dyskusji)
oraz Aktualności.
W roku 2019 liczba odsłon strony wyniosła 1.670.000, odpowiednio dla podstron:
 Wrocław Rozmawia – 470.000
 Budżet Obywatelski – 1.200.000
Ponadto aktualizowano informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia:
m.in. informacje o Wydziale Partycypacji Społecznej, otwartych konkursach ofert oraz
innych trybach wsparcia finansowego, sprawy do załatwienia, najem lokalu użytkowego
przez NGO, formularze do pobrania, zestawienia, programy współpracy i sprawozdania,
ogłoszenia konsultacji społecznych.
Wydział prowadzi także strony na portalach społecznościowych:
Facebook/Wrocław Rozmawia, www.facebook.com/wroclawrozmawia;
Facebook/Wrocławski Budżet Obywatelski,
www.facebook.com/wroclawskibudzetobywa-telski;
Twitter/Wrocław Rozmawia, www.twitterokucom/WroclawRozmawia;
Instagram/Wrocław Rozmawia, www.instagram.com/wroclaw_rozmawia.

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 zostały przeszkolone
364 osoby.
Szkolenia były skierowane zarówno do nowo powstałych organizacji pozarządowych
i miały na celu zapoznanie ich z zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi
funkcjonowania NGO (np. organizacja pozarządowa jako pracodawca, zarządzanie
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projektem w organizacjach pozarządowych, zakładanie fundacji i stowarzyszeń, zmiany
w PIT i CIT w 2019 r., tworzenie projektów na przykładzie programów mikrograntowych,
podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych)
jak i do organizacji już działających, których celem było podniesienie potencjału
i profesjonalizacji ich pracy (jak skutecznie promować działania swojej organizacji,
jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół, pisanie i rozliczanie
budżetów projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe). Część szkoleń miała
również charakter ogólnorozwojowy, przywództwo, skuteczna komunikacja w organizacji,
efektywna praca organizacji dzięki pakietowi G Suite (Google) 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 2019 roku oraz przygotowanie do realizacji kolejnego etapu zadania
publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W szkoleniach udział
wzięło 385 osób.
Przeprowadzono również cykl szkoleń o zróżnicowanej tematyce, w których udział wzięło
260 osób. Szkolenia były skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych
i miały na celu podnoszenie profesjonalizacji pracy np. szkolenie z zakresu BHP,
podstawy księgowości i sprawozdawczość NGO, ochrony danych osobowych, rozwijanie
kompetencji liderskich, kursy instruktażowe dla kierowników placówek wypoczynku
dla dzieci i młodzieży, kursy dot. aktywizacji seniorów itp.
Ogółem w 2019 roku zostało przeszkolonych łącznie 991 osób.

III.5.1.

L.p.

Zestawienie analityczne za lata 2015 – 2019

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, wynikający z konieczności wprowadzenia nowego systemu informatycznego
do obsługi konkursów na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
Rokrocznie część szkoleń ma na celu podnoszenie potencjału i profesjonalizacji pracy
organizacji pozarządowych wraz z doskonaleniem umiejętności ogólnorozwojowych
i interpersonalnych uczestników, część natomiast jest związana z bieżącymi potrzebami
np. w zakresie zmian przepisów, doskonalenia narzędzi informatycznych, itp. Żadna
z tych dziedzin nie jest zaniedbywana, a wahania występujące w kolejnych latach
są wynikiem różnicy tych potrzeb oraz mniejszych nakładów finansowych na szkolenia.
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III.6.

Udostępnianie gminnych nieruchomości organizacjom
pozarządowym

W roku 2019 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 396 nieruchomości gminnych
na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe,
nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane). Powyższa liczba uwzględnia
dane z:
- Zarządu Zasobu Komunalnego (273);
- Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o. (43);
- Wydziału Nieruchomości Komunalnych (42);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (17);
- Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4 (10).
- Zarządu Zieleni Miejskiej (10).
Nieruchomości użytkowane były na podstawie następujących tytułów prawnych:
- najem (245);
- użyczenie (90);
- dzierżawa (23);
- użytkowanie (23);
- użytkowanie wieczyste (8);
- 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 2019 obowiązywały łącznie 664 krótkoterminowe umowy
na pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe. Powyższa liczba
uwzględnia dane z:
- Departamentu Edukacji (608);
- Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (56).
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 2019 należały m. in. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży
PajdArt (projekt skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym), spotkania seniorów i kombatantów, poradnictwo dla: migrantów,
osób z doświadczeniem choroby onkologicznej, osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych
Przeprowadzono wspólnie z Zarządem Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskimi
Mieszkaniami Sp. z o. o. 55 wizytacji nieruchomości gminnych, użytkowanych przez
organizacje pozarządowe.
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III.7.

Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych
oraz udzielanie rekomendacji

W 2019 r. wydano 208 opinii o organizacjach pozarządowych w sprawach lokalowych
dla: Zarządu Zasobu Komunalnego (134), Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o. (45),
Biura Prezydenta (11) Departamentu Edukacji (9), Wydziału Nieruchomości Komunalnych
(3), Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości (2), Strefy Kultury Wrocław (2),
Zarządu Inwestycji Miejskich (1), Departamentu Zrównoważonego Rozwoju (1). Opinie
dotyczyły przede wszystkim: pozyskania w najem gminnych lokali użytkowych w trybie
bezprzetargowym, przedłużenia wygasających umów najmu, aneksowania umów
zawartych na czas nieoznaczony, udostępnienia pomieszczeń szkolnych;
Ponadto przekazano gminnym zarządcom nieruchomości 99 sprawozdań rocznych
z działalności prowadzonej w gminnych lokalach użytkowych, a także sporządzono 21
odpowiedzi w sprawie oczekiwań i zamierzeń inwestycyjnych w związku z przystąpieniem
do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

III.8.

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

Wśród najważniejszych dokumentów i aktów prawnych dotyczące współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacji należy wymienić:
-

-

-

-

projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Rudolfa Modrzejewskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (aleja Prezydenta Gabriela Narutowicza);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie jednorazowego świadczenia
z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu o nazwie
„Wsparcie na starcie”, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania;
projekt uchwały w sprawie organizacji kąpielisk oraz trwania sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Wrocław w 2019 r.;
projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania
i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
oraz upowszechnianiem kultury;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Domanowicka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Kurkumowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (rondo Żołnierzy Łącznościowców);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały
nr
LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nazw parków i terenów leśnych
istniejących we Wrocławiu (park Na Skraju);
koncepcja zagospodarowania skweru przy Bernardyńskiej;
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-

-

-

-

-

-

projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wrocław w 2019;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (rondo Jana Olszewskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi
na terenie Wrocławia (brata Rogera z Taizé);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18
z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18
z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia;
projekt „w KLIMACIE miasta” - Karty działań adaptacyjnych zaproponowane
w Planie adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (skwer Pawła Adamowicza);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach
chronionych;
projekt „Przyjazne ulice” - Standardy miejskiej ulicy zgodne z potrzebami
ekologicznymi i społecznymi;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Wichrowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Targowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Białkowska);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Hodowicka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia kierunków działania
dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2020 pod nazwą „Założenia
polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2020”
projekt „rewitalizacja_NOWA” - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji;
projekt poświęcony przestrzeniom wrocławskich osiedli pn. Osiedla kompletne;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku energetycznego;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu na
terenie Wrocławia (rondo Karola Modzelewskiego);
projekt „nowy PARK na Poświętnem” - teren zieleni u zbiegu ulic Żmigrodzkiej
i Pakosławskiej we Wrocławiu;
projekt „zielony KLIN południa” - teren zieleni na południu Wrocławia pomiędzy
ulicą Smardzowską, Asfaltową, Buforową i Wspólną;
park przy Kolejowej - propozycje koncepcji zagospodarowania Parku pomiędzy
ulicą Kolejową, Grabiszyńską, Szpitalną a Tęczową;
projekt „Aktywnie przy Chopina” - obecne oraz przyszłe funkcjonowanie Centrum
Aktywności Lokalnej Zacisze-Zalesie-Szczytniki;
Park rekreacyjny MIKOŁOWSKA - konsultacje docelowego zagospodarowania
terenu zieleni przy ul. Mikołowskiej na Strachocinie;
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projekt
uchwały
Rady
Miejskiej
Wrocławia
zmieniającej
uchwałę
nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym
przez gminę Wrocław;
projekt
uchwały
Rady
Miejskiej
Wrocławia
zmieniającej
uchwałę
nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia;
projekt „Funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji”;
projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XIII/247/11
Rady
Miejskiej
Wrocławia
w
sprawie
ustalenia
maksymalnego
wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie;
projekt „Nad Jeziorem Pawłowickim” - konsultacje koncepcji zagospodarowania
terenu wokół Jeziora Pawłowickiego;
projekt „Kąpielisko Harcerska” - Konsultacje społeczne koncepcji rewaloryzacji
Kąpieliska na Oporowie;
projekt „Skwer Bełzy odnowa” - Konsultacje koncepcji zagospodarowania skweru
pomiędzy ul. Asnyka, Konopnickiej i Czajkowskiego;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Tajwańska);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Łabędzia);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Kaparowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Edytorska);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Jana Kuglina);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Hiacyntowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Otrębowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Lubomierska);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Ameriga Vespucciego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Adama Kopycińskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Stanisława Drabika);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Kurlandzka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (rondo Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego);
projekt
uchwały
Rady
Miejskiej
Wrocławia
zmieniającej
uchwałę
nr LIX/1375/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu
pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które
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ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych;
projekt
uchwały
Rady
Miejskiej
Wrocławia
zmieniającej
uchwałę
nr XXX/603/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Wrocław;
projekt „zielony KLIN południa II” - konsultacje dwóch wariantów koncepcji
zagospodarowania terenu Klina Wojszyckiego;
projekt „Powiększamy Park Kleciński” - konsultacje społeczne koncepcji
powiększenia Parku Klecińskiego;
projekt „ŁADne OGRÓDKI” - konsultacje koncepcji zagospodarowania ogródków
gastronomicznych na terenie Parku;
projekt Kulturowe „Stare Miasto” we Wrocławiu;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Igora Tawryczewskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Zawilcowa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Kazachstańska);
projekt
uchwały
Rady
Miejskiej
Wrocławia
zmieniającej
uchwałę
nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
projekt „Osiedla kompletne II” - konsultacje wytycznych przestrzennych na rzecz
osiedla kompletnego;
WBO'19. Ewaluacja - konsultacje edycji 2019 Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/218/19
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych;
projekt „Podwórko przy Krętej” - Konsultacje społeczne zagospodarowania
wnętrza podwórzowego na Nadodrzu;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Wrocław, w roku szkolnym 2019/2020;
projekt „Park Henrykowski po kolei” - konsultacje dot. zagospodarowania terenu
kolejowego planowanego jako Park Henrykowski, położony na granicy osiedli
Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie;
projekt „Plac zabaw przy Pszennej” - Konsultacje społeczne zagospodarowania
placu zabaw na Przedmieściu Świdnickim;
projekt
„Plac
zabaw
przy
Wita
Stwosza”
Konsultacje
społeczne
zagospodarowania placu zabaw na Starym Mieście.

III.9.

Projekty partnerskie współfinansowane ze środków
funduszy europejskich oraz krajowych

Wydział Zarządzania Funduszami w 2019
pozarządowymi
w zakresie przygotowania
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roku współpracował z organizacjami
i
realizacji
projektów
partnerskich

współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, w tym RPO WD 2014-2020,
POWER 2014-2020 oraz środków krajowych. WZF udzielał konsultacji dotyczących
możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć, zgodności z dokumentami programowymi
oraz
przygotowania
założeń
projektów,
ale
również
prawidłowej
realizacji
rzeczowo-finansowej projektów partnerskich.
MÓJ DRUGI DOM – ZAPEWNIENIE WSPARCIA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
W DZIENNYCH DOMACH POMOCY WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.10.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wrocław (Lider
projektu) a Fundacją „Bajkowy Świat”
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 Wrocławskie Centrum Usług
Socjalnych we Wrocławiu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez
utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech Dziennych Domach Pomocy we Wrocławiu.
Główne zadania: przygotowanie do świadczenia usług w DDP, świadczenie usług w DDP
(Karmelkowa, Semaforowa, Skoczylasa), przewóz klientów, poradnictwo specjalistyczne
dla klientów DDP.
W 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Partnerem projektu
w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, sprawował nadzór
nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Partnerem
projektu, uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej oraz współpracował
przy promocji projektu, w tym otwarciu nowych DDP.
DROGA DO DOMU
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.12.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu) a Gminą Wrocław
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 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wrocławiu. Celem głównym projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie
modelu wychodzenie z bezdomności i odejścia od przedłużającego się pobytu osób
bezdomnych w placówkach. Projekt
ma na celu wypracowanie, przetestowanie
oraz wdrożenie do praktyki modelu usamodzielnianie osób bezdomnych opartego
na trójsektorowej współpracy samorządu pracodawców i organizacji pozarządowych.
W 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu–
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie uzgadniania zapisów umowy
partnerskiej, prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, monitorował
powstawanie i wdrażanie produktów projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Liderem.
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NAJPIERW MIESZKANIE
Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny (Lider projektu) a Gminą Wrocław
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 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wrocławiu. Celem projektu jest rozwiązanie i zakończenie problemu
bezdomności osób długotrwale i chronicznie bezdomnych zaburzonych psychicznie
i uzależnionych poprzez eksperymentalne i badawcze wdrożenie innowacji społecznej
Najpierw Mieszkanie, zapewniającej natychmiastowy dostęp do stałych indywidualnych
mieszkań a także wszechstronne wsparcie w mieszkaniu, bez warunku terapii
lub trzeźwości.
W 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu–
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie uzgadniania zapisów umowy
partnerskiej, prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, monitorował
powstawanie i wdrażanie produktów projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Liderem.
DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – STWORZENIE 30 MIEJSC ŚWIADCZENIA USŁUG
SPOŁECZNYCH W RAMACH 6 MIESZKAŃ TRENINGOWYCH NA OBSZARZE MIASTA
WROCŁAWIA
Okres realizacji: 01.03.2019 – 31.08.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Inicjowania
Rozwoju Społecznego (Lider projektu) a Gminą Wrocław
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 wzrost dostępu do mieszkalnictwa
wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie
6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120(72K 48M) osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu
w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych
i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.
W 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu– Fundacją
Inicjowania Rozwoju Społecznego w zakresie prawidłowego finansowania projektu, w tym
zabezpieczenia wkładu własnego (wsparcie Lidera w konstruowaniu budżetu projektu),
planowaniu efektywnej rekrutacji, przygotowania dokumentów z realizacji projektu do IP,
przebiegu rzeczowo-finansowego projektu.
SZKOŁY GMINY WROCŁAW I GMINY CZERNICA TO KOMPETENCJI SKARBNICA
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.03.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Otwarci
Na Edukację (Lider projektu) a Gminą Wrocław i Gminą Czernica
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania w 7 szkołach objętych projektem
(4 szkoły z Gminy Wrocław, 3 szkoły z Gminy Czernica) poprzez wsparcie uczniów
i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych i narzędzi TIK.
W 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu– Fundacją
Otwarci Na Edukację w zakresie uzgadniania zapisów umowy partnerskiej
oraz przygotowania realizacji projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami
finansowymi pomiędzy Liderem a Gminą Wrocław i uczestniczył w posiedzeniach Grupy
Sterującej.
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
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 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu –
Fundacją Open Mind w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu,
sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław
a Liderem 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
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 2019 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
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Wrocław, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy
Liderem projektu a Gminą Wrocław oraz uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej.
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
oddziaływania. Skierowana zostanie do mieszkańców Wrocławia oraz Kobierzyc, Kątów
Wrocławskich, Dzierżoniowa, Bielawy, Świdnicy, Środy Śląskiej, Szczawna-Zdrój, JedlinyZdrój, Sobótki, Świdnicy.
W 2019 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Fundacją Centrum
Aktywnego Wsparcia w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu,
monitorował powstawanie i wdrażanie produktów projektu, sprawował nadzór nad
prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Liderem.
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IV.

Sprawozdanie z realizacji zadań będących
przedmiotem współpracy przez poszczególne
komórki organizacyjne

IV.1.

Wydział Partycypacji Społecznej

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 150/18 Prezydenta Wrocławia z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia,
w roku 2019 Biuro ds. Partycypacji Społecznej zmieniło nazwę na Wydział Partycypacji
Społecznej. Jednocześnie ze zmianą nazwy zwiększył się zakres zadań Wydziału o:
- koordynację powstawania i prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej;
- przygotowanie, organizację i prowadzenia procesu rewitalizacji oraz inicjowanie
i koordynację działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki
organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne;
- przygotowanie, organizację i prowadzenie spraw związanych z pracami nad reformą
Rad Osiedli i podziału Miasta na jednostki pomocnicze oraz nad określeniem zasad
zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu
dla jednostek pomocniczych Miasta;
W grudniu 2019 r. Departament Infrastruktury i Transportu przekazał do Wydziału
zadanie dotyczące realizacji wskazań do realizacji dla Spółki Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o.o. w zakresie zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu
Osiedlowego.
Realizacja przez
się następująco:

Wydział

zadań

dotychczasowych

oraz

nowych

PROWADZENIE WROCŁAWSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA
POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 24 041

przedstawia

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,
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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. W szkoleniach
wzięło udział 364 osoby.
ORGANIZACJA
I
PRZEPROWADZENIE
KONGRESU
WROCŁAWSKICH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Okres realizacji: 10 maja 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 416 osób, w tym 159 organizacji pozarządowych, 43 przedstawicieli
administracji publicznej i rad osiedli oraz 21 osób z uczelni wyższych
Głównym celem realizacji zadania publicznego było stworzenie przestrzeni spotkań,
dialogu środowiska pozarządowego na temat rozwoju Miasta z udziałem przedstawicieli
samorządu, którego kulminacyjnym wydarzeniem organizowanym w każdym roku jest
Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych
W ciągu całego roku organizowane były spotkania grup branżowych wrocławskich NGO,
tworzone były bazy danych dotyczących badań i analiz wrocławskich NGO, animowane
były i koordynowane spotkania Koalicji na rzecz rozwoju wrocławskiego modelu
współpracy Gminy Wrocław i NGO.
Podczas Kongresu, w dniu 28.05.2019 roku odbyły się spotkania, dialogi, wymiana
doświadczeń na temat współpracy między NGO, a Urzędem Miejskim Wrocławia.
Motywem przewodnim 3. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych było
30-lecie obrad Okrągłego Stołu i ustawy o stowarzyszeniach. Uczestnicy Kongresu
rozmawiali również o procesie wdrażania „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, a także o ważnych dla Miasta
rozwiązaniach realizowanych i rekomendowanych przez NGO.
Organizatorzy przygotowali specjalną część dyskusyjną „WRO-NGO - DIALOG WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ”, prowadzoną metodą Open Space Technology. Ponad 200 osób
wzięło udział w 16 grupach tematycznych, dotyczących, między innymi: współpracy
pomiędzy 3. sektorem a biznesem, działalności i rozwoju stowarzyszeń oraz fundacji,
standaryzacji, funkcjonowania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
wypalenia zawodowego oraz problemu tzw. „krótkiej ławki” w organizacjach,
angażowania nowych pokoleń w działalność społeczną, problemów i potrzeb mniejszości
narodowych oraz ekologii miasta.
Mniej oficjalną częścią wydarzenia, były 4. Otwarte Mistrzostwa Wrocławskich Organizacji
Pozarządowych w Grillowaniu. W zmaganiach o Przechodni Puchar Prezesa
Stowarzyszenia Tratwa wzięło udział 8 drużyn.
WDRAŻANIE STANDARDÓW FORMALNO-PRAWNYCH
POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU - PILOTAŻ
Okres realizacji: 8 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba NGO, w których zostały przeprowadzone audyty – 10
Liczba NGO, w których wdrożono standardy – 9
Liczba przeszkolonych przedstawicieli NGO - 18
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WŚRÓD

ORGANIZACJI

Celem zadania było wzmacnianie organizacji pozarządowych, działających na terenie
Wrocławia, poprzez ich edukację i wsparcie we wdrażaniu standardów działania
w obszarach prawnym, finansowym i zarządzania organizacją, a tym samym podnoszenie
jakości pracy organizacji pozarządowych.
Zadanie polegało na wsparciu min. 10 organizacji pozarządowych w procesie
profesjonalizacji ich działalności m.in. poprzez:
- przeprowadzenie audytów w organizacjach pozarządowych, które będą wdrażały
standardy;
- opracowanie oraz wdrożenie standardów działania w trzech obszarach, tj. prawnym,
finansowym i zarządzania;
- przeprowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń dla min. 10 organizacji
pozarządowych w zakresie wymogów wdrażanych standardów.
EWALUACJA I DZIAŁANIA CAŁOROCZNE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY
NGO I MIASTA WROCŁAWIA W TYM EKONOMIA SPOŁECZNA
Okres realizacji: 15 września 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było wdrożenie elementów strategii współpracy
pomiędzy
Urzędem
Miejskim
Wrocławia
a
organizacjami
pozarządowymi.
Podczas realizacji zadania publicznego zostały podjęte działania zmierzające do rozwoju
Centrów Aktywności Lokalnej, grup branżowych, Grup Dialogu Społecznego
oraz podmiotów ekonomii społecznej. Projekt miał również na celu wspieranie organizacji
pozarządowych w tworzeniu i konsultowaniu miejskich dokumentów strategicznych,
a także wdrażanie systemów standaryzacji NGO. Stworzony został pakiet informacyjny
dla organizacji pozarządowych.
W ramach projektu przeanalizowano funkcjonujące we Wrocławiu Centra Aktywności
Lokalnej oraz towarzyszące im inicjatywy obywatelskie realizowane zarówno przez NGO
jak i przez grupy nieformalne, społecznych liderów. Przeprowadzono analizę zasobów
tych ośrodków, ich problemów i potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
i charakteru społeczności lokalnej.
Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów.
Jednym z obszarów wytypowanych do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie
strategii jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury
i powołaniem Grupy branżowej Kultura.
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej - odbywały się systematyczne spotkania osób
odpowiedzialnych za zamówienia w mieście w poszczególnych jednostkach , omawiano
zapotrzebowanie na usługi/produkty, tak aby Podmioty Ekonomii Społecznej mogły się
przygotować. Edukacja i wsparcie w przygotowywaniu zamówień z aspektami
społecznymi.
PROMOCJA ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ZE WSPÓŁPRACY MIASTA
WROCŁAWIA
Z
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
W
ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BEZDOMNOŚCI
Okres realizacji: 09 września 2019 r. – 30 listopada 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego była promocja wypracowanych rozwiązań i dobrych
praktyk
współpracy
ponadsektorowej
jednostek
samorządu
terytorialnego
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z organizacjami pozarządowymi dotyczących rozwiązywania problemów bezdomności
oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.
PRODUKCJA I EMISJA 10 AUDYCJI RADIOWYCH
ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH ŚRODOWISKA
Okres realizacji: 15 maja 2019 – 02 sierpnia 2019
Liczba umów: 1

O WROCŁAWSKICH
NA
RZECZ
OSÓB

Celem realizacji zadania publicznego była produkcja i emisja 10 audycji radiowych
o
wrocławskich
organizacjach
pozarządowych
działających
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych i ich środowiska. Audycje miały na celu przedstawienie tych
organizacji, zakresu ich działania, oraz wskazaniu osobom niepełnosprawnym możliwości
uczestniczenia i korzystania z zasobów wiedzy i doświadczeń tych organizacji.
ZMIANY? JESTEŚMY NA BIEŻĄCO!
Okres realizacji: 11 marca 2019 r. – 11 maja 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 73
Celem
realizacji
zadania
publicznego
było
przeprowadzenie
trzech
szkoleń
dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów
ofert, umów i sprawozdań dot. realizacji zadań publicznych, wprowadzonych
Rozporządzeniami Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
z dn. 24.10.2018 roku.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNO –
EDUKACYJNEGO
„PRACOWNIA
PROJEKTÓW
MIEDZYKULTUROWYCH
„ZAJEZDNIA”
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 5 000
Celem zadania publicznego było realizacja następujących działań:
1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych „MOJE MIEJSCE” – praca
z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
2. Pracownia projektów międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów,
w tym projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw krajowych
i międzynarodowych;
3. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – udostępnianie zaplecza infrastrukturalnego
na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego;
4. AnimacjA działań na rzecz osób starszych – aktywizacja osób starszych
do działań animacyjno-kulturalnych;
Istniała potrzeba wsparcia działań Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego
ze względu na potrzeby społeczne mieszkańców Wrocławia (ok. 5 tys. osób
korzystających z infrastruktury Zajezdni). Realizacja zadania publicznego przyczyniła się
do poszerzenia grupy odbiorców działań społeczno-kulturalnych,
edukacyjnych
i sportowych.
Zadanie publiczne skierowane było w szczególności do młodzieży z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i uzależnieniami. Celem zadania publicznego było umożliwienie
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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 wspierają tworzenie postaw zaangażowanych społecznie, w oparciu
o indywidualne zainteresowania osób.
Młodzież ze środowisk zagrożonych uzależnieniami otrzymuje wsparcie w postaci
interaktywnych działań edukacyjnych, spotkań z psychologiem. Dzięki realizacji działań
projektowych oraz wolontariatów wzrasta poziom samooceny wśród beneficjentów
działania Moje Miejsce.
Zadanie publiczne zakładało promowanie postaw prospołecznych poprzez tworzenie
zespołów projektowych. Podejmowały one nowe wyzwania w przestrzeni społecznej
miasta realizując indywidualne projekty uczestników. Planowanie i realizacja zadań
projektowych jest drogą do budowy etosu pracy i służy niwelowaniu postawy
roszczeniowej– uzależnienia od pomocy społecznej i jej rozwiązań systemowych. Sukcesy
w realizacji własnych projektów wzmacniają postawy zaangażowania i uczą pokonywania
przeszkód na drodze do celu.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM SPOŁECZNOEDUKACYJNEGO „CZASOPRZESTRZEŃ”
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 150 000

KULTURALNO

–

Celem realizacji zadania publicznego było realizacja działań społeczno – kulturalno edukacyjnych 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 zadania publicznego realizowane są:
1) Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno – kulturalnych poprzez
animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja
warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym)
mini projektów i eventów. Zadanie publiczne zakłada włączenie w działania
lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie będą mieli swoje pracownie.
2) Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne podczas
dużych imprez organizowanych
na terenie Wrocławia oraz udostępnienie
infrastruktury
na
potrzeby
realizacji
projektów
społeczno-kulturalnoedukacyjnych.
PROWADZENIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – PAULIŃSKA
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba 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. Centrum stanowi 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
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odpowiednia opieka i utrzymanie obiektu. Prowadzone były bieżące remonty
oraz naprawianie awarii i dewastacji. Organizacja prowadziła ogród społeczny z tyłu
budynku.
CENTRUM ZWALCZANIA NUDY NA TERENIE NOWYCH ŻERNIK I OKOLIC WE
WROCŁAWIU – PILOTAŻ
Okres realizacji: 15.07.2019 – 31.12.2019
Liczba umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie zaangażowania społeczności
lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do miejsca i grupy terenu Nowe Żerniki
i okolic we Wrocławiu. Mieszkańcy sami mogli zabierać głos w tym jakie wydarzenia
są dla nich ważne. Pilotaż miał na celu zintegrować społeczność lokalną i stworzyć
miejsce wspólnych spotkań i rozwijania wspólnych zainteresowań oraz zacieśnić relacje
sąsiedzkie. W ramach projektu prowadzono zajęcia i imprezy integrujące mieszkańców
terenu Nowe Żerniki. Prowadzone były zajęcia dla dzieci m.in. zajęcia plastyczne,
muzyczne, wokalno taneczne, zajęcia adresowane do rodzin o charakterze
towarzysko-edukacyjnym.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-INTEGRACYJNEJ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ - "PAULIŃSKA 14”
Okres realizacji: 24.10.2019 – 31.12.2019
Liczba umów: 1
Liczba odbiorców: 150
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie i przeprowadzenie
dla dziadków, rodziców i dzieci. W ramach spotkań zorganizowano:
- zajęcia literackie poświęcone czytaniu książek dla dzieci
- zajęcia ekologiczne, na których przedstawiono krótką prezentację na temat
zanieczyszczenia powietrza
- spotkanie z okazji dnia św. Mikołaja, na spotkaniu dzieci oraz rodzice mieli możliwość
usłyszenia o tradycjach świąt Bożego Narodzenia, dzieciom zostały wręczone upominki.
Ponadto celem realizacji zadania publicznego było stworzenie bazy lokalowej
i infrastruktury do prowadzenia działań i poszerzenia oferty skierowanej do wrocławskich
rodzin. W ramach projektu zmodernizowano Parter budynku przy ul. Paulińskiej 14.
Modernizacja obejmowała prace budowlane, instalacje hydrauliczną oraz elektryczną.
W ramach projektu wykonano również plac zabaw.
PROWADZENIE
ALBERTYŃSKIEGO
KOŁŁĄTAJA
Okres realizacji 01.02.2019 – 30.06.2021
Liczba umów 1
Liczba odbiorców: 150

CENTRUM

AKTYWNOŚCI

LOKALNEJ

Celem realizacji zadania publicznego było prowadzenie centrum aktywności lokalnej,
mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych
działających na terenie Wrocławia i na rzecz mieszkańców Wrocławia. Wsparcie to polega
na udostępnianiu pomieszczeń i zasobów Centrum do prowadzenia aktywności
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skierowanej do osób wymagających wsparcia. Centrum działa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 18.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PRUSA
Okres realizacji: 15 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 833
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja mieszkańców Wrocławia,
w szczególności osiedla Ołbin, do działań służących rozwojowi społeczności lokalnej,
integracji sąsiedzkiej oraz pogłębianiu więzi społecznych i międzypokoleniowych,
poprzez:
-zapewnienie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego mieszkańcom osiedla Ołbin
chcącym realizować swoje inicjatywy prospołeczne;
-rozwój świadomości w obszarze przynależności do społeczności wrocławskiego osiedla
Ołbin oraz budowanie postawy aktywnego działania na rzecz jego rozwoju wśród
przedstawicieli różnych pokoleń;
-wzrost poziomu więzi społecznych i sąsiedzkich poprzez współuczestniczenie
w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału kulturotwórczego mieszkańców;
-wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych
na terenie miasta Wrocławia.
POROZMAWIAJMY O PRZEDMIEŚCIU
Okres realizacji: 04 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było przeprowadzenie cykli rozmów z liderami
i mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego. Rozmowy miały na celu zebranie informacji
o potrzebach i potencjale liderów społecznych osiedla, przybliżenie wrocławskiej
koncepcji działania centrów aktywności lokalnej, zachęcenie do włączenia się
we współtworzenie oferty centrów aktywności lokalnej, promowanie działań Gminy
Wrocław w zakres rewitalizacji oraz innych narzędzi i programów miejskich skierowanych
do mieszkańców.
WSPARCIE MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE KLUBOWYCH CENTRÓW
AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 2 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 400 dzieci i młodzieży, 15 klubowych Centrów Aktywności dzieci
i młodzieży
Celem realizacji zadania publicznego było podwyższenie wiedzy, kompetencji
i umiejętności przedstawicieli Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży
tj.
liderów, animatorów oraz młodzieży w nich działającej, integracja i wymiana
doświadczeń Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz zwiększenie więzi
pomiędzy dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do Klubowych Centrów Aktywności Dzieci
i Młodzieży.
Wsparcie dla Klubowych Centrów obejmowało m.in. organizację i przeprowadzenie:
 szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu pierwszej pomocy oraz zasad
bezpieczeństwa spędzania czasu nad wodą i na wodzie,
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konsultacji merytorycznych dla liderów Klubowych Centrów Aktywności Dzieci
i Młodzieży,
warsztatów wymiany doświadczeń dla przedstawicieli Klubowych Centrów
Aktywności Dzieci i Młodzieży,
spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla przedstawicieli Klubowych Centrów
Aktywności Dzieci i Młodzieży
oraz dzieci i młodzieży uczęszczającej
do Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży.

KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 2 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 17
Liczba odbiorców: ok. 1 121
Celem realizacji zadania publicznego było głównie wspieranie aktywności dzieci
i młodzieży mieszkającej i/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 2019 obejmowały: organizację zajęć
manualnych/kulturalnych/rekreacyjnych/turystycznych, realizację programów profilaktyki
uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród uczestników zadania, rozwój talentów
i kreatywności, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw
i zachowań zdrowotnych i społecznych.
Klubowe Centra współpracowały z organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się podobnymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.
KLUBOWE
CENTRUM
AKTYWNOŚCI
I
INTEGRACJI
I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU ”ZAKĄTEK KRASNOLUDKA”
Okres realizacji: 04 marca 2019 r.–31 maja 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 35

DLA

DZIECI

Celem realizacji zadania publicznego było stworzenie warunków dzieciom i młodzieży
wykluczonej z powodu przynależności etnicznej, narodowości bądź dysfunkcji rodzin
do wartościowego spędzania czasu wolnego i wspieranie psychospołecznego rozwoju
dzieci poprzez aktywny wypoczynek i udział w zajęciach integracyjnych, artystycznych,
sportowych i edukacyjnych.
KLUBOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WE WROCŁAWIU „ZAKĄTEK KRASNOLUDKA”
Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 25
Celem realizacji zadania publicznego było stworzenie warunków dzieciom i młodzieży
wykluczonej z powodu przynależności etnicznej, narodowości bądź dysfunkcji rodzin
(alkoholizm, przemoc domowa, długotrwałe bezrobocie) do wartościowego spędzania
czasu wolnego i wspieranie psychospołecznego rozwoju dzieci poprzez aktywny
wypoczynek i udział w zajęciach integracyjnych, artystycznych, sportowych,
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edukacyjnych, wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Dzięki działalności
Centrum poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce
oraz codzienną pomoc w lekcjach jest szansa na wyrównanie edukacyjne dzieci
oraz rozwój społeczności lokalnej. W ramach działalności w Centrum prowadzone
były zajęcia edukacyjne, ruchowe (taneczne, sportowe), artystyczne, gry i zabawy
integracyjne oraz pomoc codzienna w odrabianiu zadań, uzupełnianiu zaległości
edukacyjnych zależna od zdiagnozowanych potrzeb dzieci i młodzieży.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WRAZ Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W OKOLICY
ULICY SZTABOWEJ W FORMIE KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI
I MŁODZIEŻY- Bezpieczne popołudnie
Okres realizacji: 2 luty 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 40
Celem realizacji zadania publicznego było rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat (w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w wieku od 6 do 26 lat), w szczególności poprzez organizację i prowadzenie kreatywnych
zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z programem
profilaktyki uzależnień.
Zajęcia odbywały się poza nauka szkolną.
Zadanie polegało na wspieraniu aktywności dzieci i młodzieży poprzez:
- organizację m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych,
- realizację programów profilaktyki uzależnień wśród uczestników zadania,
- rozwój talentów i kreatywności,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WRAZ Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W OKOLICY
ULICY 3-MAJA WE WROCŁAWIU W FORMIE KLUBOWEGO CENTRUM
AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 1 marzec 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 25
Celem realizacji zadania publicznego było rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat (w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w wieku od 6 do 26 lat), w szczególności poprzez organizację i prowadzenie kreatywnych
zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z programem
profilaktyki uzależnień.
Zajęcia odbywają się poza nauką szkolną.
Zadanie publiczne polega na wspieraniu aktywności dzieci i młodzieży poprzez:
- organizację m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych;
- realizację programów profilaktyki uzależnień wśród uczestników zadania publicznego;
- rozwój talentów i kreatywności;
- rozwój umiejętności interpersonalnych;
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych.
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V WROCŁAWSKI „KULINARNY RAJD MŁODYCH MISTRZÓW
Okres realizacji: 1 października 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 50
Celem realizacji zadania publicznego była popularyzacja zawodu kucharza wśród
młodzieży uczącej się i/lub mieszkającej we Wrocławiu oraz promocja Wrocławia
na kulinarnej mapie Polski.
EDUKACJA POZA-FORMALNA
Okres realizacji: 15 lutego 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.
Liczba zawartych umów: 5
Liczba odbiorców: 752
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), rozwijanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz zdobywanie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych
dzieci i młodzieży.
W ramach zadania realizowane były projekty m.in. w dziedzinach: naukowej,
ekologicznej, artystycznej, w tym warsztaty taneczne (taniec ludowy), rękodzielnicze
(techniki tradycyjne), instrumentalne, muzyczne, łucznictwo oraz z zakresu kompetencji
społecznych i międzykulturowych.
DZIAŁANIA EDUKACYJNO - KULTURALNE W
MIĘDZYSZKOLNEGO CHÓRU
Okres realizacji: 20 marca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 33

RAMACH

PROWADZENIA

Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej i licealnej
w działania edukacyjno-kulturalne oraz rozwijanie zdolności muzycznych młodzieży
w Kameralnym Chórze ANGELUS działającym przy Liceum Ogólnokształcącym
nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu.
W 2019 roku zaplanowano zajęcia grupowej emisji głosu, przygotowanie młodzieżowego
musicalu oraz wyjazdowe warsztaty, których tematem był materiał muzyczny
do realizowanych na bieżąco spektakli.
MAŁY STERNIK – BEZPIECZNIE NAD WODĄ
Okres realizacji: 12 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: min. 106 osób
Celem realizacji zadania publicznego było propagowanie podstawowej wiedzy związanej
ze szkutnictwem oraz z żeglugą śródlądową, w szczególności wykształcenie zachowań
związanych z bezpieczeństwem na wodzie wśród dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub
uczącej się we Wrocławiu, w wieku od 6 do 12 lat.
Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu zajęć praktyczno-teoretycznych
wprowadzających uczestników w zasady bezpiecznego zachowania na wodzie, zajęć
praktycznych, podczas których uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności zachowania
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na wodzie oraz warsztatów szkutniczych, podczas których uczestnicy wykonywali model
jednostki pływającej.
MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ – KONTYNUACJA
Okres realizacji: 20 luty 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców:4 000
Celem realizacji zadania publicznego było wzbogacenie oferty aktywnego sposobu
spędzania czasu wolnego we Wrocławiu. Wzbogacenie rodziców o nowe doświadczenia
w spędzaniu wolnego czasu z dziećmi, stworzenie dzieciom możliwości zabaw
z rodzicami, stworzenie rodzicom warunków do poznania przyjaciół swego dziecka
i ich rodzin, integracja rodziny, integracja rodziców/szkoły w działaniach na rzecz dzieci.
CYKL
WARSZTATÓW
Z
ZAKRESU
WYCHOWANIA
I TECHNICZNEGO W 2019 ROKU
Okres realizacji: 01 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1

WODNEGO

Celem realizacji zadania publicznego było wzbogacenie oferty wychowania wodnego
i technicznego we Wrocławiu poprzez przeprowadzenie zajęć praktycznych i warsztatów
skierowanych do szerokiej grupy uczestników wraz z przystosowaniem i przygotowaniem
niezbędnej bazy lokalowej. Realizacja działań szkoleniowo wychowawczych dla młodzieży
z zakresu bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą (zajęcia żeglarskie i ratownictwa)
oraz zdobycie praktycznych warsztatowych umiejętności technicznych. Wykonanie
dalszego etapu inwestycji dostosowującej budynek do prowadzenia zajęć z dziećmi
i młodzieżą. Część inwestycyjna zadania pozwoli na stworzenie obiektu funkcjonującego
przez cały rok.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZIMOWEGO TURNIEJU WIOŚLARSKOŻEGLARSKIEGO
Okres realizacji: 30.09.2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 25
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie i przeprowadzenie zimowego
turnieju w dwóch konkurencjach: wioślarskiej i żeglarskiej dla dzieci i młodzieży.
W ramach realizacji zadania publicznego zakupiono sprzęt potrzebny do przeprowadzenia
turnieju zimowego tj. 2 symulatorów, 3 ergo wioseł, maty do rozgrzewki i podciągania
oraz naprawiono i uszczelniono dach w obiekcie realizacji zadania.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z CERAMIKI
Okres realizacji: 14.10.2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 40
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch
warsztatów z ceramiki dla dzieci i młodzieży oraz wyłonienie w ramach konkursu
najlepszych prac i nagrodzenie wykonawców. W ramach zadania publicznego zakupiono
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i zamontowano
pieca.

piec do wypału ceramiki wraz z narzędziami potrzebnymi do działania

ORGANIZACJA
I
PRZEPROWADZENIE
WARSZTATÓW
DLA
DZIECI,
ICH RODZICÓW I SENIORÓW NA OSIEDLU SOŁTYSOWICE "CZASODAJKA"
Okres realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 54
Celem realizacji zadania publicznego było zagospodarowania czasu wolnego dzieci,
ich rodziców i seniorów na terenie wrocławskiego osiedla Sołtysowice poprzez
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych z zakresu zasad
zdrowego odżywiania, etapów rozwoju dziecka, z elementami wczesnego wspomagania
oraz podtrzymywania i usprawniania funkcje poznawczych i ruchowych u osób dorosłych.
Celem realizacji zadania publicznego było również przystosowanie i przygotowanie bazy
lokalowej do przeprowadzenia zajęć oraz poprawa bezpieczeństwa osób przebywających
w obiekcie, w którym są one prowadzone, przez wykonanie prac remontowo-budowlanoadaptacyjnych w tym m.in.: wymianę drzwi wewnętrznych; wykonanie sufitu
podwieszanego – modułowego; położenie podłogi; wykonanie hydroizolacji; wykonanie
instalacji wodno-kanalizacyjnej; wykonanie zabudowy pionów kanalizacyjnych.
JESIENNE WYPALANIE NA OŁBINIE (CERAMIKA W ZASIĘGU RĘKI)
Okres realizacji: 1 października 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 20

Celem realizacji zadania publicznego było wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu
wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie wrocławskiego osiedla Ołbin
oraz zapewnienie właściwych warunków prowadzenia zajęć oraz poprawa bezpieczeństwa
osób przebywających w obiekcie, w którym są one prowadzone.
Zadanie miało polegać na przystosowaniu części lokalu do przeprowadzenia warsztatów
w tym m.in.: zakup i montaż pieca ceramicznego, zakup zestawu do nagłośnienia
i oświetlenia koncertowego i
zorganizowaniu,
i przeprowadzeniu warsztatów
ceramicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, głównie zamieszkujących
wrocławskie osiedle Ołbin. Warsztaty zostały zakończone wystawą prac ceramicznych
wykonanych przez uczestników zadania oraz koncertem.
ORGANIZACJA
I
PRZEPROWADZENIE
SPOTKANIA
INTEGRACYJNOTEMATYCZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH NA TERENIE
OSIEDLA KARŁOWICE-RÓŻANKA „ZDROWA INTEGRACJA”
Okres realizacji: od 26.09.2019 do 15.12.2019
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 60
Celem realizacji zadania jest inicjowanie i wzmacnianie integracji międzypokoleniowej
oraz
rozwój
aktywności
społecznej
mieszkańców
Osiedla
Karłowice-Różanka
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych
poprzez działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, rozwoju
osobistego, wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Merytoryczny nadzór nad realizacją zadania pełnił Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
ORGANIZACJA
I
PROWADZENIE
ZAJĘĆ
MODELARSKICH
I MŁODZIEŻY W OKOLICY UL. KAMIEŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 01.04.2019 do 31.12.2019
Liczba umów: 1

DLA

DZIECI

Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie raz w tygodniu
zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu.
Zajęcia mają na celu rozwijać zdolności manualne, ukierunkowane na zainteresowanie
przedmiotami technicznymi. Zajęcia były skierowane dla min 15 osób.
Ponadto celem realizacji zadania publicznego było przystosowanie lokalu prowadzenia
zajęć, poprzez wykonanie docieplenia i otynkowania budynku wraz z izolacją, instalacją
odgromową, wymiana okien, drzwi oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
Przedmiotowe zadanie finansowane było z dwóch klasyfikacji budżetowych.
ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ
WSPIERANIE
KREATYWNOŚCI
I
INNOWACYJNOŚCI
WYKORZYSTUJĄC
ALTERNATYWNE FORMY EDUKACJI ORAZ WSPARCIE WOLONTRARIATU
NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Okres realizacji 07.10.2019 – 31.12.2019
Liczba umów 1
Celem realizacji zadania publicznego było wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W ramach realizacji
celu promowana była idea wolontariatu. W ramach projektu zorganizowano serię
warsztatów w szkołach ponadpodstawowych, w czasie których uczniom przedstawiono
innowacyjne metody edukacji, wykorzystujące nowoczesne gry planszowe jako narzędzie
edukacyjne. W czasie warsztatów uczniom została także przedstawiona idea
wolontariatu. Każdy z uczestników miał możliwość włączenia się w spotkania,
jakie organizacja prowadzi dla wolontariuszy w ramach swojej działalności.
Ponadto celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie mobilności organizacji,
oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnych działań poprzez zakup przyczepy
do przewozu materiałów i sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań oferowanych
przez organizację.
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - WYJAZDOWE LATO 2019
Okres realizacji: 6.05.2019 r. – 22.09.2019 r.
Liczba zawartych umów: 7
Liczba odbiorców: 661
Celem realizacji zadania publicznego było zapewnienie wypoczynku letniego w formie
wyjazdowej na terenie Polski dzieciom i młodzieży, mieszkającym we Wrocławiu
i/lub uczęszczającym do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), głównie ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem zajęć programowych
z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz poprawy
zdrowia i kondycji fizycznej.
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ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - WYJAZDOWE LATO 2019
- II EDYCJA
Okres realizacji: 10.06.2019 r. – 22.09.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 26
Celem realizacji zadania publicznego było zapewnienie wypoczynku letniego w formie
wyjazdowej dzieciom i młodzieży, które mieszkają we Wrocławiu i/lub uczęszczają do
wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), głównie ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym a także profilaktyka antyalkoholowa i
przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
ORGANIZACJA i PRZEPROWADZENIE
PÓŁKOLONII
I MŁODZIEŻY – LATO W MIEŚCIE 2019
Okres realizacji: 29.07.2019 r. – 15.09.2019 r.
Liczba zawartych umów: 2
Liczba odbiorców: 66

LETNICH

DLA

DZIECI

Celem realizacji zadania publicznego było zapewnienie wypoczynku letniego w mieście
w
formie
półkolonii
dzieciom
i
młodzieży,
mieszkającym
we
Wrocławiu
i/lub
uczęszczającym
do
wrocławskich
przedszkoli,
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół
policealnych), głównie ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
z uwzględnieniem zajęć programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej
i przeciwdziałania uzależnieniom.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Okres realizacji: 7.10.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 14 dzieci z niepełnosprawnością umysłową
Celem zadania było podniesienie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością umysłową poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego w formie
zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem biblioterapii polisensorycznej oraz zapewnienie
właściwych warunków do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
WARSZTATY MARYNISTYCZNE ŻEGLARSKO-KAJAKOWE I EKOLOGICZNE –
„OSWOIĆ
ODRĘ”,
POŁĄCZONE
Z
DZIAŁANIAMI
INWESTYCYJNYMI
PRZEDPROJEKTOWYMI, DOTYCZĄCYMI „MARINY WROCŁAW – WODNE WROTA
MIASTA”
Okres realizacji: 8.07.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 70
Celem realizacji zadania publicznego było wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętność
bezpiecznego pływania po „Wrocławskim Węźle Wodnym” oraz poprawa estetyki
przestrzeni nadodrzańskiej ściśle związanej z Mariną Wrocław i Mariną Kozanów, poprzez
przeprowadzenie w formie zajęć praktycznych na rzece Odrze cyklu warsztatów dla dzieci
i młodzieży, związanych z edukacją żeglarsko- kajakową i ekologiczną.
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Ponadto zadanie miało na celu przygotowanie dokumentacji przedprojektowej
jako podłoża do realizacji projektu „Marina Wrocław – Wodne wrota miasta”, dotyczącego
budowy portu jachtowo-motorowego „Marina Wrocław” wraz z obszarem rekreacyjnym
oraz obiektem kulturowym na terenie rozlewiska wodnego przy ul. Edmonda Micheleta
we Wrocławiu.
WIOSENNE SPOTKANIE Z TAŃCEM I MELODIĄ
Okres realizacji: 08.04.2019 r.– 30.06.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 17
Celem realizacji zadania publicznego było przeprowadzenie cyklu 10 zajęć muzycznych
dla 17 dzieci w wieku 7-11 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2
we Wrocławiu. Zajęcia w całości poświecone były aktywności muzycznej i tanecznej
dzieci. Zajęcia łączyły elementy tańca ludowego i tańców integracyjnych oraz ułatwiły
dzieciom kontakt z abstrakcyjną sztuką dźwięków.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 02.01.2018 r. – 30.06.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 67
Celem realizacji zadania publicznego jest 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.
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT – ZAJĘCIA
Z WYKORZYSTANIEM GIER PLANSZOWYCH”
Okres realizacji: 10.09.2018 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 72

DLA

DZIECI

I

MŁODZIEŻY

Celem realizacji zadania publicznego była popularyzacja matematyki i jej zastosowań
wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży edukacją
matematyczną oraz przedmiotami ścisłymi.
ODRA RZEKA WIELU POKOLEŃ – PROJEKT RENOWACJI HISTORYCZNEJ
PŁASKODENNEJ ŁODZI ODRZAŃSKIEJ WRAZ Z WARSZTATAMI RENOWACJI
I REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH ELEMENTÓW DREWANIANYCH
Okres realizacji: 15.10.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 21
Celem realizacji zadania publicznego było rozwijanie świadomości kulturowej
mieszkańców Wrocławia poprzez: wzbogacanie wiedzy o historii żeglugi i tradycji białej
floty w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz propagowanie klasycznych technik
rekonstrukcji renowacji historycznych obiektów z drewna.
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ORGANIZACJA
I
PRZEPROWADZENIE
WARSZTATÓW
Z
DESIGNU
UPCYCLINGOWEGO DLA OSÓB I PRZY UDZIALE OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM
BEZDOMNOŚCI
Okres realizacji: 24.06.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 22
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i/lub wykluczonych społecznie poprzez organizacje miękkich oddziaływań
wobec osób wykluczonych społecznie, przekazanie wiedzy z zakresu technologii
stolarstwa i upcyklingu z elementami edukacji z zakresu ekologii i dasignu oraz
uruchomienie procesów wsparcia inspirujących do twórczej aktywności na zasadzie
empowerment, w którym deprecjonujące doświadczenie bezdomności może stać się silną
motywacją do przełamywania życiowego kryzysu i ponownego odbudowywania
społecznych więzi.
WARSZTATY PRZYRODNICZO-ARTYSTYCZNE DLA DZIECI
Okres realizacji: 04.11.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 113
Celem realizacji zadania publicznego była pomoc w rozwijaniu umiejętności, talentów
dzieciom, w tym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, wykluczonych społecznie,
posiadających problemy materialne.
WSPARCIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY
Okres realizacji: 04.11.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 285
Zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży,
których celem była edukacja uczestników w zakresie rozwoju osobistego i społecznego,
wzrost umiejętności społecznych, interpersonalnych i komunikacyjnych, poprawa
samooceny i samoakceptacji, wzmocnienie postaw asertywnych, jako podstawa
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
35-LECIE
WROCŁAWSKIEGO
SZCZEPU
IM. SZARYCH SZEREGÓW
Okres realizacji: 04.07.2019 r.– 31.07.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 408

HARCERSKIEGO

"CZTERNASTKA"

Celem realizacji zadania publicznego była integracja wrocławskiej społeczności
harcerskiej oraz promocja ruchu harcerskiego poprzez organizację obchodów 35-lecia
Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „Czternastka” im. Szarych Szeregów podczas obozu
letniego.
WORLD SPACE WEEK WROCŁAW
Okres realizacji: 16.09.2019 r.– 08.11.2019 r.
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Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2 200
Celem realizacji zadania publicznego było podniesienie wiedzy i edukacja praktyczna
dzieci, młodzieży i dorosłych z całej Polski w zakresie technologii kosmicznych używanych
na co dzień poprzez realizacje programu opartego na prelekcjach oraz warsztatach.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE REGAT POD NAZWĄ „MISTRZOSTWA
WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W ŻEGLARSTWIE I WIOŚLARSTWIE
Okres realizacji: 02.04.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 88
Celem realizacji zadania publicznego było wspieranie aktywności młodzieży poprzez
organizację i przeprowadzenie „Mistrzostw Wrocławia Szkół średnich w żeglarstwie
i wioślarstwie”. Zadanie przyczyniło się do rozwijania zainteresowań i talentów, rozwoju
umiejętności interpersonalnych, popularyzacji aktywnego spędzania czasu wolnego
dla młodzieży, zdrowego stylu życia oraz promocji ciekawego spędzania czasu nad wodą
i na wodzie. Ponadto celem było również przygotowanie i uzupełnienie niezbędnego
sprzętu do przeprowadzenia Mistrzostw. Nowy sprzęt, spełniający wszystkie wymogi
bezpieczeństwa
i
wytrzymałości
pozwoli
na
stworzenie
dobrych
warunków
organizacyjnych Mistrzostw. Impreza odbyła się 05.10.2019 r.
PRZEGLĄD KULTURY STUDENCKIEJ 2019
Okres realizacji: 01.04.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 158 000
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie Przeglądu
Kultury Studenckiej, prezentacja różnorodnych form twórczości wrocławskich artystów
wywodzących się ze środowisk studenckich wraz z przygotowaniem budynków i terenu
wokół obiektu po byłej Zajezdni Tramwajowej Dąbie przy ul. Tramwajowej 1-3. Podczas
przeglądu przedstawione zostały m. in. sztuki wizualne (rysunek, malarstwo, instalacje
artystyczne oraz fotografia). Odbyły się koncerty, spektakle teatralne. Organizacja
wydarzenia przyczyniła się do budowania poczucia własnej wartości i wyższej samooceny
wśród młodego pokolenia artystów poprzez prezentację własnej twórczości.
Nastąpił wzrost poziomu aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Miejscem realizacji zadania publicznego była przestrzeń dawnej Zajezdni Tramwajowej
Dąbie przy ul. Tramwajowej 1-3 gdzie obecnie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej
i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ. Przeprowadzone prace renowacyjne,
modernizacyjne wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej
oraz dokonanie zakupów niezbędnych urządzeń przyczyniły się do zwiększenia możliwości
organizacyjnych tego obiektu. Zostały usunięte awarie wadliwych instalacji i zwiększone
zostało bezpieczeństwo w budynkach poprzez modernizację instalacji PPOŻ.
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PROMUJĄCA INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
Okres realizacji: 01.02.2018 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1353
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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,
wymiana doświadczeń międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych.
Podczas realizacji zadania publicznego zaplanowano zajęcia aktywizujące dzieci, rodziców
i dziadków, w tym warsztaty (m.in. muzyczne, plastyczne, taneczne, orgiami,
scrapbookingu, majsterkowania, rękodzielnicze, śmiechoterapii), wieczorki taneczne,
festyny, spotkania świąteczne, festiwal piosenki, nagranie płyt z piosenkami dzieci dla
osób starszych.
Celem realizacji zadania publicznego była również aktywizacja dzieci i młodzieży
w działania kulturalne oraz zapewnienie pozaszkolnej edukacji muzycznej poprzez
uczestnictwo dzieci i młodzieży w dodatkowych zajęciach muzyczno-wokalnych.
Zadanie publiczne 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.
SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
Okres realizacji: 11.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 60
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania
mikołajkowego dla dzieci i młodzieży , na którym odbyły się warsztaty plastyczne,
rozgrywki sportowe, zajęcia z profilaktyki uzależnień połączone z promowaniem
zdrowego stylu życia oraz zabawy taneczno-integracyjne.
RADOSNE OCZEKIWANIE NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Okres realizacji: 11.12.2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 500
Celem realizacji zadania publicznego było przeprowadzenie 10 spotkań z dziećmi w wieku
przedszkolnym w celu podtrzymywania tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Bożego
Narodzenia.
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE - "WIGILIA Z HOBBITEM"
Okres realizacji: 21.11.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 135
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie świątecznego spotkania
skierowanego do dzieci i młodzieży. Stworzenie im przez to namiastki spotkań
rodzinnych. W ramach zadania publicznego przedstawiono zwyczaje wigilijnej wieczerzy
i wręczono drobne upominki uczestnikom spotkania.
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Okres realizacji: 01.12.2019 r.– 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców: ok. 85
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja spotkania z Mikołajem dla dzieci
i młodzieży ukazującego magię i urok Świąt Bożego Narodzenia. Podczas wydarzenia
wręczono uczestnikom paczki i przeprowadzono gry, konkursy i tańce z Mikołajem.
PRZYGOTOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA PACZEK
POTRZEBUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji: 08.11.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2 000

ŻYWNOŚCIOWYCH

DLA

Celem realizacji zadania publicznego było przygotowanie i dostarczenie 2.000 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.
PROWADZENIE OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH ZATRZYMANYCH
NA TERENIE WROCŁAWIA, W TYM DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM WRAZ Z DZIAŁANIAMI MOTYWACYJNYMI I PROFILAKTYCZNOEDUKACYJNYMI W ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021
Ilość zawartych umów: 2
Ilość odbiorców: 15 021 osób ( w tym: 8 751 osób przyjętych do WrOPON
+ 4 862 osoby to bezpłatnie badanie stanu trzeźwości zainteresowanych osób + 1 408
osób to uczestnicy działań motywacyjno-edukacyjnych) w 2019 roku
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
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
309,01
zł
na
podstawie
nr VI/133/19 z dnia 21 marca 2019 roku. Dochód Gminy Wrocław w 2019 roku
z tytułu opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym wynosił
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738
527,62
zł
w
tym
również
odsetki
od
nieterminowych
wpłat
w wysokości 33 302,12 zł.
W 2019 roku 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 – 8 751 osób (w tym 311 odmowy)
wraz z osobami bezdomnymi z Działu Osób Bezdomnych WrOPON;
- Do Działu Izba Wytrzeźwień w WrOPON przyjęto 5 720 osób;
- Do Działu Osób Bezdomnych WrOPON przyjęto 3 031 osób bezdomnych
z czego:
 95 osób bezdomnych skorzystało z kąpieli (zabiegi higieniczno-sanitarne);
 599 osób bezdomnych skorzystało z czystej odzieży/butów;
 621 osób bezdomnych skorzystało z ciepłych posiłków;
Z działań motywacyjno-terapeutycznych skorzystało ogółem 1 377 osób
(rozmowy motywacyjno-edukacyjne);
Psychoterapeutka
przeprowadziła
79
spotkań
o
charakterze
diagnostyczno-terapeutycznym;
Z
warsztatów
profilaktyki
alkoholowej
skorzystało
31
uczniów
z 2 placówek;
- W WrOPON, na podstawie Porozumienia nr 4/2017 z dnia 27.07.2017 roku
zawartego
z
Komendantem
Wojewódzkim
Policji,
przeprowadzono
przez lekarzy 3 014 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 4 862 osoby na dokonanie bezpłatnych badań stanu
trzeźwości;
Przedstawiciel WrOPON prezentował działalność tej placówki:
 na konferencji dotyczącej „Problematyki izolacji osób nietrzeźwych”
zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
w dniu 20.02.2019 r.,
 na wizytacji w Legnicy w dniu 8 marca 2019 r. – zapoznawanie się
z funkcjonowaniem tamtejszej Izby Wytrzeźwień,
 na szkoleniu w Karpaczu w dniach 20.03.2019 r. - 22.03.2019 r.
dla
pracowników
Służby
Więziennej,
kuratorów
sądowych
oraz pracowników socjalnych,
 na X Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa
zorganizowanym
w dniach 7-9 czerwca 2019 r. gdzie WrOPON miał swoje stoisko do badania
na alkomacie - badania o charakterze informacyjno-edukcyjnym; z badań
skorzystało 1200 osób,
 na spotkaniu z posłem Sławomirem Piechotą w dniu 16.09.2019 r.
poświęconym petycjom: PETYCJE – obywatelski sposób na potrzebne
inicjatywy społeczne,
 podczas prezentacji zorganizowanej w Komendzie Miejskiej Policji w dniu
04.12.2019 r. na temat zakresu pomocy udzielanej osobom Bezdomnym
we WrOPON zwłaszcza w okresie zimowym.
- Lekarze dyżurni zatrudnieni w WrOPON w 2019 roku:
 w 362 przypadkach skierowali osoby doprowadzone do wytrzeźwienia
do szpitali - dyspozycje badań i pogorszenie stanu zdrowia;
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w 346 przypadkach podano osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia
leki.

ZDROWIE
PSYCHICZNE
W
KONTEKŚCIE
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
Okres realizacji: 16.09.2019 r. – 24.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 75

UZALEŻNIEŃ

-

DZIAŁANIA

Celem realizacji zadania publicznego było ograniczenie zdrowotnych i społecznych
skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków
psychoaktywnych, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców
Wrocławia i organizację otwartych wykładów edukacyjno-profilaktycznych, dotyczących
zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu. Zadanie miało na celu również
podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień, terapeutów na co dzień pracujących
z osobami po kryzysie psychicznym w Fundacji Opieka i Troska oraz pracowników innych
instytucji, którzy na co dzień pozostają w bezpośrednim kontakcie z osobami po kryzysie
psychicznym i ich rodzinami oraz ich przygotowanie merytoryczne, poprzez
przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych.
WOLNI OD UZALEŻNIEŃ – AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA KLUCZEM DO ŻYCIA BEZ
UZALEŻNIEŃ
Okres realizacji: 25.09.2019 r. – 15.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 121
Celem realizacji zadania publicznego było promowanie aktywności artystycznej wśród
mieszkańców Wrocławia, a w szczególności Psiego Pola, a także dla osób zagrożonych
społecznym wykluczeniem jako jednej z metod profilaktyki uzależnień od alkoholu i
innych substancji.
WARSZTATY
I
SPOTKANIA
DOT.
NOWYCH
Z OSOBAMI W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
Okres realizacji: 13.12.2019 r.– 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 105

ROZWIĄZAŃ

W

PRACY

Celem realizacji zadania publicznego było podniesienie kompetencji osób pracujących
z osobami w kryzysie bezdomności o pracę metodą Terapii krótkoterminowej nastawionej
na rozwiązania oraz wzmocnienie potencjału wolontarystycznego na rzecz osób
wykluczonych.
PROGRAM NA RZECZ ROMÓW RUMUŃSKICH - MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji: 1.07.2018 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: stan na 31.12.2019 r. to 86
Celem realizacji zadania publicznego jest
do
samodzielnego
funkcjonowania
wśród
m.in. prowadzenie mieszkań treningowych,
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przygotowanie Romów rumuńskich
mieszkańców
Wrocławia
poprzez
wsparcie asystenckie w kierunku

usamodzielnienia rodzin, edukację dzieci i dorosłych, aktywizację zawodową i społeczną,
integrację ze społecznością lokalną w nowym miejscu zamieszkania.
TWORZENIE
WARUNKÓW
DLA
ROZWOJU
DZIAŁKOWYCH WE WROCŁAWIU W 2019 ROKU
Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 1

RODZINNYCH

OGRODÓW

Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie dostępności terenów rodzinnych
ogrodów działkowych we Wrocławiu oraz polepszenie warunków korzystania z ogrodów
rodzinnych również przez lokalną społeczność.
SELF-ADWOKACI.
AKTYWIZACJA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 6.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 15

OBYWATELSKA

OSÓB

Celem realizacji zadania publicznego było głownie rozwinięcie wiedzy i umiejętności min.
15 osób, tj. 10 osób z niepełno sprawnościami oraz min. 5 osób z ich otoczenia,
w tym asystentów osobistych, trenerów pracy czy trenerów aktywności. Rozwinięcie
wiedzy i umiejętności w zakresie monitorowania wdrażania zapisów „Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych” o usługach wspierających niezależne życie. Celami
było również nabycie kompetencji self-adwokatów przez uczestników i uczestniczek.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)
PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WE WROCŁAWIU
(PRZY UL. IGNUTA 125, UL. RĘKODZIELNICZEJ 1, UL. SZCZYTNICKIEJ 47)
Okres realizacji: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 2
Liczba odbiorców: 1 331
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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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. sporządzenie projektu pisma w sprawie, 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 sądowoadministracyjnym,
4. nieodpłatną mediację,
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5. 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.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), a od 1 stycznia 2019 r. zwanej o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu Miasto Wrocław od 1 stycznia 2019 r. zostało utworzonych 26
punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście
przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez
aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.
W 2019 r. 13 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 2019 r. prowadzonych było 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
mieszczących się w lokalach będących w zasobie powiatu M. Wrocław:
 pl. Dominikańskim 6 (2 punkty),
 ul. Rydygiera 43 (3 punkty),
 ul. Wiosennej 14 (1 punkt),
 ul. Gajowickiej 96a (1 punkt),
 ul. Kromera 44 (2 punkty),
 ul. Szczytnickiej 47 (4 punkty).
W wyniku konkursu nr 2254 dotacji udzielono 3 organizacjom pozarządowym (oferta
wspólna) przy:
 ul. Rękodzielniczej 1 (2 punkty),
 ul. Ignuta 125 (9 punktów),
 ul. Szczytnickiej 47 (2 punkty).
Punkty te były obsługiwane przez 59 adwokatów i radców prawnych.
Każdy punkt NPP jest wyposażony w komputer, urządzenie wielofunkcyjne, Internet,
telefon komórkowy i sprzęt biurowy, oprogramowanie Wolters Kluwer.
W ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu, w 2019 r. udzielono
8 123 porad prawnych, w tym 6 792 w punktach obsługiwanych przez adwokatów
i radców prawnych i 1 331 porad w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe.
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).
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Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi były świadczone każdej
osobie fizycznej, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc prawna nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W całym 2019 roku 110 osobom odmówiono udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Powody nieudzielonej pomocy prawnej
Powody nieudzielenia pomocy prawnej
podmiot nieuprawniony, spoza
zakresu określonego w ustawie
o npp

11

ze względów
etycznych/osobistych
dotyczących osoby udzielającej
porady

8

ze względu na dziedzinę prawa
spoza zakresu określonego w
ustawie o npp

8
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ze względu na oczekiwaną
formę pomocy przez osobę
uprawnioną

Nieodpłatna pomoc prawna jest obsługiwana przy pomocy dedykowanej aplikacji
informatycznej, która:
 obsługuje rejestrację wizyt on-line lub przez telecentrum,
 obsługuje wypełnianie kart nieodpłatnej pomocy prawnej,
 ułatwia sprawozdawczość i kontrolę prawidłowości składanych protokołów.

PARTYCYPACJA
Partycypacja społeczna oznacza aktywny udział wrocławian i wrocławianek w sprawy
miasta, gwarantuje uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich tematami, zapewnia
udział w podejmowaniu istotnych, publicznych decyzji.
Partycypacja we Wrocławiu ma rożne wymiary. Są to konsultacje społeczne, budżet
obywatelski, fundusz osiedlowy, realizacja zadań społecznych, mediacji, wsparcia działań
miejskich przez współpracę z organizacjami pozarządowymi, wreszcie programy wsparcia
oddolnych inicjatyw, jak Mikrogranty.
Partycypacja stanowi istotny element w kierunkowym dokumencie Strategia Wrocław
2030 (Priorytet 7: Governance), gdzie mowa jest o zwiększaniu udziału mieszkańców
w zarządzaniu miastem, stosowaniu innowacyjnych metod, które wzmacniają
społeczeństwo
obywatelskie
oraz
współuczestnictwie
samorządów
osiedlowych
w konsultacjach polityk miejskich.
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W Urzędzie Miejskim Wrocławia partycypację społeczną realizuje Wydział Partycypacji
Społecznej. Wzorem innych polskich miast w jednym miejscu skupiono wszystkie
najważniejsze działania dotyczące aktywności obywatelskiej. Znaczącą rolę w procesie
wrocławskiej partycypacji społecznej odgrywają konsultacje i budżet obywatelski.

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Na realizację WBO 2019 przeznaczono 25 mln zł:
• 9 mln zł na projekty osiedlowe o wartości do 750 000 zł;
• 16 mln zł na projekty ponadosiedlowe o wartości do 2 mln zł.
Z 448 zgłoszonych projektów do głosowania dopuszczono 235, finalnie do realizacji
wybrano 20 projektów. Zmieniono zasady WBO i dostosowano je do obowiązujących
wymogów prawnych zgodnych ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym.
Stosowna uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego weszła w życie 13 września 2018 r.
Budżet partycypacyjny to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą
budżet miasta poprzez współdecydowanie o dystrybucji określonej puli środków
publicznych. Integralną częścią budżetu obywatelskiego jest publiczna dyskusja pomiędzy
mieszkańcami, dotycząca zagospodarowania jasno określonych środków finansowych.
Budżet obywatelski realizowany we Wrocławiu jako podstawę przyjmuje uchwałę Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego.
Wyniki Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) są wiążące dla Prezydenta
Wrocławia i Radnych Miejskich, co jest potwierdzane stosowną uchwałą budżetową
przyjmowaną na dany rok. To w tej uchwale są zapisane wszystkie zadania,
które mieszkańcy wybrali do realizacji. Wrocławski Budżet Obywatelski nie jest
działaniem jednorazowym, lecz długofalowym procesem, organizowanym od 2013 roku.
Kolejne edycje Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wykazały chęć i potrzebę
Wrocławian współdecydowania o zadaniach inwestycyjnych realizowanych we Wrocławiu.
Przez 7 lat istnienia programu 2672 liderów zgłosiło swoje projekty i oddano
na nie w sumie 730 433 głosy. Do realizacji wybrano 390 projektów na łączną kwotę
145 750 000 zł.
Zakres WBO 2019 obejmował zorganizowanie naboru i oceny projektów złożonych przez
mieszkańców Wrocławia, przy maksymalnej wartości projektu rejonowego – 750 000 zł
i ogólnomiejskiego – 1 000 000 zł.
Wartość środków przeznaczonych na realizację WBO 2019 wyniosła 25 000 000 zł, gdzie:
 9 000 000 zł na projekty osiedlowe o wartości do 750 000 zł;
 16 000 000 zł na projekty ponadosiedlowe o wartości do 2 000 000 zł.
W 2019 roku przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych, w ramach których
przedstawiono mieszkańcom Wrocławia zasady ubiegania się o środki w ramach WBO,
jak również, po I etapie oceny złożonych projektów, omówiono z nimi uwagi do złożonych
propozycji. 8 sierpnia 2019 w Centrum Historii Zajezdnia odbyło się forum wymiany
wiedzy i doświadczeń liderek i liderów projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
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Rozmowa dotyczyła skutecznych strategii i sposobów promocji projektów WBO.
Spotkanie miało charakter otwarty i na jego podstawie został przygotowany poradnik
„Jak wygrać w WBO”. Mieszkańcy zgłosili do WBO 2019 propozycje 448 projektów.
Z tej liczby 235 dopuszczono do głosowania, finalnie do realizacji wybrano 20 projektów
za kwotę 25 000 000 zł.
Podział projektów pomiędzy jednostkami:
 ZZM – 10 projektów – 11 500 000 zł,
 ZDiUM – 2 projekty – 2 500 000 zł,
 ZIM – 6 projektów – 5 750 000 zł,
 WI – 2 projektów – 1 950 000 zł,
 WM – 1 projektów – 300 000 zł,
 MCS – 2 projekty – 2 500 000 zł.
Zakończenie zadań inwestycyjnych wybranych w ramach WBO 2019 planowane jest
w latach 2020–2021 roku.
WBO w 2019 roku było pierwszą edycją, która odbyła się wg zasad wynikających
ze znowelizowanej ustawa o samorządzie gminnym. Art. 5a ust. 7 stanowi, że Rada
Gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, a w dalszych przepisach wymienia szczególne warunki, które taka
uchwała musi spełniać. W trakcie przygotowania projektu uchwały w sprawie
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Wydział Partycypacji Społecznej przeprowadził
konsultacje społeczne na temat zasad WBO 2019 i w latach kolejnych. Konsultacje
o nazwie WBO’19+ miały miejsce w dniach od 1 marca do 13 września 2018 roku,
w ich wyniku przygotowany został projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, który został
przyjęty przez Radę Miasta na sesji 13 września 2018 roku.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ
PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU
Jednym z warunków podnoszenia jakości życia w mieście jest stały dialog
z mieszkańcami. Służą mu takie działania, programy i instrumenty jak konsultacje
społeczne, budżet obywatelski, fundusz osiedlowy, realizacja zadań społecznych,
mediacje współpraca z organizacjami pozarządowymi, wreszcie programy małych
grantów oraz wspieranie różnego rodzaju oddolnych inicjatyw.
W 2019 r. Wydział Partycypacji Społecznej we współpracy z jednostkami miejskimi
przeprowadził 33 procesy konsultacyjne w istotnych dla mieszkańców sprawach.
Na potrzeby konsultacji wykorzystywano funkcjonalność portalu Wrocław Rozmawia
(www.wroclaw.pl/rozmawia). Większość procesów konsultacyjnych (19) zrealizowano
w wspólnie z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Projekty konsultowane
w 2019r. to m.in.: Promenada Krzycka, w Klimacie Miasta, Osiedla Kompletne,
Rewitalizacja Nowa, Park Mikołowska, Henrykowski, przy Kolejowej, na Poświętnym,
Kleciński, zielony KLIN południa, place zabaw przy Pszennej i Wita Stwosza czy podwórko
przy Krętej.
W 2019 roku przeprowadzono 33 procesy konsultacyjne w istotnych dla mieszkańców
sprawach. Wiedza i doświadczenie pozyskane tą drogą pozwalają w bardziej
wszechstronny sposób spojrzeć na konkretne zadania i lepiej je realizować. Na potrzeby
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procesu w 2019 roku w pełni wykorzystywano funkcjonalność portalu konsultacji
społecznych Wrocław Rozmawia – www.wroclaw.pl/rozmawia. Zamieszczane były tam
pełne informacje o prowadzonych konsultacjach, ważne aktualności, wszelkie informacje
dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, oraz zakres współpracy Gminy
Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Równolegle prowadzona jest strona
www.facebook.com/wroclawrozmawia, na której można znaleźć m.in. informacje
związane z procesami konsultacji odbywającymi się we Wrocławiu. W trakcie konsultacji
można było wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom
i ekspertom, m.in. poprzez ankiety, formularze opinii, pocztę elektroniczną, spotkania
konsultacyjne, spotkania warsztatowe oraz spacery badawcze. Konsultacje odbywały się
w większości lokalnie z wykorzystaniem rożnych form. Przebieg, relacja oraz wyniki
konsultacji prezentowane były również na portalu poprzez informacje podsumowujące
dany etap, oraz w raportach z konsultacji. Chcąc umożliwić udział w konsultacjach
jak najszerszej grupie mieszkańców miasta, w 2019 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy
do udziału w nich najmłodszych wrocławian; dzieci były współuczestnikami 5 procesów
konsultacyjnych (udział zaznaczony przy nazwie konsultacji literą D ujętą w nawias).
W 2019 roku we Wrocławiu przeprowadzono następujące konsultacje:
NIE PARKUJ PRZY BERNARDYŃSKIEJ
Termin konsultacji: 19 lutego – 13 marca 2019
Przedmiot konsultacji: Skwer pomiędzy ulicami: Bernardyńską, Purkyniego, Styki
i Kossaka, św. Jana Kapistrana.
Zakres
konsultacji:
Dwie
propozycje
koncepcji
zagospodarowania
skweru
oraz jej etapowanie, a także sposób funkcjonowania tego terenu w przyszłości.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat dwóch
przedstawionych koncepcji zagospodarowania skweru, podziału na etapy przyszłej
inwestycji oraz sposobu funkcjonowania tego terenu w przyszłości.
PROMENADA KRZYCKA
Termin konsultacji: Etap 2: 27 lutego – 31 marca 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Koncepcja projektowa Promenady Krzyckiej – dokument
opracowywany na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Zakres konsultacji: Etap 2: Opiniowanie projektu koncepcji, prezentacja wstępnej
koncepcji
Promenady
Krzyckiej
oraz
konsultacja
proponowanych
elementów
zagospodarowania.
Cel konsultacji: Stworzenie koncepcji trasy alejowej odpowiadającej potrzebom
użytkowników i możliwej do realizacji w bliskiej perspektywie czasowej.
W KLIMACIE MIASTA
Termin konsultacji: 19 marca – 26 maja 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Karty działań adaptacyjnych zaproponowane w Planie adaptacji
Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030.
Zakres konsultacji: Konsultacje objęły pakiety działań adaptacyjnych zaproponowanych w
Planie adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 poprzez
uszczegółowienie zadań i nadanie im priorytetów.
Cel konsultacji: Ustalenie z mieszkańcami szczegółowych zadań adaptacyjnych Wrocławia
do zmian klimatu; uzgodnienie z mieszkańcami priorytetów w realizacji zadań;
odniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w tematykę adaptacji miasta
do zmian klimatu.
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PARK GRABISZYŃKSKI. ZIELONA REWALORYZACJA. Etap 2 – STREFA OZDOBNA
(4 PROCESY KONSULTACYJNE)
Termin konsultacji:
Etap 4 - ŚCIEŻKA ROMERA I STREFA OSIEDLOWA II: 29 lipca – 25 sierpnia 2019 r.
Etap 3 - STREFA RODZINNA: 15 – 30 maja 2019 r.
Etap 2 – STREFA OZDOBNA: 18 kwietnia – 5 maja 2019 r.
Etap 1 – STREFA PAMIĘCI I OSIEDLOWA: 13–29 listopada 2018 r.
Przedmiot konsultacji: Dokumentacja projektowa dla zadania: Rewaloryzacja Parku
Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców".
Zakres konsultacji: Projekt rewaloryzacji w zakresie zieleni, projekt zieleni wraz
z pielęgnacją, inwentaryzacji zieleni, badania siedliskowe, elementy małej architektury.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkańców dotyczącej projektu dokumentacji.
PRZYJAZNE ULICE
Termin konsultacji: 15 kwietnia – 6 maja 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Standardy miejskiej ulicy zgodne z potrzebami ekologicznymi
i społecznymi.
Zakres konsultacji: Przestrzeń ulicy miejskiej widziana oczami mieszkańca
i jego potrzeby związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni. W szczególności
omawiane były poszczególne elementy ulicy i ich rozmieszczenie w pasie drogowym,
takie jak: zieleń, elementy proekologicznego gospodarowania wodą opadową, strefy
dla pieszych, rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a także sieci podziemnej
infrastruktury technicznej. Dyskutowane były różne układy tych elementów w ulicach
osiedlowych i miejskich oraz propozycja mieszkańców przyjaznego im wzoru ulicy.
CEL KONSULTACJI: Poznanie opinii mieszkańców, wypracowanie z mieszkańcami wzoru
ulicy zgodnego z potrzebami ekologicznymi i społecznymi, włączenie mieszkańców
we współdecydowanie o ważnym elemencie przestrzeni miasta.
OSIEDLA KOMPLETNE (D)
Termin konsultacji: 7 – 31 maja 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Wybrane obszary, dla których powstaną wytyczne przestrzenne na
rzecz osiedli kompletnych: Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe, Śródmieście
Południowe.
Zakres konsultacji: Zebranie opinii mieszkańców, rekomendacji do wyznaczenia
kierunków
rozwoju
wybranych
terenów
i
inicjatyw
pozainfrastrukturalnych
oraz określenia wytycznych planistycznych dla obszarów objętych badaniem.
Cel konsultacji: Uzyskanie od mieszkańców każdego z czterech obszarów opinii
w następujących zagadnieniach:
1. Historia osiedla i związana z tym przestrzeń, jego tożsamość, cechy i miejsca
charakterystyczne.
2. Przestrzenie wspólne i tereny zieleni.
3. Struktura usług, wraz ze wskazaniem na istniejące lub pożądane lokalne centra
i jakość ich wyposażenia.
4. Jakość i rodzaj poruszania się w obrębie obszaru, jak i w powiązaniu z innymi
osiedlami.
REWITALIZACJA NOWA (D)
Termin konsultacji: 7 maja – 19 czerwca 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
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Zakres konsultacji: Zebranie rekomendacji do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji w obrębie osiedli miasta Wrocławia o największym stopniu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, to jest: Nadodrza, Przedmieścia
Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Placu Grunwaldzkiego, Szczepina, Ołbina,
Kleczkowa.
Cel konsultacji: wyznaczenie z mieszkańcami potencjalnego obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji we Wrocławiu, podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie
rozumienia pojęcia rewitalizacji w duchu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015
roku z naciskiem na jej społeczny aspekt; w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia
rewitalizacji wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu, zapewnienie
aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich
zaangażowania w temat.
PODWÓRKO Spadochroniarzy – Sztabowa – Powstańców Śl. – Wandy (WBO
133/2018)
Termin konsultacji: 11 kwietnia 2019 r., 20 maja 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Podwórko pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich / Wandy /
Spadochroniarzy.
Zakres konsultacji: Konsultacja koncepcji zagospodarowania podwórka.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji
zagospodarowania podwórka.
PODWÓRKO Wandy – Powstańców Śląskich – Hallera – Krakusa (WBO
619/2017)
Termin konsultacji: 22 maja 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Podwórko pomiędzy ulicami Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców
Śląskich.
Zakres konsultacji: Konsultacja koncepcji zagospodarowania podwórka.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji
zagospodarowania podwórka.
NOWY PARK NA POŚWIĘTNEM
Termin konsultacji: 20 maja – 9 czerwca 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Teren zieleni
u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej
we Wrocławiu.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddana została propozycja zagospodarowania skweru, a
także sposób funkcjonowania tego terenu w przyszłości.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji
zagospodarowania zielonego klina u zbiegu ulic Żmigrodzka–Pakosławska we Wrocławiu
oraz sposobu funkcjonowania tego terenu w przyszłości.
ZIELONY KLIN POŁUDNIA
Termin konsultacji: 24 maja – 16 czerwca 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Teren zieleni na południu Wrocławia pomiędzy ulicą Smardzowską,
Asfaltową, Buforową i Wspólną.
Zakres konsultacji: Zebranie rekomendacji i pomysłów na zagospodarowanie terenu.
Cel konsultacji: Uzgodnienie z mieszkańcami wskazówek do przygotowywanej koncepcji
zagospodarowania terenu, podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w
zagospodarowania zielonego KLINU południa.
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PARK PRZY KOLEJOWEJ
Termin konsultacji: 3–16 czerwca 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Park pomiędzy ulicą Kolejową, Grabiszyńską, Szpitalną
a Tęczową.
Zakres konsultacji: Dwie propozycje koncepcji zagospodarowania tego terenu.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat przedstawionych
koncepcji zagospodarowania parku.
PODWÓRKO PRZY CYBULSKIEGO
Termin konsultacji: 05.06.2019 r.
Przedmiot konsultacji: Podwórko przy ul.Cybulskiego.
Zakres konsultacji: Propozycje zagospodarowania podwórka.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat zagospodarowanie
podwórka przy ul. Cybulskiego.
PARK REKREACYJNY MIKOŁOWSKA
Termin konsultacji: 15 czerwca – 7 lipca 2019 r.
Przedmiot konSULTACJI: Teren zieleni zlokalizowany w obrębie ulic Mikołowskiej,
Świętochłowickiej, Osadniczej objęty zadaniem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
2018, projekt nr 555 pn. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-SwojczyceWojnów”.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddane zostały dwie propozycje koncepcji
zagospodarowania terenu.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji
zagospodarowania parku.
ŁADNE OGRÓDKI
Termin konsultacji: 17 października – 6 listopada 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Koncepcja zagospodarowania ogródków gastronomicznych
zlokalizowanych na terenie parku kulturowego "Stare Miasto" we Wrocławiu.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddany został projekt koncepcji. Konsultowane
zagadnienia: usytuowanie ogródków gastronomicznych, zagospodarowanie ogródków
gastronomicznych.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, podmiotów
gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług gastronomicznych oraz wszelkich
innych osób zainteresowanych wyglądem przestrzeni parku kulturowego "Stare Miasto"
na temat koncepcji wyglądu ogródków gastronomicznych.
AKTYWNIE PRZY CHOPINA
Termin konsultacji: 29 maja – 19 czerwca 2019
Przedmiot konsultacji: Działalność Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze-ZalesieSzczytniki.
Zakres konsultacji: Konsultacje dotyczyły obecnego oraz przyszłego funkcjonowania
Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze-Zalesie-Szczytniki.
Cel konsultacji: Określenie wytycznych do przeprowadzenia konkursu na operatora
Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze-Zalesie-Szczytniki.
SKWER PRZY POMNIKU BOLESŁAWA CHROBREGO
Termin konsultacji: 19.06.2019 r.
Przedmiot konsultacji: Zagospodarowanie skweru przy pomniku Bolesława Chrobrego.
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Zakres konsultacji: Skwer otaczający pomnik Bolesław Chrobrego
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkańców w kwestii zagospodarowania skweru przy
pomniku Bolesława Chrobrego
KOMITET REWITALIZACJI (D)
Termin konsultacji: 17 czerwca – 8 lipca 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji.
Zakres konsultacji: Opracowanie zasad powoływania, wyznaczania składu, liczebności
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Cel konsultacji: Zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu
rewitalizacji i zwiększenie ich zaangażowania w temat. Uzgodnienie z mieszkańcami
zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji.
NAD JEZIOREM PAWŁOWICKIM
Termin konsultacji: 29 sierpnia – 22 września 2019r.
Przedmiot konsultacji: Koncepcje rewaloryzacji terenu wokół Jeziora Pawłowickiego we
Wrocławiu.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddano dwie propozycje zagospodarowania terenu, w
szczególności:
 układ
komunikacyjny:
poprowadzenie
ścieżek
wzdłuż
linii
brzegowej
lub zbudowanie kładek i pomostów przecinających jezioro;
 nowe molo (które determinuje też układ ścieżek wokół) i wygląd boiska do piłki
plażowej;
 dostępność wyspy znajdującej się na jeziorze lub pozostawienie jej naturze;
 rozmieszczenie poszczególnych stref sportowych i rekreacyjnych (naturalny plac
zabaw, street workout, park linowy, scena plenerowa, ewent. wprowadzenie
boiska do badmintona, miejsce do grillowania), ulokowanie miejsc postojowych,
przystani na kajaki, ramp oraz ławek przybrzeżnych.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat dwóch
przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego.
KĄPIELISKO HARCERSKA (D)
Termin konsultacji: 2–22 września 2019
Przedmiot konsultacji: Dwie koncepcje zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul.
Harcerskiej 13 we Wrocławiu.
Zakres konsultacji: Zebranie opinii oraz rekomendacji na podstawie dwóch
przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej
we Wrocławiu.
Cel
konsultacji:
Ustalenie
z
mieszkankami
oraz
mieszkańcami
kierunków
zagospodarowania i użytkowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13
we Wrocławiu na osiedlu Oporów oraz wyznaczenie priorytetów realizacji prac.
SKWER BEŁZY OD NOWA
Termin konsultacji: 2–22 września 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Teren zieleni u zbiegu ulic A. Asnyka, M. Konopnickiej
i P. Czajkowskiego we Wrocławiu.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddane zostały dwie propozycje zagospodarowania
skweru, w szczególności:
 lokalizacja i elementy siłowni terenowej dla seniorów;
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umiejscowienie i wstępna propozycja wyposażenia edukacyjnego placu zabaw
(instalacji edukacyjnej z piaskiem i wodą);
 lokalizacja pojedynczego kosza do koszykówki;
 układ ścieżek;
 mała architektura.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji
zagospodarowania Skweru Bełzy.
ZIELONY KLIN POŁUDNIA II
Termin konsultacji: 15 października – 5 listopada 2019r.
Przedmiot konsultacji: Koncepcje zagospodarowania terenu zieleni na południu Wrocławia
pomiędzy ulicą Smardzowską, Asfaltową, Buforową i Wspólną.
Zakres
konsultacji:
Konsultacji
poddane
zostały
dwa
warianty
koncepcji
zagospodarowania terenu Klina, a w szczególności:
 charakter koncepcji;
 główne elementy koncepcji;
 układ poszczególnych stref;
 układ komunikacyjny i nawierzchnie ścieżek;
 główne urządzenia sportowe;
 mała architektura;
 oświetlenie;
 gatunki i formy zieleni;
 elementy związane z wodą.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat dwóch wariantów
koncepcji zagospodarowania KLINA południa, podniesienie świadomości mieszkańców i
ich zaangażowania w zagospodarowanie zielonego KLINA południa.
POWIĘKSZAMY PARK KLECIŃSKI
Termin konsultacji: 16 października – 6 listopada 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Sposób zagospodarowania terenu przyległego do Parku
Klecińskiego.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddane zostały dwie propozycje zagospodarowania
terenu, w szczególności:
 układ komunikacyjny: poprowadzenie ścieżek, lokalizacja siedzisk;
 przebieg i rodzaj oświetlenia;
 rozmieszczenie poszczególnych stref sportowych i rekreacyjnych (strefy
wejściowe, naturalny ogród zabaw, strefa street workoutu, polana rekreacyjna,
łąki kwietne, psia łąka);
 zaproponowane rozwiązania zieleni;
 kolejność realizacji etapów zagospodarowania terenu.
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat dwóch
przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu przylegającego do Parku
Klecińskiego.
OSIEDLA KOMPLETNE II
Termin konsultacji: 4–24 listopada 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Projekt wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego
dla czterech jednostek urbanistycznych: Jagodna, Jerzmanowa-Jarnołtowa, Śródmieścia
Południowego, Maślic Małych.
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Zakres konsultacji: Zebranie opinii dotyczących projektu wytycznych przestrzennych, w
szczególności zweryfikowanie zaproponowanych ról wskazujących,w jaki sposób miejsce
może
służyć
mieszkańcom;
zaproponowanych
składników
wyposażenia
dla
poszczególnych miejsc; zaproponowanych wytycznych szczegółowych dla poszczególnych
miejsc.
Cel konsultacji: Zebranie opinii, w celu weryfikacji zaproponowanych wytycznych.
WBO’19. EWALUACJA.
Termin konsultacji: 30 października – 20 listopada 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Wrocławski Budżet Obywatelski 2019.
Zakres konsultacji: Zebranie opinii dotyczących funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego
w
roku
2019,
czyli
po
zmianach
na
poziomie
ustawy
o samorządzie gminnym. Oprócz tego zbierane rekomendacji do wprowadzenia od edycji
2020 (niewymagające zmian w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego); oraz do wprowadzenia od edycji 2021
(wymagające zmian w ww. Uchwale)
Cel konsultacji: Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat zasad
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego obowiązujących w roku 2019 oraz wypracowanie
rekomendacji do zasad obowiązujących w edycji 2020 i 2021.
PODWÓRKO PRZY KRĘTEJ (D)
Termin konsultacji: 25 listopada – 15 grudnia 2019 r.PRZEDMIOT KONSULTACJI:
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale pomiędzy ulicami: Krętą,
Słowiańską, Roosevelta i Ołbińską.
Zakres konsultacji: Zebranie opinii na temat zagospodarowania wnętrza podwórzowego,
w tym propozycji połączenia różnych fragmentów podwórka w jedną całość (m.in.
usunięcia barier przestrzennych) oraz możliwości wykorzystania budynków wewnątrz
podwórza na cele społeczne (organizacje pozarządowe, artyści etc.).
Cel konsultacji: Ustalenie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania wnętrza
podwórzowego przy ul. Krętej, poznanie opinii na temat idei połączenia poszczególnych
fragmentów podwórka oraz wykorzystania budynków się tam znajdujących. Włączenie
mieszkańców we współdecydowanie o wyglądzie najbliższej okolicy, integracja
społeczności lokalnej.
PARK HENRYKOWSKI PO KOLEI
Termin konsultacji: 2–23 grudnia 2019 r.
Przedmiot konsultacji: Teren kolejowy planowany do zagospodarowania jako Park
Henrykowski, położony na granicy osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie.
Konsultowane było zagospodarowanie całości tego terenu, tj. około 12 hektarów
należących do PKP S.A., w tym 5,25 hektara ujętych w aktualnej umowie z Gminą
Wrocław oraz pozostałej części planowanej do przekazania w przyszłości.
Zakres
konsultacji:
Zebranie
rekomendacji,
potrzeb
i
pomysłów
na zagospodarowanie terenu.
Cel konsultacji: Uzgodnienie z mieszkańcami wskazówek do przygotowania koncepcji
zagospodarowania terenu, podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania
w zagospodarowanie terenu Parku Henrykowskiego.
PLAC ZABAW PRZY PSZENNEJ
Termin konsultacji: 12 grudnia 2019 – 3 stycznia 2020
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Przedmiot konsultacji: Teren placu zabaw u zbiegu ulic Pszennej i Jęczmiennej
we Wrocławiu.
Zakres konsultacji: Konsultacji poddane zostało wyposażenie placu zabaw.
Cel konsultacji: Poznanie oczekiwań mieszkanek i mieszkańców związanych
z wyposażeniem placu zabaw.
PLAC ZABAW PRZY WITA STWOSZA
Termin konsultacji: 12 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020
Przedmiot konsultacji: Zagospodarowanie placu zabaw we wnętrzu podwórzowym
w kwartale pomiędzy ulicami: Wita Stwosza, Szewską Kotlarską i Łaciarską.
Zakres konsultacji: Zebranie opinii na temat zagospodarowania placu zabaw
we wnętrzu podwórzowym.
Cel konsultacji: Zebranie opinii do przygotowania koncepcji zagospodarowania placu
zabaw we wnętrzu podwórzowym.

FUNDUSZ OSIEDLOWY
W roku 2019 zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia (Zarządzenie Prezydenta
nr 696/19 z dnia 28 marca 2019 r.) w sprawie powołania Zespołu ds. reformy ustroju
samorządowych
jednostek
pomocniczych
we
Wrocławiu,
rozpoczęto
obsługę
administracyjno-biurową powołanego Zespołu.
Efektem prac Zespołu stały się zasady zdecentralizowanego decydowania o realizacji
inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych. W oparciu o przyjęte przez
Prezydenta zasady, w dniu 9 września 2019 r. rozpoczęto wdrażanie projektu
pilotażowego pod nazwą „Fundusz Osiedlowy”. W ramach projektu radni osiedli,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, mogą składać projekty inwestycyjne
do realizacji na terenie ich osiedla. Zasady te, jak i sposób podziału środków
na poszczególne osiedla są opisane na stronie dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu
www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy. Złożone projekty podlegać będą ocenie formalnej
i merytorycznej przez Urząd Miejski Wrocławia. Po pozytywnym przejściu weryfikacji
zostaną skierowane do realizacji.
Dla projektu „Fundusz Osiedlowy” przygotowano dedykowaną aplikację o nazwie FRODO,
zrealizowaną przez Centrum Usług Informatycznych. Ta prosta, przeglądarkowa aplikacja
ułatwia osiedlom składanie wniosków inwestycyjnych (eliminacja formy papierowej).
Poza opisem i szacunkowym kosztem przedsięwzięcia osiedla mają możliwość wskazania
na mapie lokalizacji inwestycji oraz dołączenia innych dokumentów (uchwały, notatki,
projekty, zdjęcia, itp.).
Realizując pilotaż przeprowadzono szkolenia w zakresie przyjętych „Zasad” oraz obsługi
aplikacji dla przedstawicieli wszystkich 48 wrocławskich osiedli. Łącznie przeszkolono
ponad 180 osób.
W roku 2019 w okresie od 16 listopada do 16 grudnia, zarejestrowano 375 wniosków
inwestycyjnych zgłoszonych przez wszystkie wrocławskie osiedla. Najwięcej wniosków
zgłoszono w kategorii budowy i naprawy chodników oraz ścieżek pieszych i rowerowych
(96 projektów), tworzenia terenów rekreacyjnych i zielonych (82 projekty) oraz naprawy
dróg i poprawienia bezpieczeństwa na drogach (60 projektów). Pozostałe projekty
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dotyczyły głównie budowy oraz naprawy placów zabaw i boisk, odnowy i rozbudowy
infrastruktury na podwórkach oraz komunikacji zbiorowej.

REWITALIZACJA
W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 150/18 Prezydenta Wrocławia z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia,
w roku 2019 Wydział Partycypacji Społecznej (WSS) przejął zadania Biura Rewitalizacji
i Dziedzictwa Kulturowego w zakresie dysponowania środkami budżetu Miasta
przeznaczonymi na finansowanie zadań rewitalizacyjnych, w tym również środkami
służącymi rozliczeniu zadań powierzanych Spółce Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
W dniu 11 kwietnia Rada Miejska Wrocławia uchwaliła uchwałę nr VIII/193/19 w sprawie
rozwiązania spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. Zgodnie z ww. uchwałą
rozwiązanie Spółki nastąpiło z dniem 31 grudnia 2019r. po uprzednim przeprowadzeniu
postępowania likwidacyjnego.
Wszelkie zadania, realizowane dotychczas przez spółkę Wrocławska Rewitalizacja
Sp. z o.o. i nieukończone w procesie likwidacji, przejął na mocy ww. uchwały Wydział
Partycypacji Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych.
Do zadań przejętych przez Wydział od Spółki należało:
- ukończenie realizacji projektu pn.: „Ruska 46 abc- przestrzeń dla kultury”
(realizowanego
w
ramach
Działania
8.1
Ochrona
dziedzictwa
kulturowego
i rozwój zasobów kultury, VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020), w zakresie wykonania placu integracyjnego, które zaplanowano na rok
2020,
- zrealizowanie posadowienia wykonanej makiety osiedla WuWA, które zaplanowano
na rok 2020,
- zrealizowanie zadań związanych z koordynacją, zarządzaniem i wdrożeniem Inicjatywy
nr 2/2019/RL/FWD pn.: „DiverCITY4 – polsko-norweska współpraca w zakresie
kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach” w ramach
środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2014-2021; w celu wykonania niniejszych zadań podpisano umowy
z:
a) Convention Bureau – Wrocław (CBW) na:
- organizację warsztatów eksperckich, w ramach których zapewniono możliwość udziału
ekspertom oraz przedstawicielom społecznych interesariuszy; zorganizowane w 2019 r.
warsztaty z zakresu: mieszkalnictwo i dostępność, przyczyniły się do wzmocnienia
zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, rozwijania kontaktów i wymiany
doświadczeń między państwami, miastami i społeczeństwami; w warsztatach
uczestniczyło 6 ekspertów: 3 z Norwegii, 1 z Islandii oraz 2 z Polski, dodatkowo
w warsztatach uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa oraz przedstawiciele dwóch
organizacji pozarządowych z Wrocławia; w roku 2020 zorganizowane zostaną warsztaty
z zakresu: ochrony środowiska i polityki senioralnej;
- rekrutację i powołanie liderów miejskich w czterech obszarach tematycznych:
środowisko, polityka senioralna, dostępność oraz mieszkalnictwo, którzy nawiązali
współpracę z ekspertami;
- promocję projektu, jego idei i efektów w szczególności w formie utworzonej (przez
CBW) strony internetowej: www.divercity4.pl;
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b) Politechniką Wrocławską na przeprowadzenie badań i ekspertyz w zakresie
termomodernizacji, a przede wszystkim wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe
w przedwojennych kamienicach.
Inicjatywa będzie kontynuowana w roku 2020 podczas warsztatów i konferencji,
gdzie zostaną wypracowane rozwiązania umożliwiające wprowadzenie zmiany społecznej.
- ukończenie realizacji projektu pn.: „4 kąty na trójkącie” (realizowanego w ramach
konkursu dotacji pn.: „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Budżetu
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)
przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, które wykonały następujące zadania:
SĄSIEDZKIE
RABATKI:
PROGRAM
WSPÓŁPRACY
Z
MIESZKAŃCAMI
Z ZAKRESIE WSPIERANIA PROJEKTU "4 KĄTY NA TRÓJKĄCIE”
Celem realizacji zadania publicznego była współpraca z mieszkańcami w zakresie
wspierania projektu „4 kąty na trójkącie". Projekt zrealizowany został na terenie
Wrocławia, na obszarze Przedmieścia Oławskiego. W ramach zadania realizowane były
działania mające na celu zaktywizowanie mieszkańców do wspólnej aktywności na rzecz
osiedla. W działania włączone zostały wszystkie grupy wiekowe począwszy od dzieci,
a skończywszy na seniorach. Działania opierały się na zadaniach dotyczących:
rewitalizacji zieleni sąsiedzkiej, ożywianiu kamienic i nadaniu im nowego życia,
za pomocą ukwiecenia balkonów przez mieszkańców. Zorganizowany został „Zielony
spacer", gdzie można było podziwiać balkony z ulicy i robić im zdjęcia - wystawa
fotografii została wyeksponowana w witrynie przy ulicy Zgodnej. Dzięki temu nawiązał
się dialog międzypokoleniowy. Zwieńczeniem działań było wydarzenie finałowe, które
odbyło się podczas trwania Dnia Trójkąta. Na wydarzenie to składała się gra miejska
pod nazwą „Zielone Przedmieście", przeprowadzona podczas trwania tego święta.
Gra opierała się na historii dzielnicy. Wydana została również publikacja „Zieleń
sąsiedzka", która była dokumentacją upiększenia terenu oraz sąsiedzkich przestrzeni
zielonych, ukwieconych balkonów, konkursu, ale również zawierała dobre praktyki zieleni
sąsiedzkiej z kraju i zagranicy.
PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE DAWNIEJ I DZIŚ, HISTORYCZNA PODRÓŻ
Z WROCŁAWSKIMI PRZEWODNIKAMI
Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie trzech spacerów tematycznych
po Przedmieściu Oławskim. Zadanie stanowiło kontynuację działań odbywających
się w ramach ogólnopolskiego konkursu “Modelowa Rewitalizacja Miast”. Finał projektu
stanowił wernisaż zdjęć wykonanych przez uczestników w trakcie ostatniego spaceru
fotograficznego. Zaprezentowano łącznie 30 zdjęć, które zestawiono z 15 pocztówkami,
pokazując w ten sposób, jak zmieniło się Przedmieście Oławskie na przestrzeni lat.
PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI I WSPARCIA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ
ROZWOJU PRZEDMIEŚCIA OŁAWSKIEGO - PRZED•POKÓJ H13
Celem realizacji zadania publicznego było wydanie dwóch numerów Gazety Osiedlowej
"Gazeta Przedmieścia". Dodatkowo umożliwiono udział organizacjom pozarządowym
oraz
grupom
nieformalnym
w
warsztatach
doradztwa
prawno-księgowego.
Zorganizowano warsztaty dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego, a także zajęcia
oraz spotkania grup zorganizowanych w przestrzeni Przedmieścia Oławskiego.
69

Umożliwiono współpracę organizacjom w tworzeniu programu działań dla mieszkańców
Przedmieścia Oławskiego.
NOWE ŁĄKI: WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTU „MODELOWA REWITALIZACJA
MIAST – 4 KĄTY NA TRÓJKĄCIE”
Celem realizacji zadania publicznego było zaangażowanie zróżnicowanych grup
społecznych mieszkańców Przedmieścia Oławskiego w działania na rzecz poprawy jakości
życia na osiedlu tj.: poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej (konsultacje w zakresie
zieleni sąsiedzkiej i ukwiecanie balkonów, w tym analiza SWOT), realizację założeń
publikacji „Menadżer kwartału”: działania wdrożeniowe w przestrzeniach publicznych
kwartałów poprzez działania w przestrzeni osiedla metodą liderów podwórkowych
oraz tutoringu i mikroprojektów społecznokulturalnych, wspieranie spójności i integracji
społecznej oraz wyrównywanie szans społecznych poprzez edukację, indywidualny
tutoring wg potrzeb danych mieszańców, integrację społeczną różnych grup wiekowych,
wspieranie zatrudnienia młodych matek: poprzez kompleksowe doradztwo, konsultacje
i warsztaty, upowszechnianie modelowej rewitalizacji poprzez zastosowanie innowacyjnej
metody gry terenowej i spacerów dla mieszkańców. Zrealizowano 4 mikroprojekty,
streetworking podwórkowy, 3 cykle warsztatów, 2 spacery, grę miejską, warsztaty
dla ngo oraz kompleksowe doradztwo dla mieszkańców. Opracowanie analizy SWOT
zieleni Przedmieścia Oławskiego jest efektem konsultacji dla mieszkańców w zakresie
zieleni osiedlowej, która pozwoli na wprowadzenie zmian do przestrzeni wspólnej.
UPOWSZECHNIANIE
WYNIKÓW
PROJEKTU
„4
KĄTY
NA
TRÓJKACIE”
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „MODELOWA REWITALIZACJA
MIAST”
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja konferencji podsumowującej
projekt "4 kąty na trójkącie" i upowszechniającej jego wyniki. Konferencja odbyła
się w dniu 28 listopada 2019 roku, a uczestniczyli w niej przedstawiciele społeczności
lokalnej, instytucje i organizacje działające na terenie Przedmieścia. Została nawiązana
współpraca z operatorem przestrzeni Przed-Pokój H13, która stworzona została
do wykorzystania przez organizacje pozarządowe, osoby, którzy chcą realizować działania
na rzecz Przedmieścia Oławskiego oraz jego mieszkańców. Ponadto wykonano druk
i dystrybucję publikacji, stanowiących podsumowanie projektu "4 kąty na trójkącie".
Dodatkowo pomiędzy Wydziałem a Spółką podpisane zostały umowy przeniesienia praw
wynikających z gwarancji i rękojmi należytego wykonania umów, które Spółka zawarła
i zrealizowała w okresie swojej działalności.
Zawarte zostały również umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów:
a) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby
wykonania remontu wraz z przebudową segmentu B zabudowy oficynowej
przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu,
b) na nadzór autorski nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu
Zagospodarowania wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. Ruską, Św. Antoniego
i Włodkowica,
a także umowa przeniesienia praw wynikających z umów na naprawę kolekcji neonów
znajdujących przy ul. Ruskiej 46 abc.
Wydział jako dysponent środków rozliczył w 2019 r. następujące umowy realizowane
w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez spółkę Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
w likwidacji:
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a) w ramach zadań związanych z działaniami inwestycyjnymi dot. „Programu Rewitalizacji
Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”:
- umowę na nadzór autorski nad robotami budowlanymi - remont i przebudowa lokali
użytkowych przy ul. Komuny Paryskiej 82/4 oraz Prądzyńskiego 20,
- umowę na nadzór autorski nad robotami budowlanymi - remont i przebudowa lokali
użytkowych przy ul. Traugutta 68P, Traugutta 68L, Traugutta 77,
- umowę na nadzór autorski nad robotami budowlanymi - przebudowa piwnicy, parteru
i
piętra budynku oficyny z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej
ścian
fundamentowych, ul. Traugutta 81,
b) w ramach zadania pn.: „Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei
wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ”:
- umowę na inwentaryzację z oceną stanu technicznego oraz opracowanie projektu
koncepcyjnego elewacji i aranżacji stref parterów zabudowy wokół Placu Nowy Targ,
- umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
i przebudowy lokalu na parterze budynku na pl. Nowy Targ 21 we Wrocławiu,
wraz z remontem fragmentu elewacji,
c) w ramach projektu pn.: „Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu
Oławskim we Wrocławiu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i zgodnego ze Strategią
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT
WrOF), Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD 2020)
oraz Strategią Wrocław 2020 Plus:
- umowę na wykonanie remontu i przebudowy lokali użytkowych przy ul. Prądzyńskiego
20 i ul. Traugutta 77,
- umowę na wykonanie remontu i przebudowy lokali użytkowych przy ul. Komuny
Paryskiej 82/4,
- umowę na wykonanie przebudowy piwnicy, parteru i piętra budynku oficyny
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ul. Traugutta 81,
- umowę na wykonanie remontu i przebudowy lokali użytkowych przy ul. Traugutta 68P
i Traugutta 68L,
d) w ramach zadania pn.: „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”:
- umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na podst.
dokumentacji projektowej dla rewitalizacji przestrzeni publicznych obszaru WuWA,
- umowę na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych
na historycznym osiedlu WuWA,
- umowę na wykonanie makiety osiedla WuWA.
Ponadto w 2019 r. przeprowadzono prekonsultacje dotyczące wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zasad powołania
Gminnego Komitetu Rewitalizacji oraz opracowano raport diagnostyczny
służący wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
z uwzględnieniem poprzedniej wersji diagnozy i wyników prekonsultacji.
Sporządzenie raportu diagnostycznego stanowiło jeden z elementów prac Wydziału
nad długofalowym procesem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)
dla Miasta Wrocławia, który zakłada podjęcie przez Radę Miejską Wrocławia uchwał ws.:
wyznaczenia
obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji,
przystąpienia
do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji i w końcu przyjęcia gminnego
programu rewitalizacji, poprzedzonych szeregiem działań związanych z pracami
koncepcyjnymi nad delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
71

oraz nad opracowaniem projektu GPR przy aktywnym udziale mieszkańców poprzez
ich udział w konsultacjach społecznych.
Zrealizowano również bezpośrednią obsługę klienta związaną z udzielaniem informacji
i wydawaniem zaświadczeń potwierdzających fakt, że działka znajduje się na obszarze,
na którym Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji
w
oparciu
o
art.
8
ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W roku 2019 wydano 706 sztuk
zaświadczeń.

ZABYTKOWE

POJAZDY

KOMUNIKACJI

MIEJSKIEJ

W roku 2019 w zakresie działań związanych z zabytkowymi pojazdami komunikacji
miejskiej będącymi w posiadaniu Gminy Wrocław, podpisana została umowa na usługę,
która polegać będzie na sporządzeniu:
- opinii dotyczącej stanu technicznego wraz z kosztorysem napraw zabytkowego
autobusu marki Jelcz 272 MEX wpisanego do rejestru zabytków pod numerem
952/696/20 potocznie zwanego "Fredruś",
- opinii dotyczącej stanu technicznego dwóch wagonów tramwajowych typu Nowa
Berolina wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 952/696/1 oraz 952/696/2
potocznie zwanych „Jaś i Małgosia”,
- opinii strukturalno-techniczno-technologicznej dotyczącej oceny realizacji wykonanych
prac w III etapie odbudowy zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r.,
- udziale w pracach komisji do odbioru prac związanych z odbudową zabytkowego
wagonu typu Maximum z 1901 r.
Ponadto
przeprowadzono
postępowania
na
zamówienie
publiczne
do 30 tys. euro i wybrano wykonawcę opracowania KONCEPCJI FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ KOMPLEKSOWEJ ADAPTACJI NA NOWE FUNKCJE ZESPOŁU
DAWNEJ ZABYTKOWEJ ZAJEZDNI POPOWICE PRZY UL. LEGNICKIEJ 65 WE
WROCŁAWIU WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Dodatkowo zrealizowano następujące zadania pn.:
„HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY”, CZYLI DZIEŃ OTWARTY ZAJEZDNI POPOWICE
Okres realizacji: 1 sierpień 2019 r. – 30 październik 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2 500
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja rodzinnego pikniku promującego
zabytkowe pojazdy transportu zbiorowego. Wydarzenie odbyło się na terenie byłej
Zajezdni Tramwajowej Popowice przy ul. Legnickiej.
ORGANIZACJA
I
PROWADZENIE
ZABYTKOWEJ
LINII
W 2019 ROKU
Okres realizacji: 14 czerwiec 2019 r. – 31 październik 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 4 500
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TRAMWAJOWEJ

Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i prowadzenie zabytkowej linii
tramwajowej poprzez zorganizowanie i prowadzenie kursów wzbogaconych usługami
profesjonalnego przewodnika turystycznego.
ORGANIZACJA
WYDARZENIA
EDUKACYJNEGO
Z
ZAKRESU
HISTORII
I RATOWANIA DZIEDZICTWA ZABYTKÓW KOMUNIKACJI ORAZ CZĘŚCIOWĄ
ODBUDOWĄ WAGONU TYPU MAXIMUM Z 1901 R.
Okres realizacji: 25 luty 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 2 500
Celem realizacji zadania publicznego była częściowa odbudowa wagonu Maximum
z 1901 r. III etap remontu polegał na uruchomieniu elektrycznym wagonu. W wyniku
realizacji tych prac wagon stał się elektrycznie sprawny.
Celem realizacji zadania publicznego była również prezentacja wagonu, mającą na celu
pokazanie przebiegu prac finansowanych przez Gminę Wrocław. W wyniku realizacji
zadania rozpowszechniono wiedzę o znajdującym się we Wrocławiu historycznym taborze
komunikacji zbiorowej, w szczególności o wartości zabytkowego wagonu typu Maximum,
a także rozpowszechniono wiedzę o historii i dziedzictwie transportu publicznego.

EUROPEJSKI PROGRAM SIECIOWANIA MIAST URBACT
Miasto Wrocław zgłosiło w ramach europejskiego programu sieciowania miast
Urbact akces do projektu Find Your Greatness, czego konsekwencją była w grudniu
2019 roku wizyta pana Janeza Sirse, głównego eksperta Urbact w ramach projektu.
Miasto zostało zakwalifikowane do II fazy przedsięwzięcia. Z początkiem lutego
2020 w Limerick (Irlandia) odbędzie się konferencja miast uczestniczących w projekcie,
w trakcie której stworzone zostaną dokumenty określające zasady działania grupy
w trakcie fazy II. Będzie się ona koncentrowała na zdobywaniu doświadczeń, stosowaniu
nowych rozwiązań, i wymianie informacji między partnerami.

I.

INNE ZADANIA

W oparciu o przeprowadzone konsultacje na podstawie Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(j.t. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063) przyjęto:
 Uchwałę Nr XIV/363/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2020 r.”
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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, malarstwo, rzeźby, epitafia,
- zabytków techniki - tramwaj, autobus, 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 i dziedzictwa narodowego we
Wrocławiu – I edycja, II edycja
Okres realizacji 04.03.2019 – 31.21.2019
Ilość zawartych umów jednorocznych – 31
Liczba odbiorców – mieszkańcy Wrocławia, przyjezdni, turyści
Dotację w kwocie 5.168.404,15 zł otrzymały 22 organizacje pozarządowe. Pracami
konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami remontowo-budowlanymi objęto 31
obiektów zabytkowych. W ramach prowadzonych działań w przeważającej większości
kontynuowano wieloletnie już prace restauracyjno-konserwatorskie.

IV.3.

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W 2019 roku zrealizowano zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez propagowanie i wspieranie idei
społecznej odpowiedzialności biznesu, propagowanie i wspieranie idei tworzenia i rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej, popularyzację kultury przedsiębiorczości, rozwijanie
postaw przedsiębiorczych na każdym etapie edukacji oraz popularyzacja powstawania
startupów (§ 4 ust. 2 pkt 9 a, b, c, d).
Prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na Nadodrzu
w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych
w latach 2019-2021
Okres realizacji - 02.01.2019-31.12.2021 (umowa wieloletnia 2019-2021)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ponad 3000
Poprzez realizację zadania wzmacniano przedsiębiorczość i potencjał gospodarczy osiedla,
prowadzono warsztaty i doradztwo dotyczące własnej działalności gospodarczej,
sieciowano przedsiębiorców, promowano rzemiosło i lokalne usługi.
W ramach zadania osiągnięto m.in. następujące rezultaty:
- punkt informacji 40h/tydzień, 43 konsultacje indywidualne,
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3 BiznesMixery (55 uczestników), 8
szkoleń dla przedsiębiorców – 143
uczestników, przeszkolenie w zakładach rzemieślniczych 54 osób,
- 8 wydarzeń promujących rzemiosło, organizacja targów „Moda na Nadodrzu” (68
wystawców), „Specjały Nadodrza” (25 podmiotów gastronomicznych), 3 edycje
Nocy Nadodrza,
- realizacja 5 witryn w ramach projektu „Witryny Nadodrza” (współpraca artystów z
rzemieślnikami)
Infopunkt wspiera działania na rzecz ożywienia traktów handlowych, podnosząc
aktywność zawodową mieszkańców, promuje obszar jako atrakcyjny do prowadzenia
działalności gospodarczej. Edukuje również w zakresie dbałości o przestrzeń publiczną
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
-

Inne Centrum - Prowadzenie działań społeczno-gospodarczych i wsparcia
przedsiębiorców w centrum staromiejskim Wrocławia w latach 2019-2021
Okres realizacji - 15.03.2019-31.12.2021 (umowa wieloletnia 2019-2021)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: około 800
Działania w zakresie budowania wizerunku centrum staromiejskiego jako miejsca
atrakcyjnego dla biznesu: programy promocyjne, zwiększanie ilości aktywnych firm,
wsparcie
przedsiębiorców
działających
na
ulicach
zdegradowanych,
przy
zagospodarowywaniu lokali, poprawa estetyki i walorów przestrzeni publicznej.
W pierwszym roku w ramach zadania osiągnięto m.in. następujące rezultaty:
- 2 badania fokusowe konsumenckie (raport, analiza rynku, desk research)
konsultacje indywidualne (27),
- 5 spotkań warsztatowo-networkingowychh dla przedsiębiorców, w tym
BiznesMixery, szkolenia w zakresie budowania strategii biznesowej),
- cotygodniowe dyżury „Godziny dla Biznesu” we współpracy z Radą Osiedla
Przedmieście Świdnickie,
- realizacja 5 witryn, upowszechnianie standardów Parku Kulturowego,
- organizacja wydarzeń na pl. Kościuszki podczas Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu,
- uruchomienie strony www.innecentrum.pl
Prowadzenie Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin
Okres realizacji: 01.03.2018 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 12 tysięcy
Zmodernizowany w ramach dofinansowania z UE kompleks budynków poprzemysłowych Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” był dużym projektem infrastrukturalnym
zrealizowanym przez BRG. W latach 2013-2017, w okresie trwałości projektu unijnego,
przeszkolonych zostało w ramach 12 tysięcy godzin warsztatów i szkoleń ponad 10.000
osób. Na funkcjonowanie CRZ Miasto przeznaczało w tym okresie 739.000,00 zł rocznie.
Po zakończeniu trwałości projektu, w 2018 roku przeprowadzono kolejny konkurs na
operatora CRZ i wyłoniono realizatora - Fundację Open Mind i tym samym zatwierdzono
harmonogram działań operatora na najbliższy rok.
CRZ służy rozwojowi zdolności i kompetencji nowoczesnego rzemiosła, umożliwiając ich
wykorzystanie w pracy zawodowej. Dodatkowo wzmacnia i promuje przedsiębiorczość
oraz aktywność społeczną. Staje się przestrzenią o niepowtarzalnym charakterze do
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realizacji niekomercyjnych projektów o charakterze warsztatowym i szkoleniowym (w
tym szkolenia wysoko specjalistyczne).
W roku 2019 z oferty CRZ Krzywy Komin skorzystało ponad 12 tys. uczestników, w tym
ponad 2 tys. dzieci i ponad 300 seniorów; przeprowadzono łącznie ponad 2500 godzin
warsztatów, wykładów, imprez tematycznych.
Przedsiębiorczy przedszkolak – zajęcia innowacyjne
Okres realizacji – 18.08.2019 – 31.12.219
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 552 dzieci 5- i 6-letnich z 10 placówek przedszkolnych
Projekt zasadzał się na realizacji warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, w wyniku
których powstały proste animacje poklatkowe, wykorzystane następnie w krótkich
etiudach teatralnych w udziałem dzieci. Każda grupa (łącznie 27 grup) stworzyła odrębną
animację oraz odrębny spektakl. Celem warsztatów było kształtowanie postaw
przedsiębiorczych i zdobycie doświadczenia pracy w grupie – dzięki tej metodzie pracy
powstały animacje poklatkowe; wszystkie dzieci z grupy brały udział w ich tworzeniu.
Każdy nauczyciel otrzymał konspekt zajęć dydaktycznych i nagrane słuchowisko z
piosenką spektaklową dla kontynuacji projektu; każde dziecko zaś mini komiks.
Poznaj swoje talenty – warsztaty dla klas 7 i 8 szkół podstawowych
Okres realizacji – 02.09.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 419 uczniów (25 klas)
Zrealizowano 25 warsztatów po 60 minut każdy, podczas których uczniowie zapoznali się
z narzędziami do autodiagnozy talentów inspirowanymi testami Gallupa, dzięki czemu
przekonali się o swoich mocnych i słabych stronach. W czasie warsztatów ćwiczono też
kompetencje miękkie, tj. komunikację i zespołowość. Uczestnictwo w dyskusji na temat
wymarzonych planów życiowych oraz debacie pobudzającej przedsiębiorczy potencjał
pobudziło uczniów do myślenia o planowaniu ścieżki kariery zawodowej jako o
koniecznym warunku rozwoju.

IV.4. BIURO OCHRONY PRZYRODY I KLIMATU
Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu, w obszarach realizowanych zadań, opierało się na
głównym celu Programu współpracy Miasta Wrocław z organizacjami pozarządowymi w
2019 r., przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą nr LIX/1376/18 z dnia 5 lipca
2018 r. 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 2019 we współpracy z
organizacjami pozarządowymi:
- w zakresie ochrony zwierząt było zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
ograniczenie nieplanowanego wzrostu ich populacji, zmniejszenie występowania chorób
dzięki przeprowadzeniu szczepień profilaktycznych, znalezienie domów tymczasowych i
stałych.
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- w zakresie edukacji ekologicznej: podniesienie kompetencji w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych, ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym i
zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowani prośrodowiskowych.
POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH WE WROCŁAIU
Okres realizacji: 04.02.2019-28.02.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 490
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Fabryka Dobrych Działań poprzez
zakupienie karmy dla kotów wolno żyjących, przekazanie jej 27 społecznym opiekunów
kotów, którzy rozdysponowali karmę dla ok. 490 ww. zwierząt mieszkających na
ogródkach działkowych, piwnicach itp.
OD ODŁOWNIENIA DO ADOPCJI.
BEZDOMNYMI I WOLNO ŻYJĄCYMI
Okres realizacji: 01.03.2019-26.05.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 80

KOMPLEKSOWA

OPIEKA

NAD

KOTAMI

Zadanie zostało zrealizowanie przez Fundację Koci Zakątek poprzez objęcie opieką i
poprawę dobrostanu 80 bezdomnych i wolno żyjących kotów na terenie Gminy Wrocław,
które odłowiono, zaszczepiono, poddano zabiegom sterylizacji lub kastracji oraz
znaleziono im domy stałe lub tymczasowe.
OPIEKA NAD KOTAMI BEZDOMNYMI ORAZ WOLNO ŻYJĄCYMI Z TERENU GMINY
WROCŁAW
Okres realizacji:04.03.2019-31.05.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 30
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację KOTlandia poprzez poprawę warunków
życiowych ok. 30 bezdomnych oraz wolno bytujących kotów dzięki zakupionej karmie
mokrej oraz suchej w ilości 303 kg.
ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM NA TERENIE
WORCŁAW
Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2021 (Umowa wieloletnia 2017-2021)
Ilość zawartych umów: 0 w 2019 r. (umowa zawarta została 30.12.2016 r.),
Aneksy do umowy: 5

GMINY

Zadanie realizowane było przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w ramach którego zapewniono całodobową opiekę
zwierzętom bezdomnym, rannym. Zwierzęta zaszczepiono, poddano zabiegom sterylizacji
lub kastracji oraz oznakowano elektronicznymi mikroprocesorami. Zapewniono też opiekę
kotom wolno żyjącym oraz pomoc społecznym opiekunom w dokarmianiu tych zwierząt.
NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI
Okres realizacji zadania: 20.08.2019-15.10.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 450
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Zadanie zostało zrealizowane przez Bank Żywności we Wrocławiu poprzez aktywne
uczestnictwo w festiwalu gotowania z resztek. Wykonawca umowy dostarczał m.in.
składniki na warsztaty kulinarne z najczęściej wyrzucanych do śmietnika resztek
jedzenia, prezentował sposoby niemarnowania żywności i właściwego przechowywania
produktów spożywczych.
WROCŁAWSKIE OSIEDLOWE DORADZTWO ENERGETYCZNE- PILOTAŻ
Okres realizacji zadania: 16.02.2019-16.05.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 130
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundacje EkoRozwuj poprzez przeprowadzenia akcji
ulotkowo-plakatowej, organizację szkoleń na dwóch osiedlach oraz wykonanie dwóch
filmów instruktarzowych.
ZAZIELENIANIE WROCŁAWIA
Okres realizacji zadania: 04.11.2019-30.11.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 130
Zadanie realizowane przez Fundację "ROZWÓJ" polegające na nasadzeniach pnączy z
gatunku bluszczowatych i winoroślowatych na terenach wrocławskich placówek
oświatowych. Podczas nasadzeń uczniowie mogli dowiedzieć się, jak pielęgnować i sadzić
rośliny oraz dlaczego zazielenianie otoczenia jest istotne.
WROCŁAW DBA O KLIMAT. KLIMAT NA FALI
Okres realizacji:02.09.2019-10.12.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 300
Zadanie zrealizowane przez Fundacje EkoRozwój i Dolnośląski Klub Ekologiczny
polegające na szerzeniu wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu, ich skutków oraz
koniecznych działań mitygacyjnych i adaptacyjnych. Kampania przyczyniła się do
podniesienia świadomości na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych w różnych
grupach wiekowych i zawodowych.
KAMPANIA
EDUKACYJNO-INFORMACYJNA
Z
ZAKRESU
OCHRONY
BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ OCHRONY JAKOŚCI POWIETRZA WE WROCŁAWIU I
10 GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA.
Okres realizacji – 01.04.2018 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców – ok. 2 miliony odbiorców
W ramach realizowanej kampanii została podpisana umowa partnerska z Fundacją
Centrum Aktywnego Wsparcia. Celem Projektu było upowszechnienie wiedzy z zakresu
ochrony
środowiska
i
zrównoważonego
rozwoju,
kształtowanie
zachowań
prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa oraz aktywizację społeczną.
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FUNDACJA OPEN MIND W PARTNERSTWIE Z GMINĄ WROCŁAW
Okres realizacji – 1.03.2018 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców –966 (934 uczniów i 32 nauczycieli)
W partnerstwie
z Fundacją Open Mind w 2019 roku realizowano projekt
pn.: Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań. Jego celem było
podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
w szkołach ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie
nauczania eksperymentalnego w Gminie Wrocław. W projekcie brało udział 5 szkół
ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcące nr 15, Technikum nr 15, Zespół Szkół nr
3, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół Logistycznych.
TWORZENIE
WARUNKÓW
DLA
ROZWOJU
DZIAŁKOWYCH WE WROCŁAWOI W 2019 ROKU
Okres realizacji – 01.10.2018 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1

RODZINNYCH

OGRÓDKÓW

Zadanie realizowane było przez Polski Związek Działkowców, celem zadania było
zwiększenie dostępności terenów rodzimych ogródków działkowych we Wrocławia dla
jego mieszkańców i polepszanie warunków korzystania z rodzinnych ogródków
działkowych przez działkowców i ich rodziny oraz przez lokalną społeczność.

IV.5 BIURO PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI
Biuro Promocji Miasta i Turystyki realizując program współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2018 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 2018-2019
Okres realizacji - 01.01.2018 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 144 468

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. Punkt w Porcie lotniczym oraz na Dworcu Głównym PKP zostały zmodernizowane.
Informatorzy w Punktach Informacji Turystycznej świadczyli usługę wysokiej jakości,
udzielając wszechstronnej informacji o walorach i atrakcjach turystycznych miasta.
Jednocześnie w ramach realizowanego zadania sprzedawana jest karta turystyczna.
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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 2018 ROKU
Okres realizacji - 01.01.2018 – 31.12.2018
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.

IV.6.

BIURO SPORTU I REKREACJI

W roku budżetowym 2019 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 – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 24
Ilość odbiorców - 125.000 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 24 wrocławskich klubów sportowych.
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PROGRAM GRUP SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 34
Ilość odbiorców - 165.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie);
Program był realizowany w formie wsparcia finansowego, podstawowego szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych i
zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dla tych które
nie są objęte ww. systemem. Program miał na celu podniesienie poziomu szkolenia dzieci
i młodzież w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające im przejście do grup o
wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 34
wrocławskich klubów sportowych.
SZKOLENIE W SPORTACH WALKI
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 20
Ilość odbiorców - 105.000 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 20 wrocławskich klubów sportowych.
PROGRAM BASKETMANIA
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 6
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 Międzyszkolny Klub Sportowy "MOS" Wrocław oraz organizacje pozarządowe tj.
Stowarzyszenie „Stores” i Wrocławski Szkolny Związek Sportowy.
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PROGRAM FOOTBALLMANIA
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 14
Ilość
odbiorców
145.000
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 2012 TM”-Wrocław Miasto Gospodarz
oraz zarządzaniem klubem sportowym WKS Śląsk Wrocław S.A.). W ramach programu
udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były wrocławskie dzieci i
młodzież szkolna. Program miał na celu ujednolicenie systemu szkolenia w piłce nożnej
mężczyzn oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające przejście do grup o
wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 14
wrocławskich klubów piłkarskich.
PROGRAM VOLLEYMANIA
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 65.000 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 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 – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 75.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie);
Program był realizowany na zlecenie Miasta Wrocław w formie powierzenia
Wrocławskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Polegał na organizacji imprez oraz
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na
szkolnych i osiedlowych boiskach oraz terenach zielonych. W 2016 r. na wytypowanych
boiskach zajęcia prowadziło 47 trenerów osiedlowych. Poprzez obecność Trenera
Osiedlowego dbano o bezpieczeństwo uczestników czego efektem był brak zagrożeń
patologicznych w miejscach gdzie działał trener. Co roku program przyciąga bardzo dużą
liczbę dzieci i młodzieży biorących czynny udział w zajęciach i imprezach sportowo rekreacyjnych.
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IMPREZY SPORTOWE
Okres realizacji – między 02.01.2019 a 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 24
Ilość odbiorców – 350.000 mieszkańców Wrocławia
na terenie Miasta;

i

osób

przebywających

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. Całoroczny System Szkolnych Imprez
Sportowych, Finał Pucharu Polski w Siatkówce Mężczyzn, Bieg Uliczny na 10 km,
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego, Propagowanie sportu i rekreacji poprzez różne
formy aktywności ruchowej, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy
Turniej Tańca Sportowego, Międzynarodowy Mityng Wojskowy – 19 Memoriał E. Listosa
,Mini Mistrzostwa Świata Przedszkolaków, Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową
Rodzinną, Warsztaty z Fistballem, Bieg Solidarności, Ogólnopolski Puchar Dzieci Karate
Tradycyjnego, Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego, Ogólnopolski Turniej Karate,
International Karate Wrocław Open, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej
Ulicznej, Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Youth Stadium Gym Race, Bieg
10 km Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Turniej Karate Wrocław Open, Turniej
Koszykówki pn. Memoriał im. Adama Wójcika, Międzynarodowe Zawody Pływackie i
Międzynarodowy Festiwal Tańca Sportowego.
26. OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
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.

IV.7.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

WSPÓŁPRACA Z EUROPĄ WSCHODNIĄ – „ORGANIZACJA W ROKU 2018 DZIAŁAŃ
W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z EUROPĄ WSCHODNIĄ WE WROCŁAWIU”
Okres realizacji – 24.03.2017 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 15 000
W ramach zadania zorganizowano kilka wydarzeń: Międzynarodowe Seminarium
Translatorskie „Tłumacze bez granic”, Wschodniej SzkołyZimowej - New Eastern Europe
School, organizacja i przeprowadzenie cyklu wykładów otwartych (6 wykładów w roku
2019) oraz organizacja i przeprowadzenie 3 dniowej konferencji Polska Polityka
Wschodnia 2019 (październik 2019 roku) oraz cyklu seminariów poświęconych
problematyce EuropyŚrodkowej i Wschodniej.
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Celem zadania była popularyzacja zagadnień związanych z tematyką Europy Środkowej
i Wschodniej oraz przybliżenie tej tematyki mieszkańcom Wrocławia.
WYDAWANIE CZASOPISMA O TEMATYCE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Okres realizacji – 24.03.2017 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 10 000
W ramach realizacji zadania wydano czasopismo Nowa Europa Wschodnia, w 2019 roku
wydano 6 numerów w 5 zeszytach. Tematem czasopisma jest ogólnie rozumiana
tematyka wschodnia. 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. Poza tym pismo rozwija stronę internetową, na
której publikowane były najważniejsze teksty ukazujące się w magazynie, współpracuje z
wydawnictwami i organizacjami przy różnego rodzaju wydarzeniach, udziela patronatów
książkom.
REALIZACJA PROJEKTU "MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”
Okres realizacji – 26.05.2019 – 30.09.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 200
Projekt skierowany był do uczniów wrocławskich szkół, którzy licznie wzięli udział w
wydarzeniu w 2019 roku. Głównym celem zadania było budowanie świadomości
historycznej młodego pokolenia. Grupy młodzieży uczestniczyły w sprzątaniu, odnowieniu
polskich grobów na Ukrainie, Litwie i Białorusi, zapoznawały się z historią i krzewiły
wartości patriotyczne.

IV.8.

BIURO PREZYDENTA

Prezydent Wrocławia obejmuje Patronatem Honorowym wydarzenia niekomercyjne,
bezpośrednio związane z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku Wrocławia,
integracją jego mieszkańców, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych,
gospodarczych, sportowych i innych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad IX Wrocławskim Orszakiem
Trzech Króli
IX Wrocławski Orszak Trzech Króli odbył się we Wrocławiu 6 stycznia 2019 roku. Była to
inicjatywa, mająca na celu podtrzymanie pięknych polskich tradycji oraz integrację
mieszkańców naszego miasta. IX edycja tego przedsięwzięcia spotkała się z dużym
zainteresowaniem wielu wrocławskich rodzin, dla których była to znakomita okazja do
miłego spędzenia wolnego czasu i oderwania się od obowiązków dnia codziennego.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad XIV Ogólnopolską Olimpiadą
Kreatywności „Destination Imagination”
XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności „Destination Imagination” odbyła się we
Wrocławiu 1-3 marca 2019 roku. Był to projekt skierowany do dzieci
i młodzieży, którego głównym celem była promocja kreatywnego podejścia do nauki i
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edukacji, a także zdobycie umiejętności, które w przyszłości zaprocentują w prywatnym i
zawodowym życiu uczestników programu.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad Koncertem Nadziei
Koncert Nadziei odbył się we Wrocławiu 17 kwietnia 2019 roku. W ten wyjątkowy wieczór
publiczność oraz artyści występujący na scenie mieli jeden cel – pomoc dzieciom
dotkniętym chorobą nowotworową. Tegoroczna odsłona Koncertu Nadziei wypełniła
Narodowe Forum Muzyki ludźmi dobrej woli, którzy okazali swoją szczodrość i solidarność
z małymi pacjentami Przylądka Nadziei.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad akcją „Zielony Rekord”
„Zielony Rekord” odbył się we Wrocławiu 26 kwietnia 2019 roku. Celem tego projektu
było zachęcenie mieszkańców Wrocławia do zazielenienia miasta. Do akcji przyłączył się
Prezydent Wrocławia, który, wraz z wrocławianami w różnym wieku, sadził drzewa i
krzewy w Parku Szczytnickim. Inicjatywa miała również charakter edukacyjny, promując
postawy proekologiczne, a także zachęcała mieszkańców do wspólnego dbania o zieleń
miejską.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad II Forum „Wspierajmy
Seniorów”
II Forum „Wspierajmy Seniorów” odbyło się we Wrocławiu 17-18 maja 2019 roku.
Konferencja była znakomitą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat szeroko
pojętej jakości życia osób starszych, a także poruszała ważne zagadnienia w zakresie
aktywizacji oraz wieloaspektowej pomocy seniorom.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad festiwalem „Kalejdoskop Kultur”
Festiwal „Kalejdoskop Kultur” odbył się we Wrocławiu 21-22 czerwca 2019 roku. Celem
tej inicjatywy było wzmacnianie wizerunku Wrocławia jako miasta wielokulturowego,
łączącego dorobek oraz tradycje różnych narodów, przez co znakomicie wpisała się w
unikalny klimat i historię naszego miasta.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad konferencją „Kultura dla
wszystkich”
Konferencja „Kultura dla wszystkich” odbyła się we Wrocławiu 22 listopada 2019 roku.
Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i społeczny, a tematyka poruszana w jego
trakcie dotyczyła aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy jakości ich
życia. Dzięki takim inicjatywom Wrocław, w jeszcze większym stopniu, staje się miejscem
otwartym i przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami – miastem bez barier.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad „Wigilią Pełną Ciepła”
„Wigilia Pełna Ciepła” odbyła się we Wrocławiu 24 grudnia 2019 roku. Ta niezwykle
szlachetna
inicjatywa
skierowana
była
do
najbardziej
potrzebujących
i samotnych mieszkańców Wrocławia, którzy z różnych powodów nie mieli z kim spędzić
tego
wyjątkowego
dnia.
Wydarzenie
przygotowane
było
dla
450
osób,
a jego uczestnicy spędzili ten czas w miłej, świątecznej atmosferze, doświadczając
prawdziwej magii Bożego Narodzenia.
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IV.9.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonując Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia, określającą programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w roku 2019 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wrocławiu nadzorował realizację 103 umów (w tym 24 zleconych w trybie art. 19a) z
50 podmiotami niepublicznymi. Na terenie miasta Wrocławia w 2019 roku organizacje
pozarządowe realizowały zadania polegające na prowadzeniu: 6 środowiskowych domów
samopomocy, 9 domów pomocy społecznej, 2 dziennych domów dla osób starszych, 1
specjalistycznej placówki wsparcia dziennego i 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego oraz 1 centrum aktywności dzieci i młodzieży. Miasto Wrocław
zleciło również prowadzenie 2 zadań z zakresu wsparcia (usamodzielnienia) dla osób,
które opuściły pieczę zastępczą, 1 zespołu mieszkań chronionych, 4 kuchni
charytatywnych, Banku Żywności, 4 zadań z zakresu usług opieki wytchnieniowej w
miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością. 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, 2 ośrodków 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 spotkań świątecznych dla
najuboższych mieszkańców Wrocławia oraz prowadzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocniczego.
OPIEKA
WYTCHNIENIOWA
W
MIEJSCU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Okres realizacji - 01.08.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów - 3
Ilość godzin opieki – 10.000

ZAMIESZKANIA

OSÓB

Z

Świadczenie usługi opiekuńczej w formie opieki wytchnieniowej odbywało się w ramach
pobytu dziennego w godzinach między 6:00 a 20:00 w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej i skierowane było do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA
Okres realizacji - 01.01.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 2 (umowy wieloletnie 01.12.2018-31.10.2019 oraz 01.11.201931.12.2021)
Ilość odbiorców - 25 osób w jednym czasie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udzielał indywidualnej pomocy i schronienia kobietom i
matkom z dziećmi doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej i emocjonalnej. Specjaliści ds. pracy z rodziną zawierali z każda osobą
przebywającą w ośrodku indywidualny plan wsparcia i intensywnie współpracowali z
kobietami pomagając wyznaczać cele i je realizować. Motywowali do podjęcia terapii
psychologicznej lub terapii psychiatrycznej, do spotkań z pedagogiem i rozwijania swoich
umiejętności rodzicielskich. Wspierano również działania mające na celu ustabilizowanie
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spraw związanych z zamieszkaniem, motywowano do uregulowania sytuacji prawnej
i ekonomicznej. Zachęcano do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W Ośrodku udzielano niezbędnej pomocy m.in. takiej jak: psychologiczna, prawna,
terapeutyczna dla dzieci oraz poradnictwo dla rodziców.
PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I
PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH
Okres realizacji - 01.01.2019-31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość odbiorców - 72 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 różnych formach terapii zajęciowe w
grupach tematycznych m.in. krawieckiej,
plastyczniej, teatralno-muzycznej, kulinarnej i sportowej. Zapewniono korzystanie z
biblioteki i prasy codziennej, udział w spotkaniach modlitewnych, przyjęciach
imieninowych lub urodzinowych, organizację spacerów pod opieką innych osób
(opiekunów lub wolontariuszy).
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
TYPU SOCJALIZACYJNEGO WE WROCŁAWIU
Okres realizacji - 01.01.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość odbiorców – 14 w jednym czasie
Placówka opiekuńczo–wychowawcza zapewniała wychowankom całodobową opiekę oraz
zaspokajała niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe, w szczególności emocjonalne,
społeczne oraz terapeutyczne. Wychowankowie stosownie do obowiązujących przepisów
korzystali z opieki zdrowotnej i kształcenia, realizując obowiązek szkolny. Placówka
podejmowała działania na rzecz przygotowania dzieci do samodzielnego życia. Opieka w
placówce sprawowana była przez wykwalifikowany personel. W okresie ferii zimowych
wychowankowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez pracowników placówki
(wyjście do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, seans kinowy, wyjście
do Papugarni, zajęcia ruchowe na lodowisku, wyjście na mecz piłki nożnej, wyjście na
gokarty, zajęcia z dogoterapii, zajęcia kulinarne). Natomiast w okresie ferii letnich
wychowankowie uczestniczyli w wyjeździe rekreacyjnym do Głuchołaz, zorganizowanym
przez pracowników placówki, oraz w wyjeździe terapeutycznym, zorganizowanym przez
Świetlicę Środowiskowa "Klub Odkrywców".
CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji - 01.01.2019-31.12.2019
Ilość zawartych umów – 2 (umowy wieloletnie 02.01.2017-30.06.2019 oraz 01.07.201931.12.2021)
Ilość odbiorców – 200 osób w jednym czasie

87

W ramach realizacji zadania prowadzono pięć punktów Centrum rozwoju i aktywności
dzieci i młodzieży, które organizowały opiekę, zajęcia i pomoc w nauce dzieciom i
młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Centrum objęło swoimi działaniami dzieci
i młodzież w wieku szkolnym tj. od 6 do 18 roku życia. Przeprowadzono zróżnicowane
zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności podopiecznych oraz działania
wspomagające organizowane przez specjalistów m.in. psychologów, pedagogów,
logopedów, socjoterapeutów. Centrum zorganizowało stacjonarny wypoczynek zimowy i
letni oraz imprezy i uroczystości dla dzieci i rodziców np. z okazji świąt, dnia Matki i Ojca,
Dnia Dziecka.
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE MIESZKANIA DLA OSÓB, KTÓRE OPUŚCIŁY
PIECZĘ ZASTĘPCZĄ
Okres realizacji - 01.01.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1 (umowa wieloletnia 2017-2019)
Ilość odbiorców - 10 osób w jednym czasie
W ramach realizacji zadania objęto wsparciem łącznie 6 osób (4 dziewcząt, 2 chłopców)
które, opuściły rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze. W celu jak najlepszego przygotowania ich do wejścia w dorosłość
podejmowano działania we współpracy z instytucjami publicznymi oraz psychologiem.
Wsparcie wychowawcze młodzieży prowadzone było w oparciu o indywidualne plany
pracy tworzone i ewaluowane wspólnie z każdym z nich przy wsparciu psychologa.
Opiekunowie spotykali się z mieszkańcami indywidualnie, kontynuowane były również
spotkania grupowe. Dzięki systematycznym rozmowom z opiekunami większości
młodzieży udawało się połączyć obowiązki zawodowe i szkolne.
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A – 24 MIEJSCA
Okres realizacji - 01.01.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1 (umowy wieloletnie 2018-2020)
Ilość odbiorców - 24 osoby w jednym czasie
W ramach realizacji zadania Środowiskowy Dom 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.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział m.in. w pięciodniowej
wycieczce do Szklarskiej Poręby, jednodniowej wycieczce do Trzebnicy i Świdnicy. Byli
organizatorami wernisażu ”Uskrzydleni”, trenowali dobre nawyki życia codziennego
poprzez treningi: kulinarny, higieniczny, dbałości o wygląd zewnętrzny, zarządzania
czasem, budżetowy, załatwiania spraw urzędowych, umiejętności praktycznych,
załatwiania podstawowych potrzeb życiowych oraz dostęp do świadczeń zdrowotnych.
PROWADZENIE NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN PRZY UL.
MAŁACHOWSKIEGO 15 WE WROCŁAWIU
Okres realizacji - 01.01.2019 - 30.06.2019 i 01.07.2019-21.12.2019
Ilość zawartych umów - 2
Ilość odbiorców - od 1 kwietnia do 31 października 120 osób, natomiast w okresie niskich
temperatur dodatkowo uruchamianych jest 80 dostawek
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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. Dla mieszkańców placówki, jak i dla osób ubogich i bezdomnych spoza
noclegowni, dostępne były: łaźnia, pralnia, oraz magazyn odzieżowy. Specjaliści, którzy
włączeni zostali w pracę noclegowni to: instruktor ds. terapii uzależnień, pielęgniarka,
lekarz internista ze specjalizacją z psychiatrii, lekarz ogólny (wolontariusz), psycholog.
Oddziaływania specjalistów przyniosły jakościową zmianę w
procesie readaptacji
społecznej wielu podopiecznych.

IV.10.

WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w 2019 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 LATACH 2018-2019
Okres realizacji – 02.01.2018 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów –23
Ilość odbiorców - 1200
Celem zadania było propagowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu
wolnego, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia oraz aktywizacja
środowisk senioralnych. W ramach realizacji zadania poprzez działalność lokalnych
Klubów Seniora przeprowadzono następujące działania: z zakresu edukacji zdrowotnej
oraz promocji aktywnego stylu życia, w tym m.in. zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne,
taneczno-ruchowe oraz zajęcia i turnieje sportowe, działania stymulujące potrzeby
poznawcze
i
umożliwiające
nabywanie
nowych
umiejętności
ułatwiających
funkcjonowanie we współczesnym świecie (prowadzenie m.in. prelekcji, wykładów i
lektoratów języków obcych, kursów komputerowych i warsztatów nowych technologii,
konsultacji prawnych i psychologicznych), działania wspierające udział seniorów w życiu
kulturalnym (m.in. organizowanie warsztatów artystycznych, wernisaży oraz wystaw prac
seniorów, zajęć i występów śpiewu chóralnego, a także wyjść do muzeów, kin, teatrów,
opery), działania integracyjne (organizacja m.in. spotkań okolicznościowych, wieczorków
tanecznych,
wycieczek
oraz
zapewnienie
miejsca
dla
cyklicznych
spotkań
integracyjnych), działania promujące rozwój wolontariatu towarzyszącego seniorom
(m.in. poprzez odwiedzanie przez członków klubów seniora osób samotnych w wieku
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senioralnym).
PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD WROCŁAWIAN ORAZ WSPARCIE
WROCŁAWSKICH SPORTOWCÓW W WIEKU 35+
Okres realizacji – 01.04.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów –2
Ilość odbiorców - 700
Celem realizacji zadania było wspieranie wrocławskich zawodników w wieku 35+, którzy
zakończyli karierę sportową i reprezentują Wrocław w zawodach w Polsce i na świecie
oraz promocja aktywności fizycznej wśród wrocławian i wspieranie rekreacyjnego
uprawiania sportu osób w wieku 50+. Zadanie realizowały dwie organizacje pozarządowe.
Pierwsza odpowiadała za kontakty z zawodnikami, pozyskanie bazy sportowej do
treningów, stworzenie reprezentacji, wyposażenie w stroje i dodatki z logotypami
Wrocławia, opłacenie startów, noclegów, zgodnie ze stworzonym regulaminem oraz
bieżące informowanie o sukcesach zawodników na stronie FB poświęconej projektowi.
Druga organizowała różnorodne zajęcia sportowe dla wrocławian w wieku 50+ w różnych
częściach miasta. W zadaniu w 2019 roku wzięło udział ponad 700 beneficjentów. W
zawodach rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej Wrocław reprezentowało 17
drużyn w różnych dyscyplinach sportowych.
PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH PRZY UL. SZAJNOCHY 12
WE WROCŁAWIU W LATACH 2018-2019
Okres realizacji – 02.01.2018-31.12.2019
Ilość zawartych umów –1
Ilość odbiorców - 3492
Celem programu było zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad obywatelskich
mieszkańcom Wrocławia oraz osobom pracującym i/lub uczącym się we Wrocławiu,
którzy nie kwalifikują się do rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Działalność biura porad obywatelskich polegała na udzielaniu porad z zakresu prawa,
spraw
społecznych,
informowania
o
uprawnieniach
i obowiązkach. W 2019 roku biuro przyjęło 3492 interesantów. Oferta pomocy
skierowana była również do obcokrajowców.
UTWORZENIE I PROWADZENIE CENTRUM INFORMACYJNEGO NA OSTROWIE
TUMSKIM WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 01.03.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 19 000
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; wsparcia socjalnego,
społecznego, poradnictwa zdrowotnego oraz innego finansowanego ze środków
publicznych. W 2019 Infocentrum odwiedziło ponad 19 000 osób.
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA WROCŁAWSKICH SENIORÓW POPRZEZ ROZWÓJ
PRZYJAZNYCH IM USŁUG TRANSPORTOWYCH
Okres realizacji – 26.10.2018 – 31.12.2019
90

Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 6265
Celem zadania była poprawa jakości życia wrocławskich seniorów poprzez ułatwienie
dostępu do m. in. urzędów państwowych, samorządowych oraz specjalistycznych
placówek medycznych za pomocą bezpłatnych usług transportowych. Program
skierowano do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia. W ramach zadania
utworzono infolinię telefoniczną, do kontaktu z beneficjentami zadania oraz utworzono
punkt rejestracji uczestników. Zarejestrowany uczestnik mógł w miesiącu skorzystać z
czterech darmowych przejazdów taksówkami. W okresie sprawozdawczym do programu
zapisało się 6265 osób, zrealizowano 15 863 przejazdów.
DROGA KU OTWARTOŚCI I KREATYWNOŚCI DOJO – STARA WIEŚ
Okres realizacji – 04 .03.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 790
Celem zadania publicznego było zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania
aktywności sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi jednostki, działań twórczych,
kreatywnego rozwiązywania problemów, działania zespołowego poprzez prowadzenie
warsztatów ogólnorozwojowych poza szkołą. Propagowanie aktywności fizycznej oraz
zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych z elementami sztuk
walki i zajęciach rekreacyjnych. W 2019 roku podpisano umowę na organizację 9
czterodniowych wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół.
Dzieci brały udział w zajęciach warsztatowych ze szczególnym akcentem położonym na
aktywność fizyczną: karate, joga, bule, frisbee, kręgle, itp., zajęciach artystycznych oraz
w zajęciach nawiązujących do kultury japońskiej.
KALEJDOSKOP KULTUR 2019
Okres realizacji – 01.04.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1500 widzowie, 300 – uczestnicy warsztatów i spotkań, 10 000 –
odbiorcy działań promocyjnych
Kalejdoskop Kultur to XII. Festiwal propagujący wielokulturowość, odbywający się od
2008 roku we Wrocławiu. Celem zadania było przybliżenie mieszkańcom Wrocławia
dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską,
grecką, romską, łemkowską i serbołużycką. Festiwal Kalejdoskop Kultur zaangażował nie
tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą
przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule stał się znaczącym
elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na
całym Dolnym Śląsku. W ramach wydarzeń festiwalowych w dniu 21 czerwca 2019 w
Starym Klasztorze odbył się koncert Śpiewaczej Bandy, a 22 czerwca br. – parada
i koncerty na Scenie Letniej Teatru Lalek (około 1500 widzów podczas całego dnia),
warsztaty i pokazy prac warsztatów teatralnych, Dzień Jogi organizowany we współpracy
z Konsulatem Honorowym Indii, prezentacja wystawców na Promenadzie Staromiejskiej
oraz koncert klubowy w Mleczarni (około 200 osób).
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PROGRAM PROWADZENIA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z ELEMENTAMI
SZTUK WALKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM WE WROCŁAWIU 20182019.
ZAJĘCIA
OGÓLNOROZWOJOWE
Z
ELEMENTAMI
GIMNASTYKI
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ I SZTUK WALKI DLA DZIECI W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM „MALI WSPANIALI”.
Okres realizacji – 08.01.2018 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców –16 050
Kontynuowane zadanie polegało na przeprowadzeniu w 105 wrocławskich przedszkolach
oraz 15 szkołach podstawowych zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki pod
nazwą „MALI WSPANIALI”. Założeniami programowymi zajęć było wspomaganie
harmonijnego rozwoju przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej,
z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. W zajęciach odbywających się
w szkołach zostały wprowadzone elementy gier zespołowych takich jak piłka ręczna
i nożna. W przedszkolach dla grup zaawansowanych wprowadzono naukę wybranych
zagadnień z sztuk walki. Ćwiczenia wpłynęły na poprawę procesów poznawczych dzieci,
zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność
współpracy w grupie, co zaobserwowano podczas trwania zajęć. Celem było również
wzbudzenie potrzeby regularnego podejmowania ćwiczeń fizycznych, wzbudzenie
zainteresowania sportem. W ramach zadania zostały przygotowane i przeprowadzone
cykle szkoleń, w tym dla instruktorów z tematyki prowadzenia zajęć zgodnie
z opracowanym programem oraz z obszaru pracy placówek oświatowych, współpracy
z opiekunami prawnymi, kształtowania cech pozytywnych u dzieci oraz pracy zespołowej,
wspierania dobrych nawyków żywieniowych. Drugi blok szkoleń dotyczył kadry
kierowniczej przedszkoli i opiekunów prawnych dzieci w zakresie m. in. wyrabiania
i wspierania dobrych nawyków żywieniowych i kontynuowania wspierania aktywności
ruchowej poza przedszkolem.
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ XIV OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADY KREATYWNOŚCI DESTINATION IMAGINATION WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 03.09.2018 – 30.04.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 2000
Głównym celem realizacji zadania publicznego była promocja oraz wzmocnienie
wizerunku Wrocławia w kraju i za granicą 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. Projekt był także okazją do promocji Wrocławia wśród zagranicznych gości,
którzy uczestnicząc w Olimpiadzie, poznali Wrocław również od strony kulturalnej i
turystycznej. W ramach realizacji II części zadania w okresie 1 stycznia - 30 kwietnia
2019 roku, przygotowano i przeprowadzono we Wrocławiu XIV Ogólnopolską Olimpiadę
Kreatywności Destination Imagination. Olimpiada odbyła się w dn. 1-3 marca 2019 roku
w Hali sportowo-widowiskowej „Orbita”, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz
Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu. W ramach przygotowań przeprowadzono szkolenia dla
wolontariuszy i ekspertów, podczas których przygotowano ich do pełnienia swoich funkcji
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w trakcie Olimpiady. Szkolenia skupiały się na aspekcie merytorycznym Olimpiady, jak
ikwestiach organizacyjnych.
PROWADZENIE TRZECH KLUBÓW OJCA WE WROCŁAWIU W 2019 ROKU
Okres realizacji – 01.03.2019– 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1000
Zadanie polegało na aktywizacji, integracji, rozwoju i wsparciu trzech Ojcowskich Klubów
m. in. poprzez prowadzenie spotkań warsztatowych otwartych dla wszystkich
zainteresowanych mężczyzn, prowadzenie różnego rodzaju ogólnodostępnych spotkań,
których celem było zaktywizowanie ojców i zaproszenie ich do udziału w zajęciach Klubu
Ojca, prowadzenie zajęć sportowych (sportowych, integracyjnych) jako formy integracji i
promocji aktywnego spędzania czasu z dziećmi (turnieje ojców z dziećmi),
oraz organizowaniu minimum raz na kwartał wspólnego spotkania wszystkich klubów
w formie wykładu wygłoszonego przez zaproszonego gościa.
W spotkaniach i warsztatach w 2019 roku wzięło aktywny udział 540 osób. Szacuje się
że około 1000 osób odwiedziło stoiska Wrocławskich Klubów Ojca podczas wydarzeń
piknikowych.

IV.11.

WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA
KRYZYSOWEGO

I

ZARZĄDZANIA

W ramach realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2019 roku, wykonano dwa zadania służące poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców Wrocławia przebywających na obszarach wodnych. Przede wszystkim:
kolejny raz uruchomiono zadanie pn. bezpiecznie nad wodą. W ślad za tą inicjatywą
poszła następna pn. modernizacja Bazy Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu. W ramach
pierwszego zadania zapewniono patrole wodne w okresie wakacyjnym. Działanie to
realizowała organizacja (WOPR) wyłoniona w postępowaniu konkursowym nr 2373, na
podstawie umowy nr D/WBZ/2373/1/2019 zawartej w dniu 16 maja 2019 r.
BEZPIECZNIE NAD WODĄ
Okres realizacji: 16.05.2019 r. – 31.12.2019 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 40 000
Wyposażenie, struktury organizacyjne i zaplecze techniczne pozwoliło
na sprawne
przeprowadzenie zadań. W trakcie podejmowanych działań udział wzięło ok. 26
ratowniczek i ratowników (kadra i społeczni członkowie WOPR) posiadających
uprawnienia zawodowe stermotorzysty i medyczne, co najmniej Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy z tytułem ratownika. Sprzęt stanowiło 6 statków ratowniczych: kabinowych
i otwarto pokładowych, w tym szybkie skutery wodne z platformą ratowniczą, pływające
na zmianę przy wykonaniu zadania oraz samochody ratownicze. 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. W październiku, listopadzie prowadzono patrole
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interwencyjne za pomocą łodzi motorowych z obsadą przez 1 godzinę dziennie
godzinach od 10.00 do 18.00. W grudniu patrole odbywały się w miarę potrzeb,
uwzględniając warunki atmosferyczne, w godzinach
od 10.00 do 16.00 oraz po
wezwaniu do działań ratowniczych przez inne służby. Łącznie kadra i społeczni członkowie
WOPR przepracowali 5400 godz. Do wykonania zadania zużyto 9950 litrów paliwa i 2292
litry wody mineralnej.
Adresatami zadania byli mieszkańcy Wrocławia oraz przyjezdni turyści i wczasowicze,
głównie uprawiający turystykę kajakową, sporty wodne. Wykonywano interwencje
dotyczące osób pływających wpław w Odrze, osób wyskakujących z Odry z jednostek
pływających, wpływania jednostek bez napędu na Otrów Tumski. Udzielano KPP osobom
na brzegu i na jednostkach pływających W trakcie realizacji zadania przy współpracy z
PSP, KMP i PR doszło do spadku ilości wypadków śmiertelnych do 3 i innych
nieszczęśliwych wypadków nad wodą. Uratowano 43 osoby, upomniano 68 osób.
Drugie zadanie usprawniło funkcjonowanie Bazy Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu.
Działanie to realizowała organizacja (WOPR) wyłoniona w postępowaniu konkursowym nr
2439, na podstawie umowy nr D/WBZ/2439/1/2019 zawartej w dniu 6 czerwca 2019 r.
MODERNIZACJA BAZY RATOWNICTWA WODNEGO
Okres realizacji: 10.09.2019 r. – 31.12.2019 r.
Ilość zawartych umów – 1
W ramach podjętych działań odnośnie budowy monitoringu, wymiany i remontu dachu
i postawienia pływającego pomostu:
1. zaprojektowano system monitoringu. Na terenie Bazy i na pomoście zamontowano
16 kamer i 2 rejestratory. Wykonano okablowanie i oprogramowanie wraz
z montażem. Odbyło się szkolenie obsługi monitoringu;
2. usunięto stare pordzewiałe rynny na obu budynkach. Usunięto stare poszycie
dachu, uzupełniono braki w podłożu, uszczelniono okolice kominów oraz położono
nowe poszycie dachów na całej ich powierzchni. Całość zabezpieczono środkiem
przeciw promieniom UV;
3. ze względów technicznych i finansowych wybrano pomost o długości 18 m
z trapem. Po ustaleniu szczegółów konstrukcyjnych i wyposażenia wykonano
i dostarczono pomost do Bazy Ratownictwa Wodnego.

IV.12.

WYDZIAŁ KULTURY

Realizując uchwałę nr LIX/1376/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w
2019 r.”, na podstawie otwartych konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym
realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
Realizacja ww. zadań miała na celu wspomaganie rozwoju kultury i sztuki oraz twórczości
artystycznej. Do najistotniejszych osiągniętych rezultatów zaliczyć należy zwiększenie
aktywności społecznej mieszkańców Wrocławia zarówno w tworzeniu wydarzeń
kulturalnych, jak również w uczestniczeniu w tych wydarzeniach jako ich bierni odbiorcy widzowie. Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym znacząco wpłynęło na
wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta, która skierowana jest do szerokiego grona
odbiorców – od osób najmłodszychpo seniorów włącznie. Na uwagę zasługuje wspieranie
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twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych, jak również realizacja działań
kulturalnych poza ścisłym centrum Wrocławia.
PROWADZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZE SCENĄ TEATRU NA
BRUKU PRZY UL. PSZCZELARSKIEJ 7 WE WROCŁAWIU
Okres realizacji – 11.03.2019 – 31.12.2019
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – około 1200 osób
W Centrum Aktywności Lokalnej przeprowadzono cykl działań z zakresu edukacji
kulturalnej
i
społecznej,
których
celem
był
rozwój,
aktywizacja
twórcza
i integracja osób w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Przeprowadzono
warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, akrobatyczne i prozdrowotne. Zrealizowano
cykl warsztatów teatralnych i zaprezentowano 9 spektakli, zrealizowano 3 imprezy
plenerowe i przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Zorganizowano pokazy
artystyczne szkolnych, tanecznych i teatralnych grup dziecięcych z terenu osiedla. W
ramach działań integracyjnych przeprowadzono dwa cykle projektu Teatr ze
Społecznością, cykliczne spotkania Klubu Seniora, festyn osiedlowy, bal karnawałowy,
wigilię dla seniorów, Sylwester z Taizé.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZY UL. ROOSEVELTA 5A
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2019
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – około 320 uczestników warsztatów, około 500 osób zwiedzających
W oficynie na podwórku przy ulicy Roosevelta 5a zwanej OKAP-em prowadzone były
autorskie warsztaty rysunkowo-malarskie, ceramiczne, rzeźbiarskie komiksowe,
graficzne,
a
także
działania
multimedialne
dla
osób
początkujących
i zaawansowanych. Dzieci i młodzież oraz dorośli uczyli się podstaw rożnych technik
plastycznych, a grupy zaawansowane doskonaliły swoje umiejętności. Prace stworzone
przez uczestników warsztatów i artystów (obrazy, grafiki, rysunki, ceramika i rzeźby)
prezentowane są na wystawach, prezentacjach w terenie, a przede wszystkim w Galerii
OK.Art przy ul. Jedności Narodowej. Artyści i mieszkańcy twórczo pracujący w OKAP-ie,
zajmowali się również renowacją malarstwa naściennego okalającego podwórze –
wielkiego muralu zrealizowanego wspólnie kilka lat wcześniej. Wspólne działania artystów
i mieszkańców – w oficynie, a także w przestrzeni podwórza przyczyniły się
do integracji i budowania więzi społecznych. Animacja działań w przestrzeni podwórza –
renowacja, wstawianie kolejnych form przestrzennych, gry, zabawy, stworzyło
„Artystyczne Podwórze” - miejsce atrakcyjne dla mieszkańców Wrocławia i turystów.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE MIĘDZYNARODOWEGO
FOTOGRAFII „TIFF FESTIVAL” W LATACH 2018-2020
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 6963

FESTIWALU

Festiwal dedykowany fotografii, powołany po to, by animować i nakręcać życie
fotograficzne w mieście i regionie. Obecnie jest jednym z trzech największych polskich
wydarzeń tego typu obok Fotofestiwalu w Łodzi i Miesiąca Fotografii w Krakowie.
Dziewiąta edycja festiwalu odbyła się pod hasłem „Światy”. Podczas festiwalu
zorganizowano 9 wystaw (w ramach 4 sekcji: Programu Głównego, TIFF Open, TIFF
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Działania oraz preTIFF), które zaprezentowano w 6 wrocławskich galeriach. Łącznie
odbyły się 43 wydarzenia (spotkania autorskie, oprowadzania, warsztaty i wydarzenia
networkingowe), powstało 5 zupełnie nowych projektów artystycznych. W festiwalu
udział wzięło 30 artystów, 8 kuratorów oraz 15 zaproszonych do projektu gości.
PROWADZENIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH CENTRUM SZTUKI
WRO WE WROCŁAWIU W LATACH 2018-2022
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 120.000
Program działalności Centrum Sztuki WRO obejmował - poza stałą, całoroczną
działalnością - realizację jubileuszowej edycji 18. Biennale Sztuki Mediów WRO 2019
CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT. Wystawy i działania Biennale, obejmujące okres od
maja do końca roku, miały miejsce w 12 lokalizacjach, m. in: w Pawilonie Czterech Kopuł
oraz Lapidarium Muzeum Narodowego; Narodowym Forum Muzyki, Instytucie im. Jerzego
Grotowskiego, Strefie Kultury, Studio BWA Wrocław, Akademii Sztuk Pięknych,
z udziałem ponad 100 artystów z całego świata i specjalnym programem dla
najmłodszych „Małe WRO”, przy liczbie bezpośrednich widzów ponad 70 tyś osób i łącznej
liczbie odbiorców działań popularyzatorskich - ponad 120 tysięcy osób.
PROMOCJA
KULTURY
WROCŁAWIA
POPRZEZ
ORGANIZACJĘ
I PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL W LATACH 2018-2020
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 2000
17. edycja Przegląd Sztuki SURVIVAL odbyła się w zabytkowym kompleksie budynków
dawnego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu. Artyści z Polski i zagranicy (Holandia,
Anglia, Irlandia, Iran, Azerbejdżan, Rosja), odwołując się do hasła „Utajone” oraz historii
miejsca, zaprezentowali projekty na pograniczu wielu dziedzin sztuki – instalacji sitespecific, wideo i dźwięku. Widzowie mogli również oglądać obiekty malarskie, rzeźbiarskie
czy performansy. W wystawie głównej prace zaprezentowało 64 artystów. Na SURVIVAL
złożyły się także trzy sekcje studenckie, w których udział wzięło 43 artystów
z wrocławskiej, szczecińskiej i kilońskiej Akademii Sztuk Pięknych. W ramach Przeglądu
zrealizowano ponadto szereg oprowadzań kuratorskich po wystawie, a także spacerów
z przewodnikiem po dawnym okręgowym Szpitalu Kolejowym (wcześniej Żydowskim),
po zlokalizowanym nieopodal Cmentarzu Żydowskim oraz po dzielnicy Krzyki.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZY JAGIELLOŃCZYKA 10A –
KONTURY KULTURY
Okres realizacji – 1.01.2019 – 31.12.2019
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – około 3000
W Konturach Kultury zorganizowano cykl zajęć i warsztatów przeznaczonych dla
mieszkańców Nadodrza (we wszystkich grupach wiekowych), realizując ideę integracji
oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu. Zrealizowano: warsztaty
artystyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, multimedialno-projektowe. Odbyły się
pokazy grup warsztatowych m.in.: prezentacje animacji komputerowych, wernisaże prac
uczestników warsztatów plastycznych, pokazy etiud i spektakli teatralnych;
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zorganizowano koncert Studia Wokalnego oraz wystawę pracowni fotograficznej.
Zrealizowano specjalny, program zimowy (ferie) i letni (wakacje): Zimowa Akademia dla
Dzieci i Młodzieży „Rozwijamy pasje” i Letnia Akademia Tropicieli Przygód. Ośrodek jest
także organizatorem bardzo wielu imprez kulturalnych, w tym: 9 wystaw, 7 warsztatów i
wydarzeń kulturalnych, 4 wykłady, 2 spektakle plenerowe i pokaz filmowy. Kontury
Kultury włączają się aktywnie w imprezy miejskie m.in.: Noc Nadodrza, Noc Muzeów,
Święto Wrocławia, Partnerstwo dla Nadodrza.
„WROCŁAW INDUSTRIAL FESTIWAL” 2018-2020
Okres realizacji – 01.01.2019-31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 1300
Festiwal zaprezentował szerszemu gronu odbiorców działania artystyczne związane z
ważnymi awangardowymi nurtami we współczesnej muzyce – spektakularne wydarzenie,
prezentujące szeroki wachlarz działań artystycznych. Festiwal składał się z następujących
działań: pokaz
filmów, targi wydawnictw muzycznych oraz licznych koncertów z
udziałem m.in. AGRESSIVA 69, BISCLAVERT, BON, KEVLAR, SZNUR, DJs:DRG23, BAŚKA,
MNIAMOS NOWOTNY.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE FESTIWALU SIMCHA W LATACH 20182020
Okres realizacji – 01.01.2019-31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 10 000
XXI edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA miała miejsce we Wrocławiu
w dniach 01.06 – 07.06.2019 r. Festiwal poświęcony był polskim synagogom, zarówno
tym, które funkcjonują do dziś jako miejsca modlitw i zgromadzeń religijnych oraz tym,
które nie przetrwały do dnia dzisiejszego lub ich funkcjonalność się zmieniła, stały się
centrami kulturalnymi czy nawet, jakw Poznaniu, basenem. Punktem wyjścia do rozmowy
były 190te urodziny Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Historia odbudowy,
wspomnienia związane z otwarciem, ściśle związany z synagogą los społeczności
żydowskiej Wrocławia pozwoliły przyjrzeć się tej rocznicy z wielu aspektów – warsztaty,
wykłady, debaty przybliżyły uczestnikom tę zawiłą historię. W ramach festiwalu odbyły
się 52 wydarzenia kulturalne, w tym: 14 warsztatów, 2 wystawy, 6 koncertów i 30 innych
wydarzeń (spotkania, wykłady, panele dyskusyjne, spacery, oprowadzania i pokazy
filmowe).
PROMOCJA KULTURY WROCŁAWIA POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
KINA STUDYJNEGO NA BAZIE ISTNIEJĄCEGO KINA HELIOS WE WROCŁAWIU
W LATACH 2019-2023.
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2019
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – 491 871
Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie we Wrocławiu kina o wyraźnej wizji
i misji miejsca interdyscyplinarnego i artystycznego, kojarzonego jednoznacznie
z dobrym i różnorodnym repertuarem, ciekawymi wydarzeniami. W ramach realizacji
zadania miało miejsce dalsze zwiększanie zainteresowania mieszkańców Wrocławia
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ambitniejszym kinem i kulturą, szczególnie pośród środowisk mniej uczestniczących
w kulturze (dzieci i młodzież szkolna, seniorzy, osoby wykluczone, rodzice z dziećmi).

IV.13.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Inicjowane przez Miasto zadania w obszarze zdrowia, profilaktyki uzależnień,
przeciwdziałania przemocy oraz spraw społecznych miały na celu poprawę jakości życia,
ochronę przed zagrożeniami oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osobistego,
społecznego i integracji mieszkańców Wrocławia.
Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019r. zgodne były
z Programem Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi
w roku 2019 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LTX/1376/18
z 5 lipca 2018 r.
Mieszkańcy Wrocławia przez cały rok korzystali z poradnictwa specjalistycznego
udzielanego przez psychologów, pedagogów i doradców rodzinnych.
Porady i konsultacje dotyczyły budowania prawidłowych relacji małżeńskich oraz
odpowiedzialnego rodzicielstwa i umiejętności wychowawczych. Szczególnie dotyczyło to
rodzin z małymi dziećmi oraz kobiet samotnie wychowujących dzieci, które są w trudnej
sytuacji życiowej.
Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, najczęściej z powodu problemów
zdrowotnych lub doświadczenia choroby psychicznej wspierano zarówno podczas
indywidualnych spotkań, jak też podczas zajęć grupowych, prowadzonych przez
doświadczonych terapeutów.
Z różnych form wsparcia i pomocy korzystały przede wszystkim osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Działania
edukacyjne
realizowane
były
również
w
środowisku
nauczania
i wychowania dzieci i młodzieży. W większości były to programy psychoedukacyjne,
wzmacniające poczucie własnej wartości, wspierające rozwój osobisty, poprawiające
relacje rówieśnicze i integrujące społeczność lokalną.
Osoby samotne, niesamodzielne i przewlekle chore korzystały z tzw. usług opiekuńczych.
W „Centrach Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” opieką wychowawczą oraz
programami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież szkolną ze środowisk trudnych, z
problemem
uzależnień
rodziców
od
alkoholu,
przemocą
domową
oraz innymi problemami społecznymi.
Organizacje pozarządowe realizowały również zadania dotyczące opieki nad dziećmi w
wieku do 3 lat.
PROGRAM WSPARCIA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ ORAZ
ICH RODZIN I OPIEKUNÓW W PROCESIE ZDROWIENIA
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 3
Ilość odbiorców – 323
Program przeznaczony był dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego i polegał na
wsparciu psychologicznym poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, grup wsparcia oraz
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 nauką
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czynności w zakresie samoobsługi, codziennego funkcjonowania oraz motywowania do
aktywności ruchowej.
POMOC
PSYCHOSPOŁECZNA
I
PRAWNA
OSOBOM
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji – 01.02.2019 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 10
Ilość odbiorców – 3328

DOŚWIADCZAJĄCYM

W 2019 roku, z pomocy i wsparcia skorzystało 3328 osób. Udzielono 2758 porad
psychologicznych, 788 porad prawnych, 747 porad pedagogicznych, odbyło się 24
spotkania grup wsparcia. Wolontariuszki jako osoby zaufania uczestniczyły w 15
rozprawach sądowych. Pokój przesłuchań dla dzieci mieszczący się w Fundacji Non Licet,
użytkowany był 159 razy przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz w celach
terapeutycznych.
W ramach internetowej pomocy psychologicznej, na stronie www.kampaniaprzemoc.pl i
www.psychotekst.pl, udzielono 233 odpowiedzi, natomiast na czacie grupowym brało
udział 175 osób, konsultacji indywidualnych udzielono 30 osobom.
Ponadto odbyły się warsztaty dla rodziców (41 osób), Trening Umiejętności
Wychowawczych (157 osób), zajęcia socjoterapii dla dzieci (21 dzieci), Trening
Asertywności (53 osoby), Trening Zastępowania Agresji (10 osób).
PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 786, w tym 508 kobiet i 278 mężczyzn
W dni wolne od pracy, udzielano telefonicznej pomocy psychologicznej dzieciom
i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się
w sytuacji kryzysowej.
Rozmowy
dotyczyły:
problemów
przemocy,
egzystencjalnych,
informacyjnych,
rodzinnych, społecznych, uzależnień, seksualnych, zdrowotnych.
PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA
Okres realizacji – 14.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 5
Ilość odbiorców – 3342
Program skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia. Celem
programu było przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego i depresji w populacji
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia, poprzez edukację zdrowotną
i społeczną oraz wparcie psychologiczne i terapeutyczne.
W 2019 r. przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych pn. „Żyj zdrowiem” dla
dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół oraz ich rodziców. W warsztatach wzięło udział
688 uczniów i ok. 14 opiekunów.

99

WSPARCIE
OSÓB
Z
ZESPOŁAMI
OTĘPIENNYMI
I
PSYCHOGERIATRYCZNYMI ORAZ ICH RODZIN I OPIEKUNÓW
Okres realizacji – 14.01.2019– 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 3
Ilość odbiorców – 544

ZABURZENIAMI

Program skierowany był do osób z zespołami otępiennymi oraz zaburzeniami
psychogeriatrycznymi. W ramach programu prowadzone były grupy wsparcia, warsztaty,
zajęcia aktywności ruchowej oraz zajęcia psychoedukacyjne indywidualne i grupowe.
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA
TERENIE WROCŁAWIA
Okres realizacji – 01.01.2019 do 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 24
Ilość odbiorców – 5 841
Celem zadania była poprawa jakości funkcjonowania rodzin, szczególnie znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc polegała na udzielaniu wsparcia psychologicznego
i pedagogicznego, konsultacjach z doradcą rodzinnym, konsultacjach i poradnictwie
specjalistycznym oraz mediacjach. Zorganizowano grupy wsparcia, treningi, warsztaty
i mediacje. Udzielano wsparcia psychologicznego w stanach kryzysu, edukowano
w zakresie budowania relacji małżeńskich, partnerskich, odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Wspierano m.in. przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, w radzeniu sobie
z problemami wychowawczymi, przy trudnościach związanych ze stratą dziecka,
problemach uzależnienia alkoholowego, a także tożsamości psychoseksualnej.
W 2019 r. uruchomiono 5 nowych punktów poradnictwa rodzinnego w rejonie Osiedli:
Brochów, Maślice, Borek, Oporów i Złotniki.
W 24 punktach poradnictwa na terenie miasta, z różnych form wsparcia
i pomocy skorzystało 5841 osób. W ramach programu udzielono 10803 porady
specjalistyczne dla osób indywidualnych, par i rodzin oraz zorganizowano warsztaty,
wykłady i grupowe formy wsparcia, w których wzięło udział 1041 osób.
PROGRAM WSPARCIA DLA MAŁŻEŃSTW
W REJONIE OSIEDLA NADODRZE
Okres realizacji – 11.03.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 405

I

RODZIN

Z

MAŁYMI

DZIEĆMI

Celem programu była poprawa jakości życia małżeństw, rodzin z małymi dziećmi i osób
samotnie wychowujących dzieci, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, kryzysie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2019 r. odbyło się 50 spotkań KLUBU MAM, w których wzięło udział 86 osób. Z innych
form wsparcia (konsultacje indywidualne i rodzinne, warsztaty, grupa wsparcia i in.)
skorzystało 319 osób. Odbyło się 285 godzin spotkań indywidualnych i grupowych.
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ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE NA TERENIE OSIEDLA KARŁOWICE –
RÓŻANKA SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB
STARSZYCH „ZDROWA INTEGRACJA”
Okres realizacji – 26.08.2019 – 15.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 65
Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży, a także osób starszych z osiedla KarłowiceRóżanka (głównie z niepełnosprawnością ruchową). Celem zadania było inicjowanie i
wzmacnianie integracji międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności społecznej
mieszkańców tego osiedla. Promowano zdrowy styl życia wolny od nałogów,
wyrównywano szanse osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzono
działania w zakresie rozwoju osobistego. Zorganizowano 4 warsztaty: kulinarne,
gimnastyki ogólnorozwojowej, arteterapii oraz gimnastyki umysłu. Odbyły się także 2
prelekcje dla dorosłych oraz prelekcja dla dzieci na temat zdrowego odżywiania i
nawyków, wartości odżywczych oraz poszczególnych składników diety.
ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO
PN. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 27
Ilość odbiorców – ok. 1 300
Celem działalności Centrów było zapewnienie dzieciom i młodzieży rozwoju
w czasie wolnym od nauki szkolnej poprzez organizowanie i realizowanie różnych form
zajęć edukacyjno – aktywizujących, a także realizację programu profilaktyki uzależnień.
Bezpłatne zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i odbywały
się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
Prowadzone były następujące zajęcia: edukacyjne (korepetycje, nauka języków, obsługa
komputerów), rozwijające zainteresowania (plastyczne, muzyczne, fotograficzne,
teatralne), profilaktyczne (rozwój osobisty, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie
przemocy), rekreacyjno-sportowe, rozmowy z pedagogiem lub psychologiem, wycieczki
i wyjścia (do kina, teatru, na wystawy, do ZOO), wypoczynek w czasie ferii zimowych
i wakacji letnich (bezpłatne lub częściowo odpłatne). Podczas pobytu w Centrum dzieci
i młodzież otrzymywali posiłek w formie półproduktów lub produktów gotowych do
spożycia.
DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI
MERYTORYCZNYCH REALIZATORÓW PROWADZĄCYCH „CENTRA ROZWOJU
I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 2
Ilość odbiorców – ok. 640
Przeprowadzono szkolenia nt. „Uważność na dzieci”, „Obrazkowe karty rozwojowe, jako
narzędzie wychowawcy – lidera”, „Superwizyjna grupa wzajemnego wsparcia”.
Wychowawcy pracujący w Centrach zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności
wspierające rozwój inteligencji emocjonalno-społecznej u dzieci i młodzieży. Uzupełnili
wiedzę dotyczącą radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania symptomom wypalenia
zawodowego. W szkoleniach wzięło udział 18 wychowawców.
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Odbyło się 5 spotkań merytorycznych dla organizatorów Centrów oraz 6 spotkań
z Teatrem Lalek, w których wzięło udział ponad 170 osób. W „Międzycentrowej
Olimpiadzie Sportowej”, udział wzięło 250 osób. Miała na celu podnoszenie kultury
fizycznej wychowanków, ich integracja oraz możliwość zdrowego i aktywnego spędzenia
czasu wolnego. Zorganizowana została również gra miejska oraz konkurs wiedzy, z okazji
100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,w których łącznie wzięło udział ponad 200 osób.
PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE
WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Okres realizacji - 25.03.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 2
Ilość odbiorców – 11 274 uczniów, 409 rodziców, 312 nauczycieli
Celem programu było kształtowanie postawy odpowiedzialności i asertywnego
zachowania uczniów oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i
rodziców
w
zakresie
przeciwdziałania
ryzykownym
zachowaniom
dzieci
i młodzieży oraz motywowania ich do wyboru zdrowego stylu życia poprzez realizację
programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
Zrealizowano następujące programy skierowane do dzieci i młodzieży: Korekta, Noe,
Debata,
Spójrz
inaczej,
Cukierki,
Czarodziejskie
okno,
Stop
substancjom
psychoaktywnym, Bezpieczny uczeń, Unplugged i inne.
Zrealizowano programy skierowane do rodziców i nauczycieli: wywiadówki profilaktyczne,
Program Wzmacniania Rodziny, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Bez klapsa - jak z
miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice.
ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ,
W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH ZDROWIE
Okres realizacji - 01.04.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 9 487 dzieci i młodzieży, 452 nauczycieli, 80 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 66 przedszkoli oraz 79
szkół ze wszystkich poziomów nauczania, w tym: 52 szkoły podstawowe, 20 szkół
ponadgimnazjalnych oraz 7 szkół specjalnych. W ramach zadania zrealizowane zostały
konkursy, warsztaty, olimpiady, szkolenia, kampanie edukacyjne dla społeczności
przedszkolnych i szkolnych z zakresu: zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa, edukacji ekologicznej, kształtowania postaw
otwartości, tolerancji oraz szacunku.
WSPIERANIE
ROZWOJU
OSOBISTEGO
WROCŁAWSKICH SZKÓŁ SPECJALNYCH
Okres realizacji - 25.03.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 865 uczniów
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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 warsztaty: taneczne, teatralne, darmowe, multimedialne, aktywnej percepcji
sztuki oraz aktywne zajęcia edukacyjne. Zorganizowano również pokazy finałowe oraz
wyjścia do placówek kulturalnych.
WSPIERANIE
ROZWOJU
OSOBISTEGO
I
SPOŁECZNEGO
UCZNIÓW
WROCŁAWSKICH
SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH
W
RAMACH
PROGRAMU
PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ „ARCHIPELAG SKARBÓW” – VI I VII EDYCJA
Okres realizacji VI edycji – 15.10.2018 – 19.07.2019
Okres realizacji VII edycji – 01.10.2019 – 17.07.2020
Ilość zawartych umów (w ramach VI i VII edycji) – 2
Ilość odbiorców: 3563 uczniów, 560 rodziców i 527 nauczycieli.
Działania programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” obejmują
profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, profilaktykę HIV/AIDS oraz
ryzykownych
zachowań
seksualnych.
Program
rekomendowany
jest
zgodnie
z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego”. Działania kierowane były do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
rad pedagogicznych oraz rodziców.
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęto VI edycję programu. W okresie od stycznia do
czerwca 2019 r. w 17 szkołach przeprowadzono warsztaty dla młodzieży, wykłady dla
rodziców oraz szkolenia rad pedagogicznych.
W październiku 2019 roku rozpoczęto VII edycję programu na rok szkolny 2019/2020. W
4 szkołach odbyły się: warsztaty dla uczniów, wykłady dla rodziców oraz szkolenia dla
rad pedagogicznych.
W 34 szkołach przeprowadzona została diagnoza problemów i pozytywnego potencjału
uczniów, na podstawie której przygotowane zostały indywidualne „Raporty z diagnozy
zachowań i postaw młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej”.
WSPIERANIE
MŁODZIEŻY
W
ZAKRESIE
ROZWOJU
OSOBISTEGO
I SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY
Okres realizacji - 16.09.2019 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów - 4
Ilość odbiorców - 1999 uczniów
W ramach programu realizowano działania o charakterze psychoedukacyjnym,
wspomagające rozwój osobisty i społeczny oraz wzmacniające poczucie własnej wartości i
integrację rówieśniczą. Warsztaty dla uczniów miały na celu przeciwdziałanie przemocy
oraz
ryzykownym zachowaniom młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez
kształtowanie umiejętności psychospołecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz
promowanie wartości szacunku, odpowiedzialności, tolerancji i współdziałania w grupie.
PROMOCJA
ZDROWEGO
ŻYWIENIA
I
AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ
WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH I EDUKACYJNYCH
Okres realizacji - 01.04.2019 - 31.12.2019
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Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 230 placówek opiekuńczych i edukacyjnych
W ramach programu wrocławskie placówki opiekuńcze i edukacyjne miały możliwość
zgłaszania się do certyfikacji z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia oraz
promowania aktywności fizycznej. Specjaliści ds. żywienia współpracowali z dyrektorami,
intendentami, kucharzami, ajentami sklepików szkolnych, w zakresie
zmiany
asortymentu oraz żywienia w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. Doradca ds.
aktywności fizycznej współpracował z dyrektorami placówek edukacyjnych oraz osobami
odpowiedzialnymi za wychowanie fizyczne w zakresie promowania aktywności fizycznej.
Placówki spełniające kryteria ustalone w regulaminie otrzymują certyfikat na
2 lata. W tym czasie placówka jest wizytowana. Po tym okresie może ubiegać się
o przedłużenie certyfikatu.
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG
ZAMIESZKANIA KLIENTA
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 2 931

OPIEKUŃCZYCH

W

MIEJSCU

Celem realizacji i organizacji usług było jak najdłuższe utrzymanie w środowisku
domowym osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie były
w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych. Zadanie polegało na
organizowaniu i realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, któremu
MOPS decyzją administracyjną przyznał pomoc w określonym zakresie, miejscu
świadczenia, z terminem realizacji.
Usługi opiekuńcze przysługiwały osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Usługi mogły być
przyznane również osobom, które wymagały pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogli takiej pomocy zapewnić.
Usługi w 2019 r. 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.
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: 1.01.2019 – 31.12.2019
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,
indywidualnych potrzeb dziecka uwzględniających rozwój psychomotoryczny.
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Ponadto dzieci niepełnosprawne i wymagające wczesnego wspomagania rozwoju w czasie
pobytu w żłobku korzystały ze specjalistycznych zajęć prowadzonych przez
rehabilitantów, logopedów i psychologów.

IV.14.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów, na podstawie
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (dalej: uokk), wykonuje Miejski Rzecznik Konsumentów. Kluczowym
elementem, filarem, systemu ochrony konsumentów, obok pomocy prawnej świadczonej
w odpowiedzi na konkretny problem, jest profilaktyka, czyli edukacja konsumencka,
prowadzona na podstawie art. 38 oukk. Wiedza przekazywana w przystępny sposób
istotnie wzmacnia pozycję konsumenta, czyni relacje z przedsiębiorcą zrozumiałymi i
wreszcie: dzięki wiedzy nasze wybory są bardziej racjonalne i świadome. Śmiało więc
można powiedzieć, że edukacja jest najlepszym narzędziem ochrony konsumentów.
Dzięki niej bowiem konsumenci znają swoje prawa i wiedzą jak reagować w trudnych
przypadkach oraz gdzie szukać pomocy, gdy sytuacja będzie tego wymagała.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 zawarto umowę
dotacyjną ze Stowarzyszeniem Aquila oraz Stowarzyszeniem Euro-Concret na realizację
zadania publicznego pt.: „Świadomy Konsument – zajęcia dla uczniów z terenu miasta
Wrocławia. Edycja III”.
W pełni zrealizowano założony cel zadania: dzięki szkoleniom przeprowadzonym w
czterech
wrocławskich
szkołach,
podniesiono
poziom
świadomości
prawnej
i wiedzy młodych konsumentów oraz ich nauczycieli (przeszkolono 766 uczniów oraz 24
nauczycieli z zakresu praw konsumenta przekraczając tym samym zakładane wskaźniki –
odpowiednio: 123 % i 240 %), przekazano im broszury informacyjno-edukacyjne,
stworzono również prezentację wraz z testem z zakresu prawa konsumenckiego celem
ponownego wykorzystania przez nauczycieli w dalszej pracy dydaktycznej, wreszcie:
przekazano informacje nt. instytucji specjalistycznych, które działają w konkretnych
obszarach ochrony konsumentów i o zakresie świadczonej przez nie pomocy prawnej.
„ŚWIADOMY KONSUMENT – ZAJĘCIA DLA
WROCŁAWIA. EDYCJA III”.
Okres realizacji: 14.10.2019 r. – 31.12.2019 r.
Ilość zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 766 uczniów i 24 nauczycieli

UCZNIÓW

Z

TERENU

MIASTA

W ramach zadania zaplanowano i przeprowadzono 25 szkoleń z wybranych aspektów
prawa konsumenckiego po 1 godzinie lekcyjnej każde, dla uczniów (w wieku: 11-19 lat)
szkół podstawowych i średnich położonych na terenie Wrocławia i ich nauczycieli.
Uczestnicy szkoleń (uczniowie i nauczyciele) otrzymali opracowane w ramach tego
zadania broszury informacyjno-edukacyjne, przygotowano również prezentację wraz
z testem z zakresu prawa konsumenckiego celem ponownego wykorzystania przez
nauczycieli w dalszej pracy dydaktycznej. Zakładane rezultaty i wskaźniki zostały
przekroczone, ponieważ udało się przeszkolić większą liczbę uczniów i nauczycieli, niż
pierwotnie projektowano (odpowiednio przeszkolono: 766 uczniów, a planowano 625 i 24
nauczycieli, podczas gdy na etapie projektu zakładano przeszkolenie 10-ciu).
Przeprowadzone szkolenia dla młodej grupy konsumentów przyczyniły się do podniesienia
świadomości i wiedzy z zakresu prawa konsumenckiego oraz wzmocnienia pozycji tej
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statystycznie jednej z najsłabszych grup na rynku. Przekazane informacje i kontakty do
instytucji świadczących pomoc prawną w sprawach konsumenckich, w tym
specjalistycznych, będą stanowiły solidne wsparcie i pomoc na przyszłość
w samodzielnym dochodzeniu roszczeń lub samodzielnym poszukiwaniu właściwej
instytucji. Z kolei nauczyciele będą mogli wielokrotnie wykorzystywać przekazane
w ramach szkolenia materiały (test wiedzy, prezentację i broszury), dzięki czemu będzie
możliwe dalsze edukowanie uczniów przez ich nauczycieli. Wykonawcy przedmiotowego
zdania - Stowarzyszenie Aquila oraz Stowarzyszenie Euro-Concret legitymowali się
doświadczeniem w skutecznej i terminowej organizacji tego typu przedsięwzięć.
Podsumowując: zadanie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń.

IV.15

BIURO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

W ramach zadań publicznych realizowanych przez Biuro Zrównoważonej Mobilności
podjęte działania miały na celu: promowanie alternatywnych środków transportu
związanych z mobilnością miejską ze szczególnym uwzględnieniem podróży pieszych,
rowerowych oraz środkami transportu zbiorowego; utrzymanie dialogu pomiędzy
miastem, przedsiębiorcami i mieszkańcami w zakresie planowanych rozwiązań
związanych z szeroko pojętym systemem komunikacji; zwiększanie świadomości
mieszkańców w zakresie korzyści wynikających z planowanych rozwiązań systemu
komunikacyjnego; edukację w zakresie bezpieczeństwa pieszego i rowerzystów;
wskazywanie alternatyw dla podróży realizowanych przy pomocy samochodu z naciskiem
na transport zbiorowy, pieszy i rowerowy; zidentyfikowanie i zagregowanie głównych
problemów
związanych
z
mobilnością
miejską,
w
tym
dla
osób
z niepełnosprawnościami.
Powyższe cele zrealizowane zostały poprzez: organizacje paneli, warsztatów, dyskusji
pełniących funkcję edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów;
aktywizację lokalnej społeczności poprzez spotkania, debaty, wspólne aranżacje
przestrzeni miejskich; stworzenie platformy integracji osób z niepełnosprawnościami i
określenie ich potrzeb w zakresie kształtowania przestrzeni miejskich pod kątem
mobilności; propagowanie rozwiązania w postaci przystanku wiedeńskiego, jako
rozwiązania bezpiecznego, ułatwiającego dostęp do pojazdu komunikacji zbiorowej i nie
powodującego uciążliwości dla kierowców; opracowanie programu edukacyjnego w
zakresie mobilności aktywnej (ruchu pieszego i rowerowego), odpowiadającego na
potrzeby uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych.
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU (ETZT)
ORGANIZACJA DNIA BEZ SAMOCHODU W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU.
Okres realizacji – 08.07.2019 r. – 21.10.2019 r.
Ilość odbiorców – ponad 400 osób w całotygodniowych wydarzeniach (poniedziałek
16.09.2019r. – sobota 21.09.2019 r.), rotacyjnie ok. 10 000 osób w ramach Dnia Bez
Samochodu (22.09.2019 r.)
Zadanie zostało zrealizowane poprzez przygotowanie kampanii w ramach ETZT (16.0922.09). Jest to coroczna kampania zainicjowana przez Komisję Europejską, w której
uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego nie tylko z Europy, ale i całego świata.
Tematem tegorocznej kampanii był „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, a sloganem
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hasło „Chodź z nami”. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu całotygodniowych
działań, których kulminacją były obchody Dnia Bez Samochodu na obszarze placu
Kościuszki i ul. Świdnickiej. W ramach zadania przygotowane były spotkania i wydarzenia
m.in.: promujące wśród dzieci jak i dorosłych alternatywne formy poruszania się po
mieście, wskazujące na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie poruszania się
w przestrzeni miejskiej, pokazujące plac Kościuszki i ulice Świdnicką nie tylko jako ważny
ciąg komunikacyjny miasta, ale także miejsce aktywne kulturowo, społecznie i z bogatą
historią. Efektem kampanii było promowanie rozwiązań transportowych w postaci
przystanków wiedeńskich, integracja społeczności i przedsiębiorców, promowanie
proekologicznych rozwiązań w zakresie transportu zbiorowego.
SZKOŁA MOBILNOŚCI - OPRACOWANIE PROGRAMU EDUKACJI Z ZAKRESU
MOBILNOŚCI AKTYWNEJ SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW WROCŁAWSKICH
SZKÓŁ
Okres realizacji – 15.11 - 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – potencjalnie wszyscy uczniowie klas IV wrocławskich szkół
podstawowych, około 3600 osób
W ramach realizacji zadania przeprowadzono kompleksową diagnozę sposobu edukacji z
zakresu mobilności aktywnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Powstał
kompletny program edukacji dedykowany młodzieży przygotowującej się do zdawania na
kartę rowerową, którego celem jest edukacja w zakresie zrównoważonego transportu ze
szczególnym naciskiem na mobilność aktywną, rolę roweru w polityce transportowej
miasta oraz naukę praktyczną bezpiecznej jazdy. Efektem realizacji zadania są również
materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli – podręcznik dla nauczycieli ze
scenariuszami i kartami pracy dla uczniów oraz 15 filmów instruktażowych w trzech
blokach tematycznych: przepisy ruchu drogowego, bezpieczna i wygodna jazda, polityka
zrównoważonej mobilności (z naciskiem na zalety jazdy rowerem w aspekcie
indywidualnym i społecznym).

IV.16

BIURO WODY I ENERGII

Od września do listopada 2019 Biuro Wody i Energii realizowało we wrocławskich
placówkach edukacyjnych projekt pn.: „Lubię deszcz”. Projekt miał n a celu edukację
mieszkańców Wrocławia w zakresie sposobów zagospodarowywania wód opadowych
poprzez wykonanie ogrodów deszczowych w trakcie przeprowadzanych warsztatów
edukacyjnych. Przeprowadzono 10 warsztatów edukacyjnych, w trakcie których powstało
10 ogrodów deszczowych – przy szkołach i przedszkolach, przy Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Karmelkowej oraz przy budynku siedziby Rady Osiedla Oporów.
LUBIĘ DESZCZ
Okres realizacji: 16.09.2019-17.11.2019
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 10
Projekt składał się z cyklu spotkań edukacyjnych z młodymi Wrocławianami w celu
zapoznania ich z możliwościami i sposobami zagospodarowania wód opadowych.
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W formule warsztatowej, w celu zachęcenia dzieci i ich rodziców do tworzenia
ekosystemów na swoich własnych ogródkach, wspólnie budowane były przyszkolne
ogrody deszczowe. Uczestnicy w praktyczny sposób mogli zapoznać się z tematyką
retencjonowania i wykorzystywania wód deszczowych. Dodatkowo przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych formie warsztatów przy udziale pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
umożliwiło zaktywizowanie osób starszych i chorych.
Podczas realizacji zadania nakręcony został również krótki film, pokazujący
w syntetyczny sposób etapy tworzenia ogrodów deszczowych.

IV.17

BIURO WROCŁAW BEZ BARIER

Biuro Wrocław bez Barier w 2019 roku współpracując z organizacjami pozarządowymi
prowadziło działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju dialogu
społecznego oraz opieki nad zwierzętami wolnobytującymi.
ZORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WAKACYJNE PÓŁKOLONIE DLA „WYJĄTKOWYCH
DZIECI”.
Okres realizacji – 28.06.2019 – 30.08.2019
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 72
Realizacja zadania Fundacja „POTRAFIĘ POMÓC” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z
Wadami Rozwojowymi. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie dwóch
turnusów letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wymagających
specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej. Półkolonie odbyły się w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjnym, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zadanie pozwoliło zapewnić opiekę nad dziećmi w okresie wakacyjnym, stworzyło
możliwość skorzystania z terapii, rehabilitacji, integracji społecznej.
NOC – MOC DIALOGU
Okres realizacji: 25.10.2019 – 30.11.2019
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 60
Zadanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie TRATWA, w ramach którego
przygotowane oraz zrealizowane zostało wydarzenie pod nazwą NOC – MOC DIALOGU.
Jego celem było włączenie mieszkańców, środowisk pozarządowych oraz samorządu do
wspólnej dyskusji na tematy związane z jakością życia społecznego w mieście ( w tym:
dostępność, otwartość miasta, odpowiedzialność za różne sfery życia)
TRENER PRACY – ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Okres realizacji: 22.11.2019 – 31.12.2019
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 79 osób z niepełnosprawnościami
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Ostoja” na rzecz osób
niepełnosprawnych i polegało na wdrażaniu modelu zatrudnienia wspomaganego,
108

zgodnego ze standardami europejskimi, jako
skutecznej formy aktywizacji
i wyrównywania
szans
na
zatrudnienie
na
otwartym
rynku
pracy
osób
z niepełnosprawnością o największych trudnościach we włączaniu się w środowiska
pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów placówek edukacyjnych
i placówek wsparcia dziennego

IV.

18. WYDZIAŁ FINANSÓW OŚWIATOWYCH

Gmina Wrocław udziela dotacji podmiotowych szkołom, przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego. Dotacje w 2019 roku udzielane były na podstawie przepisów rozdziału 3
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 17) i przysługują na każdego ucznia.
Okres realizacji – 1.01.2019 – 31.12.2019 (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 – 52.
Liczba szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek
oświatowych, którym udzielono dotacji – 124.
Łączna liczba uczniów, na których udzielono dotacji – 131 884.

źródła danych:
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
Miejskie jednostki organizacyjne
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