Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XIV/330/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2008

Wstęp
Roczny program współpracy został uchwalony w dniu 15 listopada 2007r. na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i
o wolontariacie.
Uchwała Rady Miejskiej 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 innych form współpracy, m.innymi powołanie wspólnych
zespołów inicjatywnych i doradczych;
- merytoryczne wsparcie organizacji pozarządowych.

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 na zasadach partnerstwa,
uczciwej konkurencji i jawności jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

Wrocław, marzec 2009r.
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I.

Charakterystyka organizacji pozarządowych działających na
terenie Miasta Wrocławia

Prezydent Wrocławia sprawuje nadzór∗ nad 2560 stowarzyszeniami
zarejestrowanymi z siedzibą we Wrocławiu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W bazie organizacji pozarządowych prowadzonej przez Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi według stanu na dzień 31.12.2008r.,
zaewidencjonowanych jest: 283 fundacje, 510 stowarzyszeń, 11 związków
stowarzyszeń, 89 organizacji powstałych na mocy umowy państwo – kościół,
2 związki wyznaniowe i 17 organizacji o innych formach prawnych, co łącznie
składa się na 912 organizacje, aktywnie współpracujące z Miastem.
Strukturę organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem według
formy prawnej prezentuje rysunek nr 1.

Rys. nr 1 Struktura organizacji pozarządowych współpracujących z
Miastem według stanu na 31.12.2008r. (według formy prawnej)
Organizacje powstałe
na mocy umowy
państwo - kościół
9,76%

Związki wyznaniowe
0,22%

Związki stowarzyszeń
1,21%

Fundacje
31,03%

Stowarzyszenia
55,92%

∗

Inne formy prawne
1,86%

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
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Ponadto według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. w ewidencji prowadzonej
przez Prezydenta Wrocławia znajduje się:
• 119 uczniowskich klubów sportowych, w tym 2 wpisane do
ewidencji w 2008 roku;
• 79 klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,
których
statuty
nie
przewidują
prowadzenia
działalności
gospodarczej, w tym 15 wpisanych do ewidencji w 2008 roku.
Dodatkowo, w spisie organizacji pozarządowych prowadzonych przez Biuro
znajdują się 193 stowarzyszenia zwykłe (nie posiadające osobowości prawnej),
w tym w 2008 roku przyjęto do wiadomości 12 informacji o utworzeniu
stowarzyszeń i nie wystąpiono do sądu o zakazanie przez nie prowadzenia
działalności.

Ponadto:
• po uprzedniej opinii wydanej przez Biuro, postanowienia o wpisie do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej, uzyskały 82 stowarzyszenia;
• postanowienia o wpisie oraz wpisie zmian w statutach do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej uzyskało łącznie 65 fundacji;
• dla Krajowego Rejestru Sądowego wydanych zostało:
- 130 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń,
- 75 opinii w sprawie wpisu zmian do statutów juŜ zarejestrowanych
stowarzyszeń.
II.

Finansowe formy współpracy

W roku 2008 zadania publiczne zlecane były na podstawie:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie
• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
• uchwały nr VI/127/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia
dotacji z budŜetu Gminy Wrocław, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niŜ
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
Łącznie w ubiegłym roku zostało ogłoszonych 119 konkursów.
Rysunek nr 2 przedstawia strukturę konkursów 2008 roku według biur/
wydziałów odpowiedzialnych za zadania pod względem merytorycznym.
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Rys. nr 2 Otwarte konkursy ofert w 2008 roku

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 1 szt.
0,84%
Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami
Pozarządowymi - 11 szt.
9,24%

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego - 3 szt.
2,52%

Biuro Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 23 szt.
19,33%
Miejski Konserwator
Zabytków - 3 szt.
2,52%

Wydział Kultury - 7 szt.
5,88%

Biuro Współpracy z
Zagranicą - 9 szt.
7,56%

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej - 7
szt.
5,88%

Wydział Edukacji - 4 szt.
3,36%

Wydział Środowiska i
Rolnictwa - 8 szt.
6,72%

Wydział Zdrowia - 43
szt.
36,13%

W w/w konkursach złoŜono łącznie 1 490 ofert.
Rysunek nr 3 przedstawia strukturę ofert 2008 roku według biur/ wydziałów
odpowiedzialnych za zadania pod względem merytorycznym.

Rys. nr 3 Struktura złoŜonych ofert w 2008 roku
Biuro Rozw oju
Gospodarczego - 3
szt.
0,20%
Wydział
Bezpieczeństw a i
Zarządzania
Kryzysow ego - 17 szt.
1,14%

Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami
Pozarządow ymi - 259
szt.
17,38%

Miejski Konserw ator
Zabytków - 61 szt.
4,09%

Wydział Kultury - 284
szt.
19,06%
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej - 5
szt.
0,34%

Biuro Sportu, Turystyki
i Rekreacji - 531 szt.
35,64%

Biuro Współpracy z
Zagranicą - 9 szt.
0,60%
Wydział Zdrow ia - 230
szt.
15,44%

Wydział Środow iska i
Rolnictw a - 29 szt.
1,95%

4

Wydział Edukacji - 62
szt.
4,16%

Łącznie w 2008 roku podpisanych zostało 955 umów dotacyjnych.
Strukturę umów według biur/ wydziałów odpowiedzialnych za zadania pod
względem merytorycznym przedstawia rysunek nr 4.
Rys. nr 4 Struktura podpisanych umów w 2008 roku
Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami
Pozarządow ymi - 189
szt.
19,79%

Biuro Rozw oju
Gospodarczego - 1 szt.
0,10%

Biuro Sportu, Turystyki i
Rekreacji - 366 szt.
38,32%

Wydział
Bezpieczeństw a i
Zarządzania
Kryzysow ego - 6 szt.
0,63%
Wydział Kultury - 128
szt.
13,40%

Miejski Konserw ator
Zabytków - 47 szt.
4,92%

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej - 3
szt.
0,31%
Wydział Zdrow ia - 158
szt.
16,54%

Wydział Edukacji - 34
szt.
Wydział Środow iska i 3,56%
Rolnictw a - 16 szt.
1,68%

Biuro Współpracy z
Zagranicą - 7 szt.
0,73%

Ponadto według stanu na 31.12.2008r. podpisane były 94 umowy wieloletnie,
których strukturę według biur/ wydziałów odpowiedzialnych za zadania pod
względem merytorycznym przedstawia rysunek nr 5.
Rys. nr 5 Struktura um ów w ieloletnich w edług stanu na dzień 31.12.2008r.

Wydział Zdrow ia - 37
szt.
39,36%

Biuro Euro 2012 - 1 szt.
1,06%

Biuro Sportu i Rekreacji 20 szt.
21,28%
Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami
Pozarządow ymi - 5 szt.
5,32%
Biuro Współpracy z
Zagranicą - 1 szt.
1,06%
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej - 1
szt.
1,06%

Wydział Kultury - 24
szt.
25,53%

Wydział Edukacji - 5
szt.
5,32%
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Rysunek nr 6 prezentuje dane dotyczące ilości i struktury otwartych konkursów
ofert, złoŜonych ofert i podpisanych umów w 2008 roku.

Rys. nr 6 Otwarte konkursy ofert, złoŜone oferty i podpisane umowy w 2008 roku
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200

259
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3
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

7

6

1
3
1

11
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

17

Biuro Rozwoju Gospodarczego

5
7

Ilość złoŜonych ofert

6

3

43
8
Wydział Środowiska i Rolnictwa

4

16

Wydział Kultury

29

Wydział Edukacji

Miejski Konserwator Zabytków

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Ilość ogłoszonych konkursów

9
9
Biuro Współpracy z Zagranicą

3

0

62 34

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

7

23

Wydział Zdrowia

61 47

100

189
128

Ilość podpisanych umów

Dane ilościowe do powyŜszych rysunków (nr 2,3,4,6) przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1

Zadania według biur/wydziałów
merytorycznych

Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów
ilość

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

% udział

23

19,33%

Dane dotyczące
złoŜonych ofert
ilość
531

% udział
35,64%

Dane dotyczące
podpisanych
umów
ilość
366

% udział
38,32%

Miejski Konserwator Zabytków

3

2,52%

61

4,09%

47

4,92%

Biuro Współpracy z Zagranicą

9

7,56%

9

0,60%

7

0,73%

Wydział Edukacji

4

3,36%

62

4,16%

34

3,56%

Wydział Środowiska i Rolnictwa

8

6,72%

29

1,95%

16

1,68%

Wydział Zdrowia

43

36,13%

230

15,44%

7

5,88%

5

Wydział Kultury

7

5,88%

284

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

3

2,52%

17

1,14%

6

0,63%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

1

0,84%

3

0,20%

1

0,10%

11

9,24%

259

Razem

119

100,00% 1 490

19,06%

3

16,54%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

0,34%

158

128

0,31%
13,40%

17,38%

189

19,79%

100,00%

955

100,00%

Wyjaśnienie dotyczące sposobu ujęcia wszystkich struktur w rysunkach
zawartych w niniejszym rozdziale

Wszystkie konkursy są ogłaszane przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, tam równieŜ są składane oferty i podpisywane wszystkie
umowy. Oprócz tego Biuro prowadzi m.innymi samodzielnie merytorycznie część
zadań, stąd pokazany merytoryczny wkład Biura w zadaniach.
Gdyby z kolei dokonać prezentacji struktury w/w zadań według miejsca
wykonywania w/w czynności tj. ogłaszania konkursów, składania ofert i
podpisywania umów – we wszystkich wypadkach Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi miałoby 100%.
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (w szczegółowości
według klasyfikacji budŜetowej) za 2008 rok – prezentuje tabela nr 2 oraz
rysunek nr 7.
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Tabela nr 2

Lp.

Dział Rozdział

Plan wg
uchwały
budŜetowej
(po zmianach)

Wyszczególnienie

3

4

5

Wykonanie
za 2008 rok

Biura/wydziały
merytoryczne
(dysponenci
środków)

1

2

7

8

1.

630

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

761 300,00

748 226,09

98,3

DSS, BSR

2.

710

71095

450 000,00

450 000,00

100,0

BRG

3.

750

75075 Promocja miasta

750 000,00

687 000,00

91,6

BWZ

4.

750

75075 Promocja miasta poprzez sport

1 050 000,00 1 050 000,00

100,0

BSR, BEU

5.

754

75415

6.

754

7.

Zadania z zakresu działalności usługowej

Zadania w zakresie ratownictwa górskiego i
wodnego

6

%
wyk.
6:5

50 000,00

50 000,00

100,0

WBZ

75495 Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta

40 000,00

40 000,00

100,0

WBZ

801

80101

49 350,00

36 299,97

73,6

WED

8.

801

80142

3 300,00

2 892,94

87,7

WED

9.

801

80195 Zadania z zakresu oświaty i wychowania

1 089 670,00 1 083 095,78

99,4

WED

10.

851

85149 Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej

11.

851

85152 Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS

12.

851

85153 Zadania z zakresu zwalczania narkomanii

13.

851

85154 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

14.

851

Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz
85156 świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

15.

852

85201

16.

852

85202

17.

852

85203 Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia

18.

852

85220 Zadania z zakresu pomocy społecznej

19.

852

85226

20.

853

85311

21.

853

85334 Zadnia z zakresu pomocy repatriantom

22.

853

23.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania
Zadania z zakresu szkolenia, dokształcania i
doskonalenia kadr

589 340,00

589 340,00

100,0

WZD, DSS

35 000,00

35 000,00

100,0

WZD

587 450,00

587 450,00

100,0

WZD

6 871 341,00 6 775 692,13

98,6

WZD,BWO, BSR

66 157,80

99,9

MOPS

Zadania z zakresu prowadzenia placówek
opiekuńczo - wychowawczych

9 428 588,00 9 294 057,05

98,6

DSS

Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy
społecznej

6 575 747,00 6 568 129,27

99,9

MOPS

1 434 597,00 1 421 709,70

99,1

WZD

66 196,00

379 600,00

379 600,00

100,0

DSS

Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków
adopcyjno - opiekuńczych

95 000,00

95 000,00

100,0

DSS

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych

507 600,00

507 600,00

100,0

MOPS

100 000,00

100 000,00

100,0

WZD

85395 Zadania z zakresu polityki społecznej

6 120 902,00 6 001 272,50

98,0

WZD, MOPS,
BWO

900

90013 Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami

1 183 000,00 1 183 000,00

100,0

WIM

24.

900

90095 Zadania z zakresu ochrony środowiska

105 164,56

99,8

WSR

25.

921

92195 RóŜne imprezy i inicjatywy kulturalne

9 352 905,00 9 348 464,84

100,0

WKL

26.

926

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

8 281 100,00 8 261 786,37

99,8

BSR

55 957 311,00 55 466 939,00

99,1

105 325,00

RAZEM

8

9
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

RóŜne imprezy i inicjatywy kulturalne

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami

Zadania z zakresu polityki społecznej

Zadnia z zakresu pomocy repatriantom

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych

Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia

Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej

Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii

Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS

Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Zadania z zakresu szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta

Zadania w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego

Promocja miasta poprzez sport

Promocja miasta

Zadania z zakresu działalności usługowej

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w zł
Rys. nr 7 Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku według stanu na dzień 31.12.2008

10 000 000

9 000 000

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

Ujęcie dynamiczne (w latach 2002 – 2008) wykonania planu dotacji dla
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w
celu osiągnięcia zysku prezentuje tabela nr 3 oraz rysunek nr 8.
Przedstawione poniŜej dane, w perspektywie siedmioletniej, pokazują
jednoznacznie tendencję wzrostową ilości środków finansowych przekazywanych
z budŜetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Tabela nr 3
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w
ujęciu dynamicznym w latach 2002 - 2008

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

17
21
25
30
30
47
55

243
132
657
000
127
508
466

894
895
000
000
980
961
939

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Rys. nr 8 Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w latach 2002 - 2008
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III.

Pozafinansowe formy współpracy

W celu usprawnienia współpracy organizacji pozarządowych z Miastem
utworzone zostało Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urzędu Miejskiego, na mocy Zarządzenia Nr 623/07 Prezydenta Wrocławia z
dnia 12 marca 2007r., w sprawie zmiany Zarządzenia 3671/04 Prezydenta
Wrocławia z dnia 1 września 2004r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Biuro działalność rozpoczęło 2007 roku, przy czym pierwszym pełnym rokiem
obrachunkowym jego działalności był 2008 rok, za który to okres Biuro, w
zakresie swojego działania ponosi pełną odpowiedzialność.
Biuro powstało jako wyraz reakcji Urzędu Miejskiego na sygnały ze strony
organizacji pozarządowych, dotyczące trudności w realizacji zadań
publicznych.
Podstawowym załoŜeniem wprowadzanych zmian organizacyjnych tj.
utworzenia
Biura,
było
umoŜliwienie
przedstawicielom
organizacji
dokonywania wszystkich formalności związanych z dokumentacją rejestrową,
składaniem ofert konkursowych, podpisywaniem umów i sprawozdawczością
w jednym miejscu.
Półtoraroczne doświadczenie funkcjonowania Biura pokazuje, iŜ przyjęty
kierunek był właściwy, funkcjonuje uaktualniana na bieŜąco baza ewidencji
podmiotów (organizacji pozarządowych) realizujących zadania Gminy,
ujednolicono tryb i zasady ogłaszania konkursów, wprowadzono jednolite
wzory dokumentów, prowadzone są teŜ projekty dotyczące sektora
pozarządowego. Biuro ogłasza konkursy, przyjmuje oferty konkursowe,
zawiera umowy ze zleceniobiorcami (organizacjami pozarządowymi) na
realizacje zadań publicznych. W Biurze składane są równieŜ sprawozdania z
realizacji tych zadań.
Ponadto Biuro prowadzi szereg działań koordynujących oraz wspierających
rozwój Trzeciego sektora, jak akcje promocyjne, szkoleniowe, konferencje itp.
III.1. Serwis informacyjny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
Wrocławia

W celu ułatwienia dostępu organizacjom pozarządowym do informacji, na bieŜąco
aktualizowana jest strona internetowa dla organizacji pozarządowych, na
oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia (www.wroclaw.pl), której
merytorycznym administratorem jest Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. Na stronie moŜna znaleźć m.innymi:
- ogłoszenia konkursowe,
- akty prawne dotyczące organizacji pozarządowych,
- protokoły z posiedzeń Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego,
- informacje o organizacjach poŜytku publicznego,
- informacje o programach bezpłatnych szkoleń, konsultacji i doradztwa dla
organizacji pozarządowych,
- informacje o programach i dotacjach Unii Europejskiej dla organizacji
pozarządowych,
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-

oraz róŜnego rodzaju tematy związane z działalnością organizacji
pozarządowych, jak np. wolontariat, prezentacje wrocławskich organizacji
pozarządowych oraz aktualności.

III.2. Elektroniczna baza danych o organizacjach pozarządowych realizujących
zadania publiczne oraz rejestr organizacji pozarządowych, które otrzymały
dotację z budŜetu Miasta na realizację zadań publicznych

Baza danych powstała w 2005 roku z inicjatywy ówczesnego Zespołu ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Sportu i z załoŜenia miała słuŜyć wszystkim
komórkom organizacyjnymi Urzędu, które współpracują z organizacjami
pozarządowymi.
Tak naprawdę dopiero z chwilą utworzenia Biura ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, które wzięło do swoich kompetencji m.innymi sporządzanie
wszystkich umów dotacyjnych oraz prowadzenie bazy, zaczęła ona być w pełni
uzupełniana i wykorzystywana.
W chwili obecnej w bazie znajdują się następujące kompletne dane:
- informacje rejestrowe organizacji pozarządowych,
- informacje o konkursach (ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursowe),
- informacje o zawartych umowach.
W 2008 roku kontynuowano działania w zakresie uaktualniania bazy oraz w zakresie
jej rozbudowy i udoskonalania narzędzi przetwarzania informacji o konkursach i
rozliczeniach pod kątem wejścia w Ŝycie w 2009 roku nowelizacji ustawy o poŜytku
publicznym i wolontariacie.
Dane, które się w niej znajdują ,zaleŜą w duŜej mierze od samych organizacji
pozarządowych, które powinny aktualizować informacje np. teleadresowe.
III.3. Współpraca
organizacyjnej

Miasta

z

organizacjami

pozarządowymi

w

sferze

Konferencje, fora tematyczne i szkolenia

W 2008 roku zorganizowano i przeprowadzono szeroki wachlarz konferencji,
szkoleń, seminariów, konsultacji oraz warsztatów, adresowanych przede
wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, w których udział wzięło
około 1 200 uczestników, w tym m.innymi dotyczące:
−
−
−

−

Europejskie Forum Obywatelskie „Ku solidarnej Europie”, organizator Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny oraz Miasto Wrocław,
termin: 19-20 czerwca 2008r;
Konferencja pt. „III sektor w paszczy lwa, czyli jak okiełznać fundusze
europejskie – rok 2008”, organizator – stowarzyszenie Tratwa, termin: 31
listopada 2008;
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowym, w tym w szczególności
w zakresie sporządzania ofert konkursowych i sprawozdań z wykonania
zadań publicznych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup
tematycznych;
pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej, takich jak:
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
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−
−
−
−
−

- Regionalny Program Operacyjny,
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- Program „MłodzieŜ w Działaniu”,
- Fundusze norweskie,
- Fundusze szwajcarskie,
(w tym: ustalenia moŜliwości finansowania projektów, konsultowania koncepcji
projektów, doradztwa w wypełnianiu wniosków i generatora, wsparcia w budowie
lokalnych partnerstw itp.);

wolontariatu;
prawa pracy;
płac w organizacjach pozarządowych;
bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach pozarządowych;
Fundraisingu jako skutecznej metody pozyskiwania funduszy dla
organizacji pozarządowych;
− księgowości i rachunkowości dla organizacji pozarządowych;
− zagadnień podatkowych w organizacjach pozarządowych;
− excela na poziomie zaawansowanym;
− roli kompetencji psychologicznych w skutecznym zarządzaniu organizacją;
− rozwiązywania problemów w grupie;
− dyscypliny w klubie;
− kinezjologii – zajęcia dla dzieci i młodzieŜy;
− motywowania młodzieŜy.
Ponadto Sektor 3 przeprowadził dla NGO 39 szkoleń merytorycznych oraz
ogólnorozwojowych róŜnego typu, w tym:
− Wzmacnianie osobowości lidera;
− Zarządzanie i ewaluacja projektów;
− Bezpieczeństwo i higiena pracy;
− Spacerkiem po dotacjach unijnych;
− Program Operacyjny Kapitał Ludzki w teorii i praktyce;
− Pozyskiwanie
środków
publicznych
na
działalność
organizacji
pozarządowych;
− Program Płatnik;
− Pozyskiwanie
środków
publicznych
na
działalność
organizacji
pozarządowych;
− Budowanie partnerstw krajowych i międzynarodowych;
− Jak oswoić wolontariusza?;
− Edytor tekstu – szkolenie podstawowe;
− Arkusz kalkulacyjny – szkolenie podstawowe;
− Tworzenie stron WWW w systemie WORDPRESS;
− PR w organizacjach pozarządowych – budowanie wizerunku organizacji;
− Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych;
− Tworzenie projektów. Zarządzanie projektami;
− Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych;
− Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint – szkolenie podstawowe;
− Jak osiągnąć pełną satysfakcję z Ŝycia? – nowatorski warsztat radzenia
sobie ze stresem z wykorzystaniem instrumentów etnicznych;
− Tworzenie projektów. Zarządzanie projektami (2x);
− Wykład inauguracyjny cykl szkoleń 2008/2009 – Organizacje pozarządowe
– gdzie dziś jesteśmy w drodze do społeczeństwa obywatelskiego?;
− Co załoŜyć - stowarzyszenie czy fundację?;
− Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych;
− Spotkanie coachingu koleŜeńskiego;
− Trening asertywności;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zarządzanie finansami oraz rozliczenia projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe;
Organizacje poŜytku publicznego – procedura rejestracji, prawa i
obowiązki;
NGO jako pracodawca;
Przegląd źródeł finansowania projektów ze środków unijnych i innych
zagranicznych środków publicznych;
Pozadotacyjne formy finansowania działalności organizacji pozarządowych
Sposoby radzenia sobie ze stresem;
Trening interpersonalny;
Kreatywność – podejdźmy do tego twórczo;
Zakładanie stowarzyszenia;
Spotkanie coachingu koleŜeńskiego;
Zarządzanie finansami oraz rozliczenia projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe;
Zakładanie fundacji;
Zarządzanie sobą w czasie – zwiększenie indywidualnej efektywności.

III.4. Inne formy współpracy
III.4.1.
Konsultowanie
projektów
aktów
prawnych
pozarządowymi zgodnie z ich celami statutowymi

z

organizacjami

W 2008 roku z organizacjami pozarządowymi konsultowany był projekt uchwały
Rady Miejskiej w sprawie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w
roku 2009.
III.4.2. Wrocławska Rada Działalności PoŜytku Publicznego

Zarządzeniem Nr 2290/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2007 r.
powołano Wrocławską Radę Działalności PoŜytku Publicznego w składzie:
1) sześciu przedstawicieli Prezydenta:
a) Władysław Sidorowicz
b) Sławomir Piechota
c) Marcin Urban
d) Aldona Wiktorska -Święcka
e) Marek Mutor
f) Dominik Golema
2) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie
Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców:
a) Bohdan Aniszczyk
b) Jacek Bednarek
c) Krzysztof Bojda
d) BłaŜej Krasoń
e) Maria Lewandowska - Mika
f) Krzysztof Smolnicki
Obsługę administracyjno – biurową posiedzeń WRDPP pełni Biuro ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
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W 2008 roku Wrocławska Rada Działalności PoŜytku Publicznego odbyła 9
posiedzeń, w tym 7 spotkań wewnętrznych roboczych oraz 2 spotkania z
organizacjami pozarządowymi na następujące tematy:
1. Prezentacja strategii rozwoju Wrocławia „Strategia - Wrocław
w
perspektywie 2020 plus” - w części dotyczącej spraw społecznych.
2. Podsumowanie realizacji zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego
dzieci i młodzieŜy LATO 2008 oraz przygotowanie do realizacji zadań
publicznych:
- ZIMA we WROCŁAWIU 2008/2009 - pomoc dla potrzebujących
- oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy w roku 2009.
W tym czasie Wrocławska Rada Działalności PoŜytku Publicznego przyjęła:
− regulamin pracy Rady,
− plan spotkań z NGO w 2008 roku,
− plan pracy Rady na 2009 rok,
− stanowisko sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2009,
oraz dyskutowała m. innymi nad następującymi negatywnymi zjawiskami:
− niską aktywnością obywatelska w Polsce na tle Europy związaną z niskim
zaufaniem społeczeństwa do władzy oraz złą jakością demokracji,
− ocięŜałością administracji, która coraz bardziej obarczana jest problemami
i nowymi zadaniami, przez co dla organizacji nie zawsze jawi się jako
instytucja przyjazna.
Dlatego teŜ Rada ustaliła, iŜ jej działalność powinna się koncentrować przede
wszystkim na doprowadzeniu do harmonijnej współpracy pomiędzy Miastem a
organizacjami pozarządowymi, pomocy w wypracowaniu odpowiednich
mechanizmów oraz diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w tym obszarze.
III.4.3. Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie
rekomendacji

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008 przygotowało
następujące dokumenty w sprawach organizacji pozarządowych:
1) dla Zarządu Zasobu Komunalnego:
- zaopiniowano 50 wniosków organizacji pozarządowych o najem lokali
uŜytkowych w trybie bezprzetargowym,
- zaopiniowano 24 wnioski organizacji pozarządowych o przedłuŜenie umowy
najmu lokalu,
- zaopiniowano 5 wniosków organizacji o obniŜenie stawek czynszowych,
- zaopiniowano 2 wnioski o umorzenie zadłuŜenie z tytułu najmu lokalu,
- zaopiniowano 4 wnioski o wyraŜenie zgody na podnajem lokalu.
Dodatkowo sporządzono 13 pism do ZZK w róŜnych sprawach, najczęściej
wspierające organizacje w ich sprawach lokalowych - np. przejęcie
sąsiedniego pomieszczenia, prośba o znalezienie lokalu itd.;
2) dla Wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego sporządzono 7 opinii w zakresie
spraw lokalowych organizacji;
3) dla Wydziału Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa sporządzono 5 opinii w
zakresie spraw lokalowych organizacji;
4) dla Departamentu Nieruchomości sporządzono 5 opinii w zakresie spraw
lokalowych organizacji.
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III.4.4. Najem lokali uŜytkowych w trybie bezprzetargowym dla organizacji
pozarządowych

Według danych podanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, na dzień
31.12.2008r. - w uŜytkowaniu przez organizacje pozarządowe były 242 lokale
uŜytkowe, o łącznej powierzchni uŜytkowej 28.409 m2, których właścicielem jest
Miasto.
Z powyŜszych tytułów saldo zadłuŜenia na dzień 31.12.2008r. wynosi:
1.148.296,55 zł, w tym:
− z tytułu czynszu
– 685.375,03 zł
− z tytułu odsetek od czynszu – 275.325,33 zł
− z tytułu mediów
– 131.460,07 zł
− z tytułu odsetek od mediów – 56.136,12 zł.
Ponadto Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008
przeprowadziło 244 wizytacji w 198 lokalach (niektóre lokale były kontrolowane
więcej niŜ 1 raz). Podczas wizytacji wykonano 2600 zdjęć, dokumentujących
działalność prowadzoną w lokalach, stan techniczny itd.
Stwierdzono nieprawidłowości w 20 lokalach uŜytkowych, których najemcami są
organizacje pozarządowe. Najczęściej występujące nieprawidłowości to
udostępnianie lokalu innym podmiotom, w tym podmiotom, które prowadzą
działalność gospodarczą. Stwierdzono, Ŝe 98 lokali nie posiadało tablicy z
godzinami otwarcia lokalu oraz 42 lokale nie były oznaczone tablicą najemcy.

III.4.5. Udzielanie pomocy w przygotowaniu aplikacji programów, których
realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów oraz wspomaganie organizacji
pozarządowych w realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej

W ramach przeprowadzonego w 2008 roku konkursu ofert na wspólną realizację
zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych
zewnętrznych instrumentów finansowych w roku 2008 z budŜetu Miasta została
rozdysponowana kwota 390.878 zł.
Kwota pozyskana przez NGO z zewnętrznych źródeł finansowania wyniosła
396.104,48 zł oraz w postaci pozafinansowej np. praca pracowników z
zagranicy opłacona przez organizacje zagraniczne (ok. 70.000 zł).
Ponadto wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i potrzebom wrocławskich
organizacji pozarządowych organizowano:
− konsultacje dotyczące moŜliwości finansowania działalności bieŜącej
organizacji i projektów innowacyjnych,
− wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie,
− koordynację działań w procesie opracowania wniosków partnerskich z
wieloma podmiotami,
− współfinansowanie przez Gminę projektów planowanych do realizacji w
ramach wkładu własnego lub kosztów niekwalifikowalnych.
Konsultacje i wsparcie merytoryczne:
− przeprowadzono spotkania informacyjno-konsultacyjne dla 20 świetlic
środowiskowych,

16

−
−
−
−
−
−
−

opracowano ramy 4 projektów w obszarach: wyrównania szans
edukacyjnych uczniów, aktywizacji zawodowej i społecznej osób
zagroŜonych wykluczeniem, rozwoju dialogu obywatelskiego,
złoŜono wniosek o dofinansowanie projektu „ŚWIETLÓWKA” w
partnerstwie ze stowarzyszeniem Rozwoju Osiedla Świniary,
przeprowadzono spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla klubów
środowiskowych w siedzibie Fundacji Hobbit,
złoŜono wniosek o dofinansowanie projektu „POGOTOWIE UCZNIOWSKIE –
z pomocą pedagogiczno-dydaktyczną uczniom zagroŜonym wykluczeniem”
w partnerstwie z Fundacją Hobbit,
przeprowadzono indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne dla
zainteresowanych
organizacji
pozarządowych
w
siedzibie
Biura
Zarządzania Funduszami Europejskimi,
udzielono wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu wniosków o
dofinansowanie
projektów
dla
zainteresowanych
organizacji
pozarządowych,
złoŜono projekty partnerskie z następującymi organizacjami, m. in.:
-

Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK
Stowarzyszenie Wrocławskich PodróŜników TUITAM
Stowarzyszenie MEDIA I KULTURA
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie ŚWIAT NADZIEI
Stowarzyszenie EURO-CONCRET
INSTYTUT PROBLEMÓW EUROPEJSKICH
Fundacja PROMYK SŁOŃCA.

Koordynowano równieŜ inne projekty partnerskie realizowane przez wydziały i
jednostki organizacyjne Gminy.
Program międzywydziałowy Departamentu Spraw Społecznych FALOCHRON:
− rozpoczęte prace nad koncepcją wniosku o dofinansowanie projektu
partnerskiego Gmina/NGO z POKL w roku 2009 – poszukiwani partnerzy
społeczni!
− rozpoczęte prace koncepcyjne nad przygotowaniami do obchodów Roku
Rodziny – poszukiwani partnerzy społeczni!
− konferencja i warsztaty dla organizacji pozarządowych w celu rozpoczęcia
prac nad projektami partnerskimi w obszarze FALOCHRONU na lata 20092012.
Działania
w kierunku profesjonalizacji współpracy z organizacjami
pozarządowymi:
opracowano w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu: „Konsolidacja
działań na rzecz rozwoju współpracy III sektora i Gminy Wrocław”
− partnerstwo: Gmina/Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,
− współfinansowanie: Fundusz Organizacji Pozarządowych – komponent
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie,
− rola Gminy: przeprowadzenie debaty i warsztatów z organizacjami
pozarządowymi w celu wspólnego opracowania:
• ścieŜek komunikacyjnych „od pomysłu do realizacji” w zakresie
partnerskiego aplikowania o środki zewnętrzne,
• niezbędnych dokumentów i procedur tworzenia partnerstwa
• interaktywnej mapy promującej aktywność obywatelską
• skutecznych metod konsultacji społecznych.
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IV.

Sprawozdanie
współpracy

z

realizacji

zadań

będących

przedmiotem

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/330/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada
2007r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2008, zostały określone zadania publiczne do realizacji
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w
celu osiągnięcia zysku.
Realizacja tych zadań przedstawia się m.innymi następująco:
ad 1) zadania w zakresie pomocy społecznej:
a)
zwiększanie liczby placówek, które zajmują się zagospodarowaniem
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy, szczególnie w wieku szkoły
ponadpodstawowej, w tym organizacja wypoczynku letniego i
zimowego,
świetlic
środowiskowych
dla
dzieci oraz
klubów
młodzieŜowych:
−



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji
śyciowej „ISKIERKA” prowadziło Zespół Ognisk Wychowawczych przy pl. św.
Macieja 5 dla 200 dzieci w wieku od 6 do 18 lat;
Świetlice środowiskowe - Liczba umów: 42; w 46 świetlicach zorganizowanych na
terenie miasta dzieci i młodzieŜ korzystały z opieki wykwalifikowanej kadry w
zakresie: pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań, organizacji czasu wolnego,
konsultacji psychologicznych, profilaktyki uzaleŜnień, pomocy socjalnej, ponadto
jedna z organizacji udzielała wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i
młodzieŜy, ich rodzicom, opiekunom i wychowawcom, a takŜe organizatorom
placówek. Wsparciem objęto 24 świetlice i 11 klubów środowiskowych.
Główne działania w ramach programu: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
edukacyjne, zajęcia językowe, komputerowe, taneczne, teatralne, plastyczne,
zajęcia sportowe, i profilaktyczne w tym socjoterapeutyczne oraz wyjścia i
wycieczki. Udzielane było równieŜ wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieciom i
młodzieŜy ich rodzicom, opiekunom i wychowawcom, a takŜe organizatorom
placówek.
W ramach programu opieką objętych jest ok. 1500 dzieci.
Cyklicznie odbywały się spotkania Zespołu Merytorycznego ds. Dzieci i MłodzieŜy
uczęszczających do świetlic środowiskowych. W roku 2008 odbyło się 8 spotkań
zespołu. W ramach spotkań zespołu merytorycznego została stworzona ankieta
ewaluacyjna, zakładka do strony internetowej Sektora 3, poświęcona świetlicom
oraz całoroczny program profilaktyczny, którego realizacja jest jednym z warunków
prowadzenia świetlic w roku 2009. Podczas spotkań dyskutowany był takŜe projekt
wniosku dotacyjnego na rok 2009 oraz trudniejsze zagadnienia związane z
finansową częścią sprawozdań z realizacji zadania. Część spotkań zespołu
merytorycznego była organizowana wspólnie z Biurem ds. Zarządzania Funduszami
Europejskimi i miały na celu przygotowanie projektów z POKL w priorytetach V, VII
i IX. Dwa projekty zostały złoŜone (priorytet VII i IX), przeszły pozytywnie
weryfikację formalną, brak informacji nt. weryfikacji merytorycznej. Ponadto
udzielono wielu informacji i wsparcia merytorycznego, dotyczącego pisania
wniosków dotacyjnych oraz składania sprawozdań ( w tym takŜe aspektów
finansowo-księgowych) podczas spotkań indywidualnych, mailowo i telefonicznie.
Zorganizowano równieŜ szkolenie dla Zespołu Merytorycznego z metody
M.Rosenberga Porozumienie bez Przemocy pn.: „Podstawy empatycznej
komunikacji”. W szkoleniu wzięło udział 25 osób.
W październiku 2008r został przeprowadzony konkurs na projekt logo wrocławskich
świetlic środowiskowych. Na konkurs ofert wpłynęło 14 projektów z 10 świetlic
środowiskowych. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 9 projektów z 7 świetlic.
Przyznano 3 nagrody, a wszystkich uczestników, których prace zakwalifikowały się
do konkursu wyróŜniono upominkami. Na zakończenie konkursu odbyło się
uroczyste wręczenie nagród z poczęstunkiem. Na podstawie zwycięskiego projektu
w I kwartale 2009r. powstanie logo świetlic.
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Wypoczynek letni i zimowy (cel: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy w czasie
wolnym od nauki - w ramach profilaktyki uzaleŜnień):
ZIMA
– 574.051,00 zł
LATO
- 1.829.528,50 zł
• Wypoczynek w mieście
– 248.258,50 zł
Ilość uczestników dofinansowana ze środków Miasta: 2.185;
Średnie dofinansowanie na 1 dziecko - według sprawozdań: 105,57 zł
• Wypoczynek wyjazdowy – 1.581.270,00 zł
Ilość uczestników dofinansowana ze środków Miasta: 4.642;
Średnie dofinansowanie na 1 dziecko - według sprawozdań: 332,89 zł
RAZEM WYPOCZYNEK 2008
– 2.403.579,50 zł

b)

rozwój rodzinnych form opieki zastępczej poprzez zwiększanie liczby
miejsc w placówkach oraz stałe i wszechstronne wspieranie tych rodzin:
−
−

c)

Stowarzyszenie Wszechstronnej Pomocy Dzieciom „Ja, Ty – My” prowadziło
Rodzinny Dom Dziecka „Klementynka” przy ul. Głównej 14 dla 8 dzieci;
prowadzono Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy ul. Katedralnej 4/25 przez
Archidiecezjalną Poradnię Adopcyjną Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, świadczący
usługi w zakresie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest
pozyskiwanie,
szkolenie
i
kwalifikowanie
osób
zgłaszających
gotowość
przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia
placówek rodzinnych, a takŜe szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne
osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców
naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki;

pomoc mieszkańcom Wrocławia znajdującym się w trudnej sytuacji:
−
−
−
−
−
−
−

−

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej prowadziło Dom Pomocy Społecznej dla
przewlekle psychicznie chorych przy ul. Farnej 3 dla 96 osób;
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej prowadziło Dom Pomocy Społecznej dla
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Objazdowej 40 dla 45
osób;
Fundacja „ARKA” Wspólnoty we Wrocławiu prowadziła dom pomocy społecznej dla
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Jutrosińskiej 29 dla 7 osób;
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP prowadziło dom pomocy społecznej dla
osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Grunwaldzkiej 104 dla 73 osób;
Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadziła dom pomocy
społecznej dla osób w podeszłym wieku przy ul. Świątnickiej 25/27 dla 104 osób;
Fundacja Przyjazny Dom imienia Stanisława Jabłonki prowadziła dom pomocy
społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2
dla 20;
Stowarzyszenie Wszechstronnej Pomocy Dzieciom „Ja, Ty – My” prowadziło
Wielofunkcyjną Placówkę „Przyjazny Dom” przy ul. Chopina 9a dla 58
wychowanków;
Stowarzyszenie „Razem z Dzieckiem” prowadziło Dziecięcy Dom Placówka
Wielofunkcyjna przy ul. Parkowej 2 dla 60 wychowanków;

d) podejmowanie kompleksowych działań prowadzących do pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społeczności lokalnej, w
szczególności
dotyczących
usprawniania,
przygotowania
do
samodzielnego i aktywnego Ŝycia społecznego, rodzinnego i
zawodowego w ramach „Programu poprawy jakości Ŝycia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin”:
−
−
−
−

Fundacja Przyjazny Dom imienia Stanisława Jabłonki prowadziła Środowiskowy
Dom Samopomocy typu B przy ul. Okulickiego 2 dla 30 uczestników;
International Institute of Poverty Danuta Zalewska prowadził Środowiskowy Dom
Samopomocy typu A przy ul. Szkolnej 11 dla 40 uczestników;
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z MPDz „Ostoja”
prowadziło Środowiskowy Dom Samopomocy typu B przy ul. Stawowej 1a dla 30
uczestników;
Dolnośląskie
Stowarzyszenie
Aktywnej
Rehabilitacji
„ART”
prowadziło
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy ul. Grabiszyńskiej 89 dla 30
uczestników;
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−

Fundację im. Brata Alberta prowadziła Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” przy
al. Kasprowicza 28 dla 45 uczestników;
− Fundacja im. Brata Alberta prowadziła Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”
przy ul. Wystawowej 1 i ul. Smoczej 4 dla 40 uczestników;
− Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”
przy ul. Katedralnej 7 dla 25 uczestników;
− Fundacja im. Błogosławionego Ojca Damiana prowadziła Warsztat Terapii
Zajęciowej „U Ojca Damiana” przy ul. Snopkowej 5 dla 35 uczestników;
− Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z MPDz „Ostoja”
prowadziło Warsztat Terapii Zajęciowej „Ostoja” przy ul. Litomskiej 10 dla 95
uczestników;
− Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Synapsa” prowadziło
Warsztat Terapii Zajęciowej „Synapsa” przy ul. Jarnołtowskiej 5 dla 30
uczestników, w 2008 roku Warsztat był prowadzony do 30 czerwca 2008 roku;
− Fundacja Przyjazny Dom imienia Stanisława Jabłonki prowadziła Zespół Mieszkań
Chronionych przy ul. Okulickiego 2;
− Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
prowadziło Centrum Wsparcia wraz z zespołem mieszkań chronionych przy ul.
Lelewela 23 m 2 i 4 i ul. Prostej 46 m. 7 przez dla 30 osób;
 Poprawa jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych i ich rodzin- Liczba umów: 29
(Cel: stwarzanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom warunków do pełnego
uczestniczenia w Ŝyciu społeczności lokalnej Wrocławia).
Działania:
 Prowadzono Poradni i Ośrodki Terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin w tym:
− prowadzenie rewalidacji dzieci głuchych i niedosłyszących metodą audytywnowerbalną
− prowadzenie grup rewalidacji społecznej dla młodzieŜy niepełnosprawnej w
MłodzieŜowym Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym
− prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych
− organizacja
czasu
wolnego
po
lekcjach
dzieciom
i
młodzieŜy
z
niepełnosprawnością intelektualną
m.in. aktywizacja, arteterapia, terapia
logopedyczna)
Zadania realizowane były przez 4 organizacje, z działań skorzystało łącznie ok.
1000 odbiorców.
 Realizowano programy ukierunkowane na poprawę jakości Ŝycia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin w tym:
− Klub aktywności „Po drodze” dla młodzieŜy i dorosłych z autyzmem
− wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
− rehabilitacja mowy i słuchu nie słyszących
− rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chorobie raka piersi
− organizacja systemu usług asystenckich (asystent osoby niepełnosprawnej) –
projekt pilotaŜowy
− integracyjne zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe
− warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia komputerowe, zajęcia logopedyczne
− warsztaty teatralne, choreoterapia, muzykoterapia
− aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych umysłowo
− gimnastyka rehabilitacyjna ( nauka mowy przełykowej)
− zajęcia
z
zakresu
profilaktyki
powikłań
chorobowych,
podnoszenia
samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności oraz samoopieki
− zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców i
opiekunów
− zajęcia treningowe dla osób poruszających się na wózku inwalidzkich
(mieszkanie treningowe)
− prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia
− wyjazdy na turnieje sportowe organizowane na terenie Polski
− organizacja konferencji na temat postępów w leczeniu, rehabilitacji i edukacji
osób z zespołem Downa
− organizacja wyjazdów integracyjno-tearpeutycznych
Program realizowany przez 23 organizacje, z róŜnych form wsparcia skorzystało
4000 osób.
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 Realizowano program „Wrocław bez barier” (kształtowanie postaw społecznych,
integracja, promowania pozytywnych wzorców)
Działania:
− spotkania w szkołach, na uczelniach,
− kampanie społeczne m.in: kampania parkingowa
− konkursy m.in: fotograficzny, literacki
− Gala „Wrocław bez barier” –spotkanie podsumowujące program
Programem objęto ok. 2000 osób.
 Realizowano program pn. „Równe Szanse”
Działania:
− prowadzenie
zajęć
terapeutycznych,
edukacyjnych,
integracyjnych
i
ogólnorozwojowych,
− udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i członkom
− prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej
− prowadzenie działań w zakresie usuwania barier architektonicznych
− podnoszenie kwalifikacji kadry oraz dostosowanie ich do specyficznych potrzeb
osób niepełnosprawnych,
Z róŜnych form prowadzonych działań skorzystało ok. 500 osób. Przygotowano i
wydano ok. 7 500 sztuk materiałów informacyjno-szkoleniowych. Ponadto
przygotowano opracowania
dotyczące przystosowania ogrodu botanicznego,
zoologicznego oraz tras turystycznych („Poznajmy najstarszy Wrocław”) do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W ramach prowadzonych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych odbyły się 4
spotkania zespołu merytorycznego. W ramach spotkań zidentyfikowano potrzeby i
problemy, wymieniono doświadczenia, przygotowano priorytety działań na rok
2009, udzielono wsparcia w zakresie przygotowania ofert oraz dokumentacji
rozliczeniowej, przekazano informacje o moŜliwościach pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowania.

e) usprawnienie systemu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji
kryzysowej, szczególnie poprzez profesjonalizację pracy Ośrodków
Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy
w
rodzinie oraz realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy”:
−
−

prowadzenie
Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej
dla
ofiar
przemocy
i
Specjalistycznego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Stowarzyszenie Pomocy
„AKSON” – dotacja udzielona w 2008 roku 641 580 zł.
Prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej oraz realizowano programy wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie
Liczba umów: 13
Cel
ogólny:
Świadczenia
ambulatoryjnej
pomocy
prawnej,
medycznej,
psychologicznej i terapeutycznej mieszkańcom Wrocławia w sytuacji kryzysowej, a
w szczególności ochrony przed przemocą.
Cele szczegółowe:

•

Świadczenie systemowej pomocy wyjścia z kryzysu, w
szczególności tym, którzy doświadczają szkód ze strony
naduŜywających alkoholu;

•
Pomoc dzieciom i dorosłym zagroŜonym przemocą.
Z pomocy i wsparcia w ramach programu skorzystało ok. 8 350 osób,
zorganizowanych szkoleń skorzystało 5 100 osób .
Zorganizowano 6 spotkań zespołów merytorycznych ds. przeciwdziałania przemocy.
W ramach spotkań zidentyfikowano potrzeby i problemy, wymieniono
doświadczenia, przygotowano priorytety działań na rok 2009. Udzielono wsparcia w
zakresie przygotowania ofert oraz dokumentacji rozliczeniowej, przekazano
informacje o moŜliwościach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Opracowano załoŜenia do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.
Opracowano procedurę pomocy dziecku krzywdzonemu. Przygotowano i
przeprowadzono pilotaŜowy program zespołów środowiskowej interwencji
kryzysowej. Celem programu jest udzielenie psychologicznego wsparcia ofiarom
przemocy domowej oraz udostępnienie im informacji o miejscach i formach
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pomocy. Sprawcy przemocy motywowani będą do podjęcia terapii. W skład zespołu
oprócz policji wchodzi psycholog oraz pracownik socjalny, którzy przybywają wraz z
policją bezpośrednio do miejsca zdarzenia. Sprawcy przemocy motywowani będą
do podjęcia terapii. Zadanie realizowane przez specjalistyczną placówkę medyczną.

f) wspomaganie wolontariatu:
Projekt Wrocławskie Centrum Wolontariatu
realizowany we współpracy ze
Stowarzyszeniem Nowa Rodzina, finansowany ze środków FIO ( Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich).

Cel
ogólny:
aktywizowanie
społeczeństwa
do
działań
wolontaryjnych, skoordynowanie rozproszonych
inicjatyw i
tworzenie warunków do rozwoju Wolontariatu w Mieście poprzez
organizację Wrocławskiego Centrum Wolontariatu
Działania w ramach Centrum obejmują:
- uruchomienie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego zarówno
dla potrzebujących pomocy, jak i chcących pomagać oraz dla
organizacji/ instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy
- rekrutację wolontariuszy ukierunkowaną na określenie profilu
i predyspozycji
- szkolenia podnoszące wiedze i umiejętności wolontariuszy w
tym: formalne, kompetencji społecznych oraz specjalistycznych
umiejętności
- poradnictwo
i
szkolenia
dla
organizacji/
instytucji
zatrudniających wolontariuszy
- utworzenie bazy danych wolontariuszy i organizacji/ instytucji
- pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą pomagać
a
organizacjami/ instytucjami działającymi na rzecz pomocy innym
- prowadzenie
strony
internetowej
z
kompleksowymi
informacjami, dokumentami oraz forum będącego miejscem
komunikacji i wymiany doświadczeń
- promowanie
wolontariatu
wśród
wrocławian
(kampanie
społeczne, happeningi na osiedlach, spotkania i prelekcje,
obchody Dnia Wolontariusza, inne)
Łącznie z róŜnych działań w ramach projektu skorzystało ok. 1000 osób.

g)

Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób
starszych, w szczególności wpieranie samopomocowych form
aktywizacji tych osób:
Kluby Seniora oraz ośrodki aktywizujące osoby starsze, kampanie społeczne na rzecz
osób starszych - Liczba umów: 27
Celem głównym jest przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia wśród osób
starszych poprzez integrację środowiska seniorów i promowanie wśród nich aktywnego
i zdrowego stylu Ŝycia oraz zmian postaw osób starszych wobec starzenia się.
Do szczegółowych
działań organizowanych
przez lokalne kluby seniora
i ośrodki aktywizacji osób starszych w ramach realizacji zadania naleŜą:
-

działania promujące zdrowy styl Ŝycia (zajęcia edukacji zdrowotnej, zajęcia
rehabilitacyjno-sportowe, konsultacje lekarskie, warsztaty z psychologiem)
działania
integracyjne
(wspólne
spotkania
okolicznościowe,
wieczorki
taneczne, wycieczki edukacyjne, spotkania międzypokoleniowe)
działania artystyczne, kulturalne (wieczorki artystyczne, wystawy, występy chórów,
wyjścia do kina, teatru)
działania samopomocowe
działania promujące zainteresowania seniorów
działanie edukacyjno-informacyjne (prowadzenie m.in. porad kulinarnych,
krawieckich, obsługi komputera i nowoczesnych narzędzi komunikacji)
działania z zakresu poradnictwa w tym: poradnictwo socjalne, prawne,
psychologiczne
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działania inspirujące i kreujące postawy twórcze
szkolenia dla wolontariuszy z zakresu opieki nad ludźmi starszymi
Dodatkowo:
- udzielono wsparcia w przygotowaniu wieczerzy wigilijnej dla najuboŜszych
i samotnych
- przygotowano i wydrukowano ulotki informacyjne o działaniach na rzecz seniorów
Z działalności 27 Klubów Seniora prowadzonych przez organizacje pozarządowe
skorzystało ok.6 360 osób.

h)

wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc osobom starszym
z ograniczoną sprawnością:
−
−

Stowarzyszenie pod Wezwaniem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele
Seniorów” prowadziło Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych w tym
dla osób z deficytem pamięci przy ul. Kraszewskiego 2 dla 25 uczestników;

Realizacja programów poprawy jakości Ŝycia osób z zaburzeniami pamięci
Liczba umów: 2
Działania:
zajęcia integracyjne i usprawniające dla osób z zaburzeniami pamięci,
terapia zajęciowa (manualna, plastyczna, muzyczna),
ćwiczenia ruchowe ogólno usprawniające,
ćwiczenia pamięci w ramach zajęć edukacyjnych,
konsultacje psychologiczne,
porady socjalne,
spacery i wyjścia rekreacyjne,
spotkania z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki,
udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych.
Zadania realizowane były przez 2 organizacje z programu skorzystało
30 odbiorców. Program cechuje szeroka gama usług
oraz odpowiednio
przygotowana baza lokalowa, która pozwala na zabezpieczenie opieki dla osób z
głębokim stadium otępienia, wymagających ciągłej opieki osób drugich.

i) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu
wychodzenia z bezdomności, angaŜowanie osób wykluczonych
społecznie do poprawy swojej sytuacji, pomoc osobom zagroŜonym
wykluczeniem społecznym:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−


Bank śywności we Wrocławiu – magazyn wydający Ŝywność organizacjom
udzielającym wsparcia osobom bezdomnym i najuboŜszym;
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadził dwie kuchnie charytatywne;
Prowincja Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych prowadził kuchnię charytatywną;
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. ElŜbiety prowadziła kuchnię charytatywną;
Fundacja Sancta Familia prowadziła kuchnię charytatywną;
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
prowadziło trzy schroniska i
noclegownię dla bezdomnych;
Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” prowadziło dom socjalny dla męŜczyzn
opuszczających zakłady penitencjarne;
Stowarzyszenie EMAUS – Wrocław prowadziło schronisko dla bezdomnych
męŜczyzn;
Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” prowadziło schronisko dla bezdomnych rodzin z
dziećmi;
Nadzieja Stowarzyszenie Osób Bezdomnych, dla bezdomnych rodzin z dziećmi;
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej;
Stowarzyszenie „Plus Minus” prowadziło schronisko dla bezdomnych osób
seropozytywnych;
Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” prowadziło schronisko dla bezdomnych
kobiet.
Profilaktyczne programy w środowisku lokalnym

Liczba umów: 1, w ramach programu prowadzone są działania mające na celu
aktywizację osób bezdomnych i wykluczonych, przebywających w schroniskach
i noclegowniach.
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Działania:
- prowadzenie zajęć sportowych
- organizacja zawodów sportowych
- prowadzenie grup terapeutycznych
Z
prowadzonych
przez
Towarzystwo
ok. 80 osób.


Brata

Alberta

działań

skorzystało

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” realizowało Program prac społecznie
uŜytecznych na rzecz miasta Wrocławia „Praca dla Wrocławia – PER SALDO”
Cel programu: readaptacja społeczna i zawodowa osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz ich akceptacja w społeczeństwie.
Programem objęci są skazani skierowani przez Sąd do wykonywania prac społecznych
na rzecz Miasta.
W ramach programu osoby te w zorganizowanych grupach wykonują nieodpłatnie
drobne usługi remontowo-budowlane, prace porządkowe oraz ogrodowe na terenie
jednostek Gminny.
W ramach zadania 297 skazanych przepracowało 18 269 godzin na rzecz Miasta.



Przygotowanie wigilii dla najuboŜszych mieszkańców Wrocławia

Liczba umów: 5
Celem realizacji zadania jest stworzenie moŜliwości uczestnictwa w tradycyjnym,
świątecznym spotkaniu wigilijnym osobom bezdomnym i ubogim przebywającym na
terenie Wrocławia.
Z przygotowanych przez 4 organizacje wieczerzy wigilijnych skorzystało ok. 2 000 osób
w
tym
osoby
przebywające
we
wrocławskich
noclegowniach
i schroniskach oraz osoby samotne będące w trudnej sytuacji korzystające
z oferty kuchni charytatywnych.
Ponadto w Rynku wybudowano szopkę boŜonarodzeniową, która wspólnie z choinką
uzupełniała świąteczny klimat mieszkańcom Wrocławia. Organizatorzy przedsięwzięcia
rozdawali równieŜ śpiewniki kolęd oraz uwraŜliwiali przechodniów na potrzeby ludzi
samotnych pozostających bez wsparcia rodziny.

l) wszechstronne wspomaganie mieszkańców Wrocławia, poprzez realizację
zadań w zakresie poradnictwa:


Prowadzenie Ośrodków Poradnictwa Rodzinnego oraz innych działań wspierających
rodzinę w funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Liczba umów: 8
Cel zadania: Wsparcie rodzin we Wrocławiu poprzez zorganizowanie systemu
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
Szczegółowy zakres realizowanych zadań:
diagnozowanie lokalnych
potrzeb oraz udzielanie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, prawnej, socjalnej i innej
prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów, zwłaszcza w zakresie podnoszenia
kompetencji rodzicielskich oraz kształcenia i rozwijania umiejętności podtrzymywania
więzi rodzinnych,
wspierania młodych ludzi przy podejmowaniu waŜnych decyzji Ŝyciowych, wyboru
drogi Ŝyciowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małŜeństwie i
rodzinie,
edukacja w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, udzielanie pomocy, gdy istnieje
potrzeba ochrony macierzyństwa,
promocja pozytywnego wizerunku rodziny pełnej i wielodzietnej,
prowadzenie mediacji rodzinnych, pomoc osobom i rodzinom uzaleŜnionym
i współuzaleŜnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych
W ramach programu udzielono ok. 4200 porad.
Cyklicznie odbywały się spotkania Zespołu Merytorycznego ds. poradnictwa rodzinnego w
skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich realizujących zadanie organizacji oraz
przedstawiciel Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny przy MOPS. W roku 2008 odbyło się 7
spotkań podczas których: kontynuowano prace nad doskonaleniem standardów jakości
pracy placówki prowadzącej poradnictwo rodzinne, współtworzono stronę merytoryczną
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ulotki informacyjnej dotyczącej działalności Punktów Poradnictwa Rodzinnego, omawiano
moŜliwości wnioskowania o środki unijne z priorytetu V (tworzenie sieci organizacji),
wymieniano doświadczenia (m.in. wiedzę i materiały zdobyte podczas szkoleń i
konferencji), powzięto inicjatywę zorganizowania we współpracy z MOPS Wrocławskich
Dni Rodziny w roku 2009. Podczas spotkań omawiano takŜe kwestie merytoryczne
prowadzenia poradnictwa. Podczas spotkań przekazano równieŜ
uczestnikom
podstawowe informacje dotyczące aspektów formalnych oraz kwestii merytorycznych
dotyczących składania wniosku dotacyjnego w roku 2009 (zmiana warunków realizacji
zadania)oraz pisania sprawozdań.

Prowadzenie Ośrodków Poradnictwa Obywatelskiego
Liczba umów: 8
Cel zadania: zapewnienie mieszkańcom Wrocławia w szczególności osobom w trudnej
sytuacji Ŝyciowej dostępu do informacji oraz bezpłatnej i bezstronnej pomocy prawnej
oraz informowanie o przysługujących im uprawnieniach.
Współpraca organizacji pozarządowych realizujących program pn. „Wsparcie działalności
ośrodków poradnictwa obywatelskiego w 2008 roku” przy realizacji Wrocławskiej
kampanii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Zorganizowano bezpłatne dyŜury
specjalistów np. psychologów, pedagogów, przygotowano seminaria.
Program realizowany przez 7 organizacji w 16 lokalizacjach. Z programu skorzystało ok.
12 400 osób.

Program rozwiązywania konfliktów na drodze pozasądowej
Liczba umów: 2
Celem programu jest przybliŜenie społeczeństwu idei sprawiedliwości naprawczej oraz
mediacji jako jednej z dziedzin, dzięki której istnieje moŜliwość rozwiązywania konfliktów
i sporów na drodze pozasądowej.
Działania:
bezpłatne dyŜury mediatorów oferujących pomoc mieszkańcom Wrocławia
prowadzenie mediacji pozasądowych kierowanych przez wymiar sprawiedliwości
szkolenia dla mediatorów karnych, rodzinnych i cywilnych
W ramach programu przeprowadzono 49 sesji mediacyjnych z których skorzystało 54
osoby oraz przeprowadzono 31 szkoleń w których uczestniczyły 564 osoby.
Przeprowadzone zostało 5
szkoleń specjalizacyjnych i 4superwizje
podnoszące
kwalifikacje
zawodowe
mediatorów
z
których
łącznie
skorzystało
ok. 180 osób.
Odbyło się 5 spotkań zespołów merytorycznych ds. mediacji. W ramach spotkań
zidentyfikowano potrzeby i problemy, wymieniono doświadczenia, przygotowano
załoŜenia i koncepcje kampanii promującej mediacje jako efektywna metodę
rozwiązywania konfliktów oraz rozpoczęto realizację programu Wrocławskie Mediacje.
Ustalono priorytety sposób realizacji działań w roku 2009. Udzielono wsparcia w zakresie
przygotowania ofert oraz dokumentacji rozliczeniowej, przekazano informacje o
moŜliwościach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

m) udzielanie pomocy repatriantom w zakresie przezwycięŜania trudności
adaptacyjnych oraz zapobiegania izolacji społecznej:
Program wspierania repatriantów
Liczba umów: 1
Celem programu jest pomoc repatriantom zapraszanym przez Gminę Wrocław, w
szczególności w zakresie adaptacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej poprzez
tworzenie warunków do osiedlenia się we Wrocławiu.
Działania w ramach programu obejmują:
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
pomoc prawna
współpraca z innymi instytucjami
organizacja spotkań integracyjnych i okolicznościowych
transport repatriantów do Wrocławia
prowadzenie pracy socjalnej wg. indywidualnego planu pomocy rodzinie
udzielanie niezbędnej pomocy repatriantom oraz członkom ich rodzin,
aktywizacja zawodowa, wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia
Szacunkowa liczba objętych programem - 42 osoby.
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n) prowadzenie zintensyfikowanych działań ukierunkowanych na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich integrację ze środowiskiem
lokalnym:

Program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:
Liczba umów: 6
Celem programu jest wspieranie toŜsamości mniejszości narodowych
i etnicznych zamieszkujących we Wrocławiu oraz promowanie wielokulturowości
Wrocławia.
Działania:
- dokumentowanie Ŝycia kulturalnego i artystycznego
- organizowanie imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości
- propagowanie wiedzy o mniejszościach, w celu zmiany świadomości społecznej
związanej z tolerowaniem negatywnych zachowań
i postaw społecznych wobec
mniejszości
- organizowanie warsztatów dotyczący budowania tolerancji i szacunku wobec kultury i
tradycji mniejszości
Zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
„Między Wschodem a Zachodem – dzień mniejszości wschodnich we Wrocławiu”
Łemkowski Cykl Dziedzictwa Kulturowego
Festiwalu muzyki romskiej we Wrocławiu
Cyfrowe Archiwum Kraimskie (opracowanie archiwalnych pieśni karaimskich wraz z
zapisem nutowym linii melodycznych oraz elektronicznych wersji archiwalnych
czasopism karaimskich)
Konkurs recytatorski „Kochajmy języki ojczyste – w świecie bajki”
( udział w festiwalu w Koszalinie)
Działania
w
ramach
programu
realizowane
przez
6
organizacji,
łącznie
w zorganizowanych przedsięwzięciach uczestniczyło 1400 odbiorców.
Odbyło się ok. 10 spotkań zespołu merytorycznego ds. mniejszości narodowych i
etnicznych, podczas których m.in. została wypracowana formuła programu „Kalejdoskopu
kultur” w ramach czerwcowych obchodów dnia mniejszości narodowych i etnicznych we
Wrocławiu oraz przygotowane załoŜenia do konferencji „Wrocław wielokulturowy”, która
odbyła się we wrześniu 2008.

ad 2) zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:


Kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów
kulturalnych. Do najwaŜniejszych z nich naleŜały:
Międzynarodowy Festiwal - Brave Festival
8 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty
Festiwal Wieczory w Arsenale
Prowadzenie Centrum Kultury i Edukacji śydowskiej
Prowadzenie Centrum Twórczości Dziecka
Prowadzenie Wrocławskiego Teatru Komedia
Wsparcie dla teatrów: Teatr Pieśń Kozła, Teatr Ad Spectatores
Prowadzenie Studium Musicalowego
Prowadzenie Centrum Sztuki WRO
Wsparcie dla projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieŜy
Kontynuacja programu Kolekcja Sztuki Współczesnej
Ogółem w 2008 roku zostało zrealizowanych przez NGO 107 projektów kulturalnych.



W 2008 roku zawarto łącznie 46 umów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony
dóbr kultury polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i
remontowych w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych na
terenie Wrocławia.
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ad 3) zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a)

popularyzowanie wiedzy o zagroŜeniach zdrowotnych wynikających
z uzaleŜnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych
środków i zachowań stanowiących zagroŜenie dla zdrowia:

− Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzaleŜnień
Liczba umów: 1
Cel ogólny zadania: Zapewnienie wsparcia osobom (w tym równieŜ niepełnosprawnym) z
problemami uzaleŜnień oraz ich rodzinom poprzez organizację Punktu InformacyjnoEdukacyjnego.
Z poradnictwa w punkcie skorzystało ok. 150 osób.

b)

promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie
są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia:



Program promocji zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości Ŝycia osób z doświadczeniem
choroby psychicznej
Liczba umów: 10
Program realizowany jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi
uzupełnienie
świadczeń
zdrowotnych
ukierunkowanych
na
terapię
i poprawę jakości Ŝycia chorych z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.
Cel główny programu:
Promowanie zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z
problemami zdrowia psychicznego.
Działania:
- udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego,
- prowadzenie grup wsparcia,
- prowadzenie róŜnych form aktywnego spędzania czasu oraz rozwijania zainteresowań
poprzez prowadzenie zajęć grupowych (np. arteterapia, choreoterapia, itp.),
- prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych,
rodzinnych, itp.,
- prowadzenie działań integrujących
- organizacja wsparcia środowiskowego
- prowadzenie Ośrodków i Poradni Terapeutycznych
- prowadzenie miejsc dziennego pobytu ( w formie klubowej)
- prowadzenie świetlic terapeutycznych
- organizacja wsparcia psychologicznego dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych
(działania prowadzone przez wolontariuszy na terenie Kliniki Hematologii )
Program realizowany we współpracy z 10 organizacjami pozarządowymi.
Z róŜnych form wsparcia skorzystało ok. 500 osób. Dodatkowo wsparciem psychologicznym
oraz opieką wolontariuszy objętych zostało ok. 2 700 osób, w tym pacjentów kliniki oraz
członków ich rodzin.
W ramach programu zorganizowano kampanię społeczno-edukacyjną na temat chorób
psychicznych, zwłaszcza schizofrenii pn. ”Dzień Solidarności z Osobami
z Doświadczeniem Choroby Psychicznej” W ramach kampanii odbyły się koncerty, wystawy
prac plastycznych, konferencje w których uczestniczyło ok. 450 osób. Ponadto w lokalnej
telewizji przygotowano i emitowano spoty telewizyjne oraz przygotowano i rozprowadzono
informator o miejscach pomocy i wsparcia.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczą równieŜ
w spotkaniach zespołu merytorycznego ds. zdrowia psychicznego. Podczas cyklicznych
spotkań uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, wymieniają informacje na temat
róŜnorodnych działań na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego we Wrocławiu.
Trwają prace nad opracowaniem strategii kompleksowego wsparcia środowiskowego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Realizacja programu „Zdrowie kobiety we wszystkich okresach Ŝycia”
Liczba umów: 2
Cel ogólny: Promowania zachowań dotyczących dbania o zdrowie własne i rodziny oraz
przeciwdziałania zaburzeniom i problemom u kobiet we wszystkich okresach Ŝycia
Działania:
- poradnictwo medyczne i psychologiczne
- zajęcia ruchowe
- zajęcia edukacyjne, sympozja, wykłady dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki chorób
kobiecych
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- programy zdrowotne dla kobiet w okresie perinatalnym i poporodowym
- programy edukacyjne realizowane w środowisku młodzieŜy szkolnej
Zadnie realizowane przez 2 organizacje z róŜnych form wsparcia skorzystało 1900 osób.

c)

wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia w ramach Programu
Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
Liczba umów: 8
Koordynacja organizacyjna i realizacja działań
w ramach Wrocławskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie
Wrocławską Sieć Szkół Promujących Zdrowie tworzy 46 przedszkoli oraz 131 szkół ze
wszystkich poziomów nauczania, w tym: 63 szkoły podstawowe, 32 gimnazja, 26 szkół
ponadgimnazjalnych i 10 Ośrodków Szkolno - Wychowawczych.
We wszystkich szkołach naleŜących do sieci powołani zostali koordynatorzy ds. promocji
zdrowia. W celu efektywnej współpracy szkół utworzono 9 zespołów w pracach, których
aktywnie uczestniczy ponad 200 nauczycieli. Zespoły koordynatorów spotykają się raz w
miesiącu celem omówienia bieŜących problemów w realizacji programu. KaŜda grupa
koordynatorów ma do wykonania określone zadania, wynikające z rozpoznanych
problemów wychowawczych.

Działania

Liczba uczestników

1. Olimpiady w tym:
Pierwszej Pomocy , VII Olimpiada wiedzy o AIDS
2. Konkursy międzyszkolne dotyczące:
Wiedzy Ekologicznej, Bezpieczeństwa na drodze, Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość, Zdrowie szansą na sukces, Papierosy alkohol
narkotyki – utracone moŜliwości, Na plakat
i ulotkę zapobiegającą uŜywania sterydów, Turniej profilaktyki
HIV/AIDS, Młodzi i AIDS, Turniej gier edukacyjnych „Wygraj
z AIDS”
3. Imprezy integracyjne:
Piknik „Poszukiwanie zdrowia”,
Wyścigi na smoczych łodziach i kajakach, Ekouczniowie dbają o
zdrowie.
4. Organizacja konferencji dla koordynatorów do spraw promocji
zdrowia oraz dyrektorów placówek naleŜących do Wrocławskiej Sieci
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie


Szkolenia z zakresu
przedszkolnej

promocji

zdrowia

i

profilaktyki

3 986 uczniów

350 uczestników
konferencji

uzaleŜnień

Działania
Szkolenie dla nauczycieli „Komunikacja interpersonalna w pracy
wychowawczej"
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzaleŜnień
Szkolenie dla nauczycieli „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”
Szkolenie dla nauczycieli „Godność ucznia, godność nauczyciela.
Warsztat zachowań asertywnych dla nauczycieli”
Szkolenie dla nauczycieli „Wykorzystanie seksualne dzieci. Profilaktyka
przemocy”
Program STOPA – czyli stop agresji
Szkolenie dla nauczycieli „Metody ułatwiające diagnozowanie problemów
w klasie wychowawczej i konstruowanie programu profilaktycznonaprawczego”
Szkolenie dla nauczycieli „Agresja i przemoc w szkole”
Program edukacyjno-informacyjny dla młodzieŜy zagroŜonej
uzaleŜnieniem od środków psychoaktywnych
Program „W zdrowiu do mistrzostwa”
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dla

społeczności

Liczba uczestników
33 nauczycieli
38 nauczycieli
34 nauczycieli
25 nauczycieli
85 nauczycieli
616 uczniów
29 nauczycieli

35 nauczycieli
2660 uczniów
553 uczniów
57 nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli do realizacji programu profilaktycznowychowawczego „Cukierki”
Program „Moje ciało- sterydy i odŜywianie”
Warsztaty „Narkotykom mówię NIE”
Warsztaty tańca twórczego „Taniec i ruch jako medium zmiany i
rozwoju”
Program profilaktyczny „Dobry początek” dla uczniów i nauczycieli I
klas gimnazjalnych
Szkolenie przygotowujące nauczycieli i pedagogów szkolnych do
realizacji „ Programu Domowych detektywów”
Szkolenie przygotowujące nauczycieli i pedagogów szkolnych do
realizacji Programu „Fantastyczne moŜliwości”
Szkolenie dla nauczycieli „Gry i zabawy na lekcje wychowawcze”
Szkolenie dla nauczycieli „Ziemniaczki. Warsztaty wspierania rozwoju
zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
Warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
Szkolenie dla nauczycieli „Płomyk – jak zapobiegać wypaleniu
zawodowemu”
Prelekcje dla rodziców „Jak rozpoznać czy dziecko ma problem z
narkotykami”
Program „gdy odchudzanie staje się chorobą” – warsztaty dla uczniów
Szkolenie przygotowujące wychowawców, nauczycieli, pedagogów i
psychologów szkolnych do realizacji metody interwencji profilaktycznej
w szkole.
RAZEM



2 547 uczniów
2422 uczniów
97 nauczycieli
221 uczniów
5 nauczycieli
13 nauczycieli
13 nauczycieli
19 nauczycieli
17 nauczycieli
15 nauczycieli
15 nauczycieli
240 rodziców i nauczycieli
1211 uczniów
166 nauczycieli

10 230 uczniów
955 nauczycieli

Programy profilaktyki uzaleŜnień rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Program
Program
Program
Program
RAZEM


19 nauczycieli

profilaktyczny
profilaktyczny
profilaktyczny
profilaktyczny

Działania
„DEBATA”
„NOE”
„KOREKTA”
„SPÓJRZ INACZEJ”

Liczba uczestników
1930 uczniów
3559 uczniów
2816 uczniów
427 uczniów
8732 uczniów

Opracowanie i realizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
oraz przeciwdziałanie zagroŜeniom zdrowotnym w środowisku szkolnym.

Działania
Szkolenia praktyczne, pozoracyjne i teoretyczne
przed III Gimnazjalnym Konkursem Pierwszej Pomocy.
III Gimnazjalny Konkurs Pierwszej Pomocy
VI Olimpiada Pierwszej Pomocy
Szkolenia Szkolnych i Gimnazjalnych Kół Pierwszej Pomocy
Szkolenia pozorantów
Szkolenia wolontariuszy
Działalność Szkolnych i Gimnazjalnych Kół Pierwszej Pomocy
Konkurs medialny
Razem:

Liczba uczestników
134 uczniów
31 nauczycieli
44 uczniów
15 nauczycieli
126 uczniów
15 nauczycieli
311 uczniów
117 nauczycieli
40 uczniów
6 nauczycieli
45 uczniów
989 uczniów
65 nauczycieli
26 uczniów
1715 uczniów
249 nauczycieli
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MłodzieŜowy Punkt Antynikotynowy

Działania

Liczba uczestników

Konkursy:
- plastyczny „Karykatura palacza”
- wiedzy o uzaleŜnieniach
- projekt strony internetowej MPA.
Forum dotyczące uzaleŜnień

203 uczniów

Zajęcia aquaaerobiku i doskonalenie pływania dla młodzieŜy na basenie
Szkolne zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki tytoniowej

Porady indywidualne w gabinecie lekarskim
Spotkania liderów z pedagogiem
Razem



72 uczniów
3 nauczycieli
985 uczniów
5641 uczniów,
211 nauczycieli
1163 uczniów
373 uczniów
8 064 uczniów
214 nauczycieli

Festiwale Sztuki MłodzieŜy
Działania

Liczba uczestników

Warsztaty: tańców romskich, dziennikarskie, kabaretowe,
fotograficzne, pisania ikon, literackie, rękodzieła artystycznego, pieśni
słowiańskich, teatru ulicznego, aktorstwa filmowego
Konkursy festiwalowe: plastyczny, filmowy, literacki, na prezentację
komputerową, na wykonanie piosenki, fotograficznego, przeglądu
kabaretów,.
Prezentacja przedstawień
Koncert finałowy VI Festiwalu Sztuki MłodzieŜy odbył się w Centrum
Sztuki IMPART
Koncert finałowy Festiwal Teatralny
Razem

2 485 uczniów

403 uczniów

980 uczniów
251 uczniów
350 uczniów
4469 uczniów

b,e ) popularyzowanie wiedzy o zagroŜeniach zdrowotnych wynikających z
uzaleŜnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków i
zachowań stanowiących zagroŜenie dla zdrowia
wspieranie działań ukierunkowanych na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŜnień w formie w formie twórczych działań
środowiskowych
Liczba umów: 3
Celem
realizowanych
zadań
jest
zapewnienie
dzieciom
i
młodzieŜy
pozbawionym prawidłowych wzorców wychowawczych moŜliwości modelowania zachowań
społecznych,
rozwijania
potrzeb
poznawczych
i
twórczych
poprzez
organizacje zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym tj: podwórka, boiska szkolne itp.
Zadanie realizowane przez 3 organizacje. W ramach programu z warsztatów teatralnych
prowadzonych na podwórkach szkolnych i osiedlowych skorzystało 465 osób. Spektakle
współtworzone z uczestnikami warsztatów oglądnęło ok. 7000 widzów.
 Trener Osiedlowy
Cel
zadania:
Organizacja
pozalekcyjnych
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
z trenerem osiedlowym dla dzieci i młodzieŜy na terenie Wrocławia.
Zajęcia sportowe prowadzone są
na boiskach wybranych przez Rad Osiedli
i Dyrektorów Szkół. Do realizacji programu zaangaŜowanych jest 47 trenerów prowadzących
zajęcia pięć razy w tygodniu. Pod opieką jednego opiekuna, jednorazowo znajduje się od 15
do 20 dzieci i młodzieŜy. Dziennie w programie uczestniczy ok. 800 osób.
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 Kluby Abstynenta
Liczba umów: 3
Cel programu: Ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z naduŜywania
alkoholu poprzez utrzymanie abstynencji i aktywizację społeczną. Zapewnienie dostępności do
usług terapeutycznych dla osób naduŜywających alkoholu i ich rodzin poprzez udzielanie
informacji o moŜliwościach pomocy.
Zadanie realizowane było przez 3 organizacje pozarządowe, z róŜnych form wsparcia
skorzystało ok. 2400 osób.
 Programy informacyjno-edukacyjne realizowane we współpracy z lokalnymi mediami
Liczba umów: 1
Cel ogólny: zmiana negatywnych postaw społecznych wobec uzaleŜnionych i zagroŜonych
wykluczeniem społecznym. Dostarczanie informacji o moŜliwościach i miejscach pomocy.
W ramach zadania wydano 10 numerów periodyka „Ludzka Sprawa” w łącznym nakładzie
50 000 sztuk.. Gazetę dystrybuowano bezpłatnie mieszkańcom Miasta.


Centrum Informacji o sektach (informacja o zagroŜeniach , pomocy i wsparciu )
W ramach zadania odbyły się prelekcje, wykłady i konferencje w których uczestniczyło ok.
3.500 osób. Działanie adresowane do: uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
studentów, dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, straŜników
miejskich, policjantów.
Odebrano 430 telefonów, udzielono odpowiedzi na 373 listy, 450 godzin poświęcono na
konsultacje z psychologiem i terapię dla 42 osób.



Poradnictwo, psychoterapia, działania środowiskowe,
uzaleŜnionych od narkotyków i ich rodzin

punkty

konsultacyjne, dla osób

Liczba umów: 8
Cel programu: Zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa, terapii i readaptacji dla
osób uzaleŜnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin.
Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy realizują przede wszystkim
organizacje pozarządowe posiadające odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponujące
specjalistyczną kadrą pozwalającą na prawidłową i efektywną realizacją powierzonych zadań.
w roku 2008 zadanie realizowane przez 8 organizacji pozarządowych. W punktach
konsultacyjnych udzielono porad 3202 osobom, z porad telefonicznych skorzystało 3958
osób. Z porad edukacyjnych w szkołach skorzystało 600 osób głownie rodziców. Udzielono
takŜe 1687 porad przez internet (komunikator Gadu-Gadu i e-mail). W róŜnych formach
terapii uczestniczyły 472 osoby. W ramach realizacji programu klubowego rozdano 2210
prezerwatyw oraz około 5000 ulotek informacyjnych.


Prowadzenie programu redukcji szkód narkotykowych w okolicy Dworca Głównego PKP
Liczba umów: 1
Cel programu: Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z uŜywania
środków psychoaktywnych.
W ramach programu udzielono 2 346 porad edukacyjnych, 654 porad pielęgniarskich i 170
porad lekarskich. Wydano 33 500 igieł (zebrano ok. 24 000), 24 500 strzykawek (zebrano ok.
16 500), rozdano 2 550 prezerwatyw.



Program zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS we Wrocławiu
Liczba umów: 1
Cel ogólny: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakaŜenia wirusem HIV
Działania :
- prowadzenie poradnictwa dla osób z problemem HIV/AIDS i ich rodzin
- wsparcie psychologiczne dla osób z problemem HIV/AIDS i ich rodzin
- działania edukacyjne
W ramach realizacji programu ok. 1750 osobom udzielono porad telefonicznych, ok. 100
osobom chorym udzielono wsparcia psychologicznego na terenie zakładów opieki zdrowotnej.
Zorganizowano konferencję dotyczącą problematyki HIV i AIDS, w której uczestniczyło ponad
100 osób. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla ok. 100 osób
Odbyło się 6 spotkań zespołu merytorycznego ds. problemów narkotykowych, w skład
którego wchodzą przedstawiciele ww. organizacji oraz Komendy Miejskiej Policji, StraŜy
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ.
W ramach zespołu dopracowywano standardy pracy realizatorów GPPN, planowano działania
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do realizacji w roku 2009, oraz analizowano wyniki monitorowania problemów narkotykowych
w mieście. W trakcie spotkań ustalono zasady podnoszenia kwalifikacji realizatorów,
prowadzenia szkoleń i superwizji. Dzięki współpracy z Centrum Profilaktyki i Terapii
UzaleŜnień Instytutu Zdrowia Publicznego Wrocławskiego Centrum Zdrowia wdroŜono
jednolity system komunikacji e-mailowych pomiędzy organizacjami, Urzędem Miejskim i
WCZ. W ramach zespołu koordynowano takŜe realizację na terenie miasta ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Pilnuj Drinka”.

f) wspieranie działań poprawiających jakość opieki nad osobami przewlekle,
nieuleczalnie chorymi:


Stacjonarna opieka hospicyjna dla dorosłych
Liczba umów: 1
Celem zadania: poprawa jakości Ŝycia poprzez zapewnienie opieki terminalnej przewlekle i
nieuleczalnie chorym.
Działania:
- całodobowa, holistyczna opiekę nad pacjentami i ich rodzinami
- profesjonalna
opieka
fizjoterapeutyczna
i
psychologiczna
nad
pacjentem
i jego rodziną
- opieki duchowa i socjalna nad pacjentami i ich rodzinami
- wsparcie wolontariuszy
W okresie od stycznia do grudnia 2008r. opieką w Hospicjum objęto ok.100 pacjentów.



Opieka hospicyjna nad dziećmi w warunkach domowych
Liczba umów: 1
Cel zadania: poprawa jakości Ŝycia dzieci i ich rodzin w terminalnym okresie choroby oraz
udzielanie wsparcia rodzinie w okresie Ŝałoby po stracie dziecka.
Działania:
- świadczenie pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej oraz duchowej
- łagodzenie/likwidowanie
bólu
oraz
innych
dolegliwości
fizycznych,
psychicznych i duchowych, które występują w nieuleczalnej chorobie
- zapobieganie powikłaniom i następstwom spowodowanym nieuleczalną chorobą
- pomaganie rodzinie chorego dziecka w opanowaniu lęku oraz w radzeniu sobie w
sytuacjach kryzysowych
- pomoc socjalna rodzinom sprawującym opiekę nad nieuleczalnie chorym dzieckiem
W ramach zadnia odbyło się 12 spotkań grup wsparcia oraz 2 wyjazdy terapeutyczne dla
rodzeństwa osieroconego (Częstochowa i Szczytna).W grupach wsparcia uczestniczyło ok.
30 osób. Pomocą socjalną objęto wszystkie rodziny, 83 wizyt socjalnych. Wykonano ok.
900 zabiegów rehabilitacyjnych.

ad 4) zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagroŜonych bezrobociem:


Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagroŜonych wykluczeniem
społecznym
Liczba umów: 2
Cel ogólny: Przygotowanie osób bezrobotnych, zagroŜonych wykluczeniem społecznym, w
tym uzaleŜnionych i ich rodzin do podjęcia zatrudnienia
Z porad prawnych, konsultacji psychologicznych, warsztatów aktywności
zawodowej, przygotowanych przez 2 organizacje, skorzystało około 1 000 osób.



Program „ Aktywizacja Bezrobotnych - Wspomagane zatrudnienie jako efektywna forma
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
Liczba umów: 1
Cel ogólny: wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprzęŜonymi
niepełnosprawnościami jako elementu wyrównywania szans na ich zatrudnienie, ze
szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Łącznie z programu skorzystało 85 osób.

32



Koordynowanie Partnerstwa dla Zatrudnienia (tematycznego forum wymiany doświadczeń).
W ramach Partnerstwa współpracowały następujące organizacje:
−
Stowarzyszenie Tratwa
−
Fundacja In Posterum
−
Stowarzyszenie Edukacji Społecznej „Alfa”
−
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
−
Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Kobiet.

ad 6) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:


Z budŜetu miasta wsparto finansowo w 2008 r ponad 35 dyscyplin sportowych. Odbyło się
to głównie poprzez dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych startujących w
konkursach.
Prowadzono działania mające na celu lepsze i efektywniejsze wykorzystanie posiadanej
przez Miasto Wrocławskiej bazy sportowej ( będącej w gestii MłodzieŜowego Centrum
Sportu Wrocław i Wrocławskiego Centrum Treningowego „Spartan”) opłacając prowadzone
tam rozgrywki sportowe wrocławskich stowarzyszeń jak i zajęcia szkolne w ramach lekcji
wychowania fizycznego.
Wspierano działania mające na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta
Wrocławia – głównie poprzez dofinansowanie działań sportowo- rekreacyjnych
na
peryferiach
Wrocławia
prowadzonych przez
Wrocławskie Zrzeszenie LZS a takŜe
wspierając lokalne inicjatywy sportowo-rekreacyjne Wrocławskich Rad Osiedli. Ma temu
słuŜyć równieŜ kontynuacja ubiegłorocznego programu Parafialnych Animatorów Sportu.
Kontynuowano program Trenera Osiedlowego realizowany przez Wrocławski Szkolny
Związek Sportowy, który polegał na tym, Ŝe organizowano imprezy oraz zajęci sportoworekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy spędzających czas wolny na osiedlowych
i szkolnych boiskach oraz terenach zielonych. WaŜnym czynnikiem było dbanie o
bezpieczeństwo uczestników zajęć poprzez obecność trenera osiedlowego. RównieŜ waŜnym
elementem była współpraca z osobami i instytucjami, które mogą wspomóc działalność
trenerów, w tym : szkoły, parafie, rodzice, rady osiedli, domy kultury i sponsorzy. W 2008
roku 47 trenerów osiedlowych na wytypowanych boiskach prowadziło zajęcia sportoworekreacyjne. Rocznie w programie bierze udział około
200 tysięcy dzieci
i młodzieŜy.
Realizowano miejskie programy systemu szkolenia dzieci i młodzieŜy w róŜnych
dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych.:
• MłodzieŜowe Centra Sportu program, który polega na wsparciu środkami
z budŜetu Gminy Wrocław szkolenia dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo
w ramach sekcji sportowych, które osiągnęły punktowane wyniki w Ogólnopolskim
Systemie Sportu MłodzieŜowego (minimum 10 pkt. - średnia z ostatnich trzech lat).W
2008 roku przyznano 66 certyfikatów MCS.
• Grupy Szkolenia Podstawowego (jako uzupełnienie programu MCS) – element systemu
dotowania sportu dzieci i młodzieŜy obejmujący przede wszystkim kluby sportowe,
osiągające wyniki od 1 do 9 punktów w Ogólnopolskim Systemie Sportu
MłodzieŜowego, nie osiągające punktowanych wyników sportowych lub nie
uczestniczące w zawodach objętych Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa
Dzieci i MłodzieŜy. W 2008 roku przyznano 53 GSP.
• „Basketmania” i „Footballmania” - to nazwy miejskich programów sportowych, które
zostały stworzone na potrzeby wykorzystania sprzyjających okoliczności rozwoju
koszykówki
i
piłki
noŜnej
we
Wrocławiu.
Programy realizowane na przestrzeni roku szkolnego (od września do czerwca), gdzie
głównym podmiotem zainteresowania jest wrocławska młodzieŜ szkolna. Rocznie w
programach bierze 100 tysięcy dzieci i młodzieŜy.
Tworzono warunki pozwalające na osiągniecie wysokiego poziomu sportowego , zwłaszcza
w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieŜy poprzez dofinansowywanie
całorocznego
systemu międzyszkolnych imprez sportowych wchodzących w skład kalendarza imprez
sportowych Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Wrocławskiej Ligi Szkół
Ponadgimnazjalnych w koszykówce , Wrocławskiej Ligi Siatkówki Gimnazjów , Wrocławskiej
Ligi Mini Piłki NoŜnej., wspierając IV Sportowe Igrzyska 2008 – Międzyszkolnego Klubu
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Sportowego , Wrocławską Ligę Mini Koszykówki, oraz organizacje zajęć
sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy z koszykówki prowadzonej przez Uczniowski Klub
Sportowy „Gimbasket”
Wspierano działania z pogranicza sportu i rekreacji umoŜliwiające mieszkańcom Wrocławia
udział w rozgrywkach prowadzonych w ramach 16 Otwartych Mistrzostw Wrocławia w 33
dyscyplinach sportowych, jak i poznawania nowych dyscyplin promujących zdrowy tryb
Ŝycia takich jak „Nordic Walking” – przybliŜanych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu
FAN .
Dofinansowano
równieŜ
rozgrywki
Amatorskiej
Ligi
Koszykówki
Amatorów biegów wsparto poprzez cykliczne juŜ imprezy takie jak :
•
Biegiem przez Wrocław,
•
ŚcieŜki – przewietrz się we Wrocławiu,
•
Przewietrz się na Olimpijskim.

WRO-Basket.

Dofinansowano
sport osób niepełnosprawnych , poprzez dotowanie ich programów
szkoleniowo-treningowych oraz imprez sportowych takich jak :
• Międzynarodowe zawody w podnoszeniu cięŜarów „Srebrna Sztanga”,
• Międzynarodowe zawody niepełnosprawnych w tenisie stołowym,
• Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej na siedząco,
• XV Mistrzostwa Polski w Tenisie na wózkach,
• Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par osób niepełnosprawnych ”IV
OTT PERGOLA 2008 –Integracja” .
Wspierano działania na rzecz osób ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym
poprzez dofinansowanie imprez
organizowanych przez
Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta koło we Wrocławiu :
•
Mistrzostwa Polski w piłce noŜnej ulicznej ,
•
Otwarte Mistrzostwa Polski Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w piłce noŜnej
halowej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wspierano organizacje
imprez i widowisk
sportowych. Z czego
wymienić naleŜy
te największe i najistotniejsze :
Turniej Eliminacyjny do IO-Pekin 2008 w Piłce Ręcznej,
26 Wrocław Maraton,
Międzynarodowy Zawodowy Turniej Tenisowy KGHM Dialog Polish Indoors ,
Mecz Gwiazd Koszykówki ”Dominet Bank Ekstraliga”,
Bike Maraton,
Ergowiosła,
Wratislavia Open 2008 – Euro Dance Festiwal,
Turniej Europa vis Polska w karate kyokushin,
XXXI Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla dzieci i młodzieŜy do lat 15 Challenge
Wratislavia,
Puchar Świata w skokach na trampolinie i ścieŜce ,
XIV Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy w sportach Halowych – Dolny Śląsk 2008 ,
Turniej śuŜlowy o „Złoty Kask”,
Międzynarodowy Turniej w Tańcu Sportowym – Świąteczna Gala Mistrzów Tańca .
Wsparto szereg imprez akademickich z czego najwaŜniejsze to :
• Akademickie Mistrzostwa Wrocławia (AZS Kl. Środowiskowy ),
• XXXIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim ,
• VI Akademickie Mistrzostwa Świata w Karate ,
•
VI Akademickie Mistrzostwa Europy w Futsalu .
Wiele innych imprez rangi mistrzowskiej :
•
Mistrzostwa Europy par Juniorów w BrydŜu Sportowym,
•
XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy Memoriał Adolfa Anderssena,
•
Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie,
•
Ogólnopolski Turniej o Puchar Polski Związku Bokserskiego – Grand Prix.
W zakresie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wsparto szereg imprez promujących
aktywne spędzanie czasu wolnego oraz promujących walory turystyczno-rekreacyjne
Wrocławia takich jak:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XV edycję Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych,
II edycję Nordic Walking Fan Wrocław,
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
I Milenijny Festyn Rodzinny,
Jesienny Festyn Rekreacyjny,
IV Wrocławski Międzynarodowy Turniej Ultimate Frisbee,
Imprezę rekreacyjna z okazji 25-lecia Osiedla Nowy Dwór,
Cykl wycieczek „Dziki Wrocław”,
Festyn Dzień Dziecka z FAN-em,
Ogólnopolskie turystyczno-rekeracyjne spotkania opiekunów oraz członków i przyjaciół
szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTSM,
Alterrace – miejskie zawody rowerowe w jeździe na orientację,
XV druŜynowy rajd rowerowy Wrocław-Sułow,
„Aktywie ... sposób na Ŝycie. Rowerem sprawniej”,
Wrocław by bike – cykl imprez promujących turystyczno-rekreacyjne trasy rowerowe,
Z mamą i tatą oglądam Wrocław,
Wrocławski Festiwal PodróŜy,

Dofinansowano szereg imprez i przedsięwzięć związanych z rekreacyjnym i turystycznym
wykorzystaniem Odry jako miejsca czynnego wypoczynku:
• Organizacja obchodów Dni Odry w dniach 22 czerwca 2008,
• Organizacja spływów kajakowych wokół Wrocławia,
• Wsparcie wydawania w 2008 wrocławskiego kwartalnika Ŝeglarskiego „Szkwał”,
• Regaty o harcerskie mistrzostwo Wrocławia,
• Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym – III runda,
• Spływ wioślarski z Raciborza do Wrocławia,
• Klasowe i rodzinne spływy kajakowe po rzece Odrze i Widawie „Spływaj razem z nami”,
• VII Międzynarodowy spływ kajakowy „Odra rzeka, która łączy”,
• Studenckie regaty na łodziach,
• V regaty kajakowe z okazji 127 rocznicy pierwszych w Europie zawodów kajakowych –
Odra 2008,
• XXII ogólnopolski spływ kajakowy „Powitanie wiosny”,
Realizacja zadania z
zakresu organizacji i koordynacji przygotowania bazy
hotelowej na potrzeby EURO 2012:




Wizytowano wybranych skategoryzowanych obiektów noclegowych we Wrocławiu i na
terenie do 2 godzin jazdy od stadionu do danego obiektu hotelowego .



Przeprowadzano kampanie promocyjno – informacyjne w prasie.



Organizowano i koordynowano cykl spotkań informacyjnych z branŜą hotelową – Warsztat
dla branŜy hotelowej o temacie „UEFA EURO 2012 – Wydarzenie, które zmienia oblicze
miasta i regionu”.



Weryfikowano i aktualizowano dokumentację dotyczącą istniejącej oraz nowopowstałej
bazy noclegowej zgodnie z wytycznymi postawionymi przez UEFA EURO 2012.



Uczestniczono w spotkaniach dotyczących bazy hotelowej na UEFA EURO 2012™ z
ekspertami UEFA, przedstawicielami PZPN, PL.2012 i innymi instytucjami odpowiedzialnymi
za bazę noclegową.



Kontakt z dziennikarzami i innymi podmiotami zainteresowanymi bazą noclegową na UEFA
EURO 2012™ w celu informowania, opracowywania danych i pomocy w pozyskiwaniu
inwestorów na rozwój bazy noclegowej mającej wpływ na potrzeby UEFA EURO 2012.

ad 7) zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
Realizowano zadania związane z bezpieczeństwem publicznym wrocławian, m.in.:
− przeciwdziałanie destrukcyjnemu zjawisku działalności sekt
− organizacja patroli wodnych na Odrze i pozostałych wrocławskich akwenach
− zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w czasie pozalekcyjnym w celu zapobiegania demoralizacji i
przestępczości, a takŜe pomocy rodzinom w procesie wychowawczym.
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ad 8) zadania w zakresie edukacji:
W 2008 roku w ramach otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe uzyskały
dofinansowanie na realizację projektów edukacyjnych, zgodnie z poniŜszą tabelą 1 i 2.
Tabela 4. Środki finansowe przekazane przez Gminę Wrocław w roku 2008 na realizację
projektów edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe
Projekty edukacyjne

Kwota dotacji

Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieŜy (rok szkolny
2007/2008)
Edukacja regionalna dzieci i młodzieŜy (rok szkolny 2008/2009)

Liczba projektów

85795

7

35760

5

Edukacja alternatywna dzieci i młodzieŜy
•

rok szkolny 2007/2008

322406

19

•

rok szkolny 2008/2009

279860

22

Edukacja popularyzująca przedmioty ścisłe
•

rok szkolny 2007/2008

13860

3

•

rok szkolny 2008/2009

31959

5

320000

2

1089640

63

Przygotowanie i prowadzenie szkoły międzynarodowej oraz
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły
Razem

4
5

6

7
8
9
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Edukacja popularyzująca przedmioty
ścisłe (rok szkolny 2008/2009)

Edukacja popularyzująca przedmioty
ścisłe (rok szkolny 2007/2008)

Edukacja alternatywna dzieci i młodzieŜy
(rok szkolny 2008/2009)

Liczba projektów ogółem

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Oświatowa EKOLA
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przy
Szkole Podstawowej Nr 19
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej Związku
Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej Związku
Harcerstwa Polskiego - Hufiec Wrocław
Stare Miasto
Fundacja Wspierania FilozoficznoHumanistycznych Działań Społecznych
"SOKRATES"
Stowarzyszenie Pomocy "AKSON"
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i
MłodzieŜy Wrocławska Galeria Młodych
"HANDICAP" Stowarzyszenie Na Rzecz
Wyrównywania Szans Rozwojowych
Dziecka O ObniŜonej Sprawności

Przygotowanie i prowadzenie szkoły
międzynarodowej oraz zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów szkoły

1
2
3

Edukacja alternatywna dzieci i młodzieŜy
(rok szkolny 2007/2008)

Nazwa organizacji pozarządowej

Edukacja regionalna dzieci i młodzieŜy
(rok szkolny 2008/2009)

Lp.

Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieŜy
(rok szkolny 2007/2008)

Tabela 5. Liczba projektów edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe
w 2008 roku

1
1

1
1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fundacja HOBBIT
Instytut Edukacji Społecznej
Stowarzyszenie GENERACJE
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i
MłodzieŜy przy Wrocławskiej Koncepcji
Edukacyjnej
Towarzystwo Kultury Czynnej
Stowarzyszenie "śYĆ INACZEJ"
Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków IX LO we Wrocławiu
Odyssey of the mind Polska
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
ZAWISZA Federacja Skautingu
Europejskiego Hufiec Dolnośląski
Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet
„Jaskółka”
Fundacja ERDO
Towarzystwo Wspierania Sztuki Ulicznej
"BUSKER"
Stowarzyszenie IN ARTE
Światowy Związek śołnierzy Armii
Krajowej - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Fundacja Cultura Mentis
Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO
Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni
i Tańca "WROCŁAW"
Fundacja OVO Dla Kultury i Edukacji
Fundacja "Młodość I Tradycja"
SNaP Stowarzyszenie Nauczycieli
Polonistów
Europejskie Stowarzyszenie Miłośników
Nauki i Kultury "PROGRESSIO"
Fundacja Matematyków Wrocławskich
"ROYAL RANGERS POLSKA"
Fundacja Tobiaszki
Fundacja Edukacyjna "Primo Loco"
Towarzystwo Edukacji Otwartej
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr
14
"Akademia Wyobraźni" - Program Działań
Teatralnych
Fundacja "MłodzieŜ dla Chrystusa Polska"
Stowarzyszenie "NOWA RODZINA"
Razem

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
2

1

1

1

1
1

1
1

2
1

1

4
2

1

1

1

1
1

7

37

5

1

1

3

1
1

1
1
1
1

2
2
1
3
1

1

1

1

1

1

1

1

1
19

22

3

5

2

1
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Rys. nr 9 Struktura środków finansowych Gminy Wrocław na realizację projektów
edukacyjnych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku

Przygotowanie i
prowadzenie szkoły
międzynarodowej
oraz zajęć
pozalekcyjnych dla
uczniów szkoły

Edukacja
patriotyczna dzieci i
młodzieŜy (rok
szkolny
2007/2008*)

Edukacja
alternatywna dzieci i
młodzieŜy (rok
szkolny
2007/2008*)

Edukacja
popularyzująca
przedmioty ścisłe
(rok szkolny
2008/2009**)

Edukacja
popularyzująca
przedmioty ścisłe
(rok szkolny
2007/2008*)

Edukacja regionalna
dzieci i młodzieŜy
(rok szkolny
2008/2009**)

Edukacja
alternatywna dzieci i
młodzieŜy (rok
szkolny
2008/2009**)

* rok szkolny 2007/2008 obejmuje miesiące od stycznia do sierpnia 2008 roku
** rok szkolny 2008/2009 obejmuje miesiące od września do grudnia 2008 roku

Ponadto we współpracy z:
•

Instytutem Lecha Wałęsy przekazano, wrocławskim maturzystom liceów
ogólnokształcących, 4444 egzemplarzy publikacji historycznej Lecha Wałęsy
„Droga do wolności – drogi do wspólnej Europy”;

•

Centrum
Metodycznym
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
i
Towarzystwem Edukacji Otwartej pilotaŜowo wdroŜono w trzech gimnazjach
we Wrocławiu projekt pn. Tutoring opiekuńczy w gimnazjach polegający na
uzupełnieniu wychowawstwa klasowego o program opiekuńczo - tutorski. Celem
projektu jest zmiana relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem, opartej na bardziej
bezpośrednim i indywidualnym kontakcie i wsparcie w rozwoju najwaŜniejszego
podmiotu w szkole jakim jest młody człowiek - koszt projektu wyniósł 50.010 zł;

•

Polskim Centrum Mediacji przeprowadzono warsztaty pn. „Mediacje
rówieśnicze” w ramach programu „Szkoła bez Przemocy” - koszt projektu wyniósł
87.500 zł;

•

Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym zorganizowano we Wrocławiu
Ogólnopolskie Forum Edukacyjne Równać Szanse pod patronatem Katarzyny Hall
– Minister Edukacji Narodowej i Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wrocławia, w
którym uczestniczyło 500 osób. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji
między edukacją dzieci i młodzieŜy z małych miejscowości i w aglomeracjach
poprzez wspieranie róŜnych inicjatyw społecznych;

•

Fundacją „Świat na Tak” (zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/1425/02 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 31.01.2002 r. w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego
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Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu młodzieŜowego
wolontariatu we wrocławskich placówkach oświatowych)
zorganizowano wrocławską edycję XIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W Konkursie udział wzięły 34 osoby oraz dwie
grupy w kategorii „Zgłoszenie grupowe”.
Gmina Wrocław udzieliła w 2008 roku dotacji podmiotowych szkołom i placówkom
oświatowym prowadzonym przez organizacje pozarządowe (dotacje podmiotowe
udzielane na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie
oświaty) zgodnie z poniŜsza tabelą:
Tabela 6. Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych dla szkół i placówek oświatowych
dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe
Liczba szkół
Liczba
prowadzonych
uczniów, na
Kwota
Organizacja
przez podmiot Nazwa szkoły prowadzonej przez
których
otrzymanej
Lp.
pozarządowa
i dotowanych organizację
przekazano dotacji w 2008
przez Miasto
dotację
roku
Wrocław
podmiotową
Przedszkole Wolne Inicjatywy
Fundacja Wolne
Edukacyjne
1 Inicjatywy
2
644
240750,45
Edukacyjne
Wrocławska Szkoła Przyszłości
"Handicap"
Społeczna Specjalna Szkoła
Stowarzyszenie na
Podstawowa Stowarzyszenia
"Handicap"
Rzecz
Wyrównywania
Społeczna Szkoła Specjalna
2 Szans
3
644
898291,28
Przysposabiająca do Pracy
Rozwojowych
Stowarzyszenia "Handicap"
Dziecka o
Społeczne Gimnazjum Specjalne
ObniŜonej
Stowarzyszenia "Handicap"
Sprawności
Dolnośląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
3
1
737
2079047,52
Mózgowym
dla Dzieci Niepełnosprawnych
PoraŜeniem
Dziecięcym
Społeczna Szkoła Podstawowa
Fundacja
"Optimum"
4
2
1256
373699,69
"Optimum"
Społeczne Gimnazjum "Optimum"
Stowarzyszenie
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
5 Edukacyjne
2
1599
476089,41
Gimnazjum Stowarzyszenia
Chrześcijan "ARKA"
Edukacyjnego Chrześcijan "Arka"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenie
Niepubliczne Przedszkole
6 Rozwoju Osiedla
2
574
176819,30
Stowarzyszenia Rozwoju Osiedla
Świniary
Świniary
Społeczna Szkoła Podstawowa
Zakrzowskie
Zakrzowskiego Stowarzyszenia
Stowarzyszenie
Edukacyjnego
7
2
1151
315272,65
Edukacyjne
Społeczne Gimnazjum
"Rodzina"
Zakrzowskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego
Stowarzyszenie
Bursa Szkolna
8 Wspierania Burs i
2
2207
1565030,11
Niepubliczny Specjalny Ośrodek
Internatów "Adept"
Wychowawczy dla MłodzieŜy
Społeczne Gimnazjum z Oddziałami
Stowarzyszenie
Integracyjnymi "Amigo"
9 Edukacji
2
1135
820857,59
Społeczne Integracyjne Liceum
Integracyjnej
Ogólnokształcące "AMIGO"
Stowarzyszenie
Centrum
10
1
Przedszkole Językowe eNTe
850
369112,50
Współpracy
Europejskiej
11 Fundacja
3
Gimnazjum "EKOLA"
1793
559106,33
Oświatowa
Liceum Ogólnokształcące "EKOLA"
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"EKOLA"
Fundacja Integracji
Dzieci i MłodzieŜy
12
Dolnego Śląska
"PRIMUS"
Fundacja Edukacji
13
Międzynarodowej

14

15

16

17

18

Społeczne
Stowarzyszenie
Prasoznawcze
"STOPKA"
Wrocławskie
Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i
MłodzieŜy "Bajka
Fundacja Kultury i
Edukacji
śydowskiej
"Gesher"
Fundacja
"Strachota"

Fundacja "Familijny
Poznań"

Szkoła Podstawowa "EKOLA"
Gimnazjum "PRIMUS"
2

2250

640445,21

2

Dwujęzyczne Gimnazjum "ATUT"
Fundacji Edukacji Międzynarodowej
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
"ATUT" Fundacji Edukacji
Międzynarodowej

3755

1135496,95

1

Policealne Studium Farmaceutyczne
we Wrocławiu

1347

329637,84

1

Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

1094

475069,50

1088

716280,32

1257

595719,85

Szkoła Podstawowa "PRIMUS"

Gimnazjum Lauder-Etz Chaim
2

Szkoła Podstawowa Lauder-Etz
Chaim

1

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne

6

"Mała Biedronka"- publiczny punkt
przedszkolny
"Pluszowy Miś"- publiczny punkt
przedszkolny
"Stokrotka"- publiczny punkt
przedszkolny
"u Krecika"- publiczny punkt
przedszkolny
"Zielona śabka"- publiczny punkt
przedszkolny
"Złota Rybka"- publiczny punkt
przedszkolny
RAZEM

176

23557

50952,00

11819686,5

Gmina Wrocław w 2008 roku przekazała organizacjom pozarządowym dotację celową
udzieloną przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadania nauczanie języka
angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych, w ramach wdraŜania
reformy oświaty, zgodnie z poniŜszą tabelą:
Tabela 7. Wykaz dotacji celowych przekazanych organizacjom pozarządowym na
realizację zadania nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół
podstawowych

Lp.

Organizacja
pozarządowa

Fundacja Edukacji
1 Międzynarodowej
Stowarzyszenie
Edukacyjne
2 Chrześcijan "ARKA"
Zakrzowskie
Stowarzyszenie
Edukacyjne
3 "Rodzina"

Szkoła , na którą przekazano
dotację celową
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
"ATUT" Fundacji Edukacji
Międzynarodowej

Kwota
Kwota
dotacji
wykorzystan
celowej
a dotacji
przekazanej
celowej

Zwrócona
kwota dotacji
celowej

13160,00

10323,10

2836,90

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa

6580,00

2573,97

4006,03

Społeczna Szkoła Podstawowa
Zakrzowskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego

6580,00

4965,11

1614,89

26320

17862,18

8457,82

RAZEM
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ad 9) zadania w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe:
a)
wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w
profesjonalizacji ich pracy
Głównym celem realizacji ww. zadania jest promowanie organizacji pozarządowych jako
miejsca pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego.
W tym celu ogłoszono otwarty konkursu ofert na prowadzenie Pozarządowego Ośrodka
Kariery. W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniona została organizacja, która w ramach
realizacji niniejszego zadania prowadziła m.in.:
doradztwo w znalezieniu pracowników, wolontariuszy zainteresowanych podjęciem
pracy w organizacjach pozarządowych,
pomoc w formułowaniu oczekiwań, ofert pracy,
bazę potencjalnych pracowników, wolontariuszy i pracodawców,
stronę internetową z ofertami pracy.
W wyniku prowadzonych działań 36 organizacji złoŜyło oferty pracy w Pozarządowym
Ośrodku Kariery, 114 kandydatów zgłosiło się do POK w celu podjęcia pracy w
organizacjach, a 13 osób zostało zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.
Przeprowadzono 65 rozmów doradczych, 10 szkoleń w których brało udział 200
uczestników. Nawiązano współpracę z 14 instytucjami rynku pracy.
Ponadto ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wspierania działań
mających na celu zatrudnienie w organizacjach pozarządowych w latach 2008-2009”.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniona została organizacja, która realizowała działania
ukierunkowane na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację wrocławskich organizacji
pozarządowych poprzez wprowadzenie na rynek pracy w organizacjach, wykształconych i
przeszkolonych osób chcących działać. W ramach realizacji zadania została
przeprowadzona akcja promocyjno-informacyjna słuŜąca rekrutacji uczestników projektu
– zarówno osób chcących podjąć zatrudnienie w NGO, jak i liderów funkcjonujących juŜ w
organizacjach oraz 180 godzin szkoleń merytorycznych, 60 godzin szkoleń
komputerowych, 3 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy.

b) i c)
prowadzenie
Wrocławskiego
Centrum
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych SEKTOR 3
wspieranie działań organizacji w zakresie podnoszenia kompetencji
merytorycznych m.innymi członków i liderów tych organizacji
W ramach realizacji ww. zadania od ubiegłego roku funkcjonuje centrum udzielające
kompleksowego wsparcia wrocławskim organizacjom pozarządowym, prowadzone przez
wyłonioną w drodze konkursu organizacje pozarządową tj. Fundacje Wspierania
Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.
Przedstawiciele nowopowstałych oraz juŜ istniejących wrocławskich organizacji
pozarządowych mogą skorzystać tam zarówno ze wsparcia zatrudnionej, przeszkolonej
kadry, która udziela fachowych porad prawnych, księgowych oraz w zakresie funduszy
unijnych jak i z nowocześnie wyremontowanych pomieszczeń i wysokiej klasy sprzętu,
którym dysponuje centrum a takŜe z internetu, telefonu, fachowych ksiąŜek, czasopism i
wielu innych pomocy dydaktycznych.
W trakcie trwania realizacji zadania w roku 2008 tj. od 01.01.2008 do 31.12.2008
przeprowadzono wiele następujących działań:
Zorganizowano 393 konferencji w tym spotkania szkoleniowe i konsultacyjne w ramach
programu „Razem do Samodzielności„, 28 spotkań integracyjnych i animujących
współpracę, udzielono 401 usług doradczych i konsultacyjnych, przeprowadzono 64 ( 1.5
godzinnych) i 74 ( 2 godzinnych ) szkoleń komputerowych.
Ofertą pomocy objęte zostały 82 organizacje w ramach programu „Razem do
samodzielności” oraz kilkadziesiąt organizacji i inicjatyw spoza programu.

Inne formy:
Wykonano nieodpłatne prace na rzecz organizacji pozarządowych - przygotowanie ulotek i plakatów
z okazji 30- lecia Monaru.
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ad 10) zadania w zakresie działań proekologicznych:


W roku 2008 zorganizowano następujące konkursy ofert:
− na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii pn. „Opracowanie projektu ścieŜki
przyrodniczo-edukacyjnej przebiegającej na obszarze Lasu Osobowickiego we
Wrocławiu”,
− na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii pn. organizacja akcji „Wiosenne
porządki”,
− na realizację zadania publicznego pn. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy w 2008
roku,
− na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców Wrocławia w 2008 roku,
− na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii pn. Szkolenia z zakresu edukacji
ekologicznej nauczycieli i edukatorów w 2008 roku,
− na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii pn. organizacja akcji „Sprzątanie
Świata 2008”,
− na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii pn. organizacja kampanii
Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu (16-22 września 2008r.) oraz
Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 września 2008r.).



Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce prowadziło Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, według zasad zawartych w umowie, ze szczególnym naciskiem na poprawę losu
zwierząt i podniesienie jakości oferowanych usług.
W ramach przyznanej dotacji zapewniono opiekę psom, kotom i sporadycznie innym
zwierzętom (świnia, kaczki, gęsi, gołębie, fretki, lisy, szynszyle itd.) przebywającym
w Schronisku.
Opieka polegała głównie na:
• Zapewnieniu schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
• Karmieniu i pojeniu stosownie do potrzeb,
• Szczepieniach profilaktycznych,
• Ochronie przed pasoŜytami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• Sterylizacji chirurgicznej części zwierząt,
• Leczeniu zwierząt chorych,
• Codziennej pielęgnacji.
Zapewniono odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt poprzez wydzielanie pomieszczeń
dla zwierząt chorych, młodych, matek z młodymi, zwierząt wraŜliwych psychicznie lub
agresywnych, a takŜe poprzez rozdzielenie samic od samców oraz dbałość o stan sanitarno
- higieniczny całego obiektu – sprzątaniu i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt.
zwierzęta przyjmowane były i prowadzono dozór w placówce przez całą dobę. Schronisko
było udostępniane w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:30, a w soboty i niedziele
od 9:00 do 15:00 dla osób chcących adoptować zwierzęta i innych interesantów. Pozwoliło
to na uzyskanie bardzo dobrych efektów przy adopcjach zwierząt.
W roku 2008 przyjęto 2173 psy, a 1993 wydano nowym opiekunom. Do tak dobrego
wyniku (92%) przyczyniły się równieŜ akcje promocyjne oraz edukacyjne, prowadzone
przez organizację, mające na celu zachęcanie do przyjmowania zwierząt ze schroniska.
Lekarze weterynarii zatrudnieni do pracy w schronisku byli dyspozycyjni przez całą dobę w
razie wystąpienia nagłych sytuacji.
W ramach wykonywanych obowiązków leczyli zwierzęta wydawane ze schroniska, które
zachorowały do 14 dni od momentu adopcji.
Realizowano program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:
sterylizację zwierząt, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli oraz usypianie ślepych
miotów.
TOZ współpracowało z administratorami terenów, na których przebywają zwierzęta
bezdomne, z Policją, StraŜą Miejską i StraŜą PoŜarną w przypadku konieczności niesienia
pomocy zwierzętom lub pomocy ludziom poszkodowanym przez zwierzęta oraz prowadziło
akcje edukacyjne.
Zwierzęta bezdomne wyłapywane były w sposób humanitarny z zastosowaniem przepisów o
ochronie zwierząt.
Prowadzone było znakowanie zwierząt przetrzymywanych w schronisku przy pomocy
elektronicznych mikroprocesorów.
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W okresie objętym sprawozdaniem:
Stan psów na dzień 01.01.2008 – 323
Przyjęto 2170 psów
Wydano 1993 psy
Dokonano eutanazji 173 psów
Uciekło 6 psów
Padło 23 psy
Stan końcowy na dzień 31.12.2008 - 298
Stan kotów na dzień 01.01.2008 - 105
Przyjęto 895 kotów
Wydano 797 kotów
Dokonano eutanazji 54 kotów
Uciekło 38 kotów
Padło 30 kotów
Stan końcowy na dzień 31.12.2008 - 81
Sterylizacja kotów 1 509 (w schronisku 334, na talony 1175)
Sterylizacja 284 psów w schronisku
Szczepienia profilaktyczne 90% zwierząt przyjętych
Odrobaczanie 90% zwierząt przyjmowanych
Odpchlenie 100% zwierząt przyjmowanych
Elektroniczne znakowanie 1212 psów (100% psów kwalifikowanych)
1599 interwencji wyjazdowych.

ad 11) zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości:
Podjęto realizację zadania publicznego,
polegającego
na
utworzeniu ośrodka, w którym
osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogłyby uzyskać kompleksowe
wsparcie, począwszy od udostępnienia im przestrzeni biurowej na potrzeby prowadzonej
działalności poprzez doradztwo, usługi księgowe, prawne, biznesowe, szkoleniowe w zakresie
sprawnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem.
Na podstawie zawartej umowy z dnia 28 października 2008 r. powołano do Ŝycia Wrocławski
Inkubator Przedsiębiorczości, który otrzymał wsparcie gminne w wysokości 3,2 mln złotych na
funkcjonowanie w latach 2008 – 2010.
Zgodnie z załoŜeniami z infrastruktury Inkubatora w tym samym czasie będzie mogło korzystać 30
beneficjentów wybranych w postępowaniu konkursowym. Do dyspozycji będzie sala open space
wyposaŜona w 26 stanowisk oraz cztery pomieszczenia konsultantów doradców. W ramach
miesięcznej opłaty w wysokości 300 zł beneficjenci otrzymają opiekę merytoryczną w zakresie
zasad prowadzenia działalności, dostęp do preferencyjnych usług w zakresie doradztwa prawnego,
ekonomicznego, ksiegowo-finansowego, podatkowego, pomoc w nawiązywaniu kontaktów
gospodarczych, w poszukiwaniu partnerów gospodarczych, informacje o dostępnych źródłach
finansowania przedsięwzięć, pomoc w pozyskiwaniu środków z UE itd.
Obecnie prowadzony jest nabór do inkubatora. Pierwsze osoby będą mogły wprowadzić się do
Inkubatora - mieszczącego się w biurowcu CUPRUM wejście od ulicy Sikorskiego 2-8 - z początkiem
lutego 2009 roku.

ad 12) zadania w zakresie współpracy międzynarodowej:
c) upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z kontaktów
partnerskich Wrocławia z innymi miastami w kraju i poza jego granicami;
d) propagowanie aktywnego kreowania tych kontaktów przez organizacje
pozarządowe


Program „WROCŁAW-LWÓW/Partnerstwo dla współpracy”
Liczba umów: 1
Cel zadania: Rozwijanie partnerstwa w zakresie promowania dobrych praktyk w dziedzinie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury. Tworzenie nowych i wspieranie
istniejących
partnerstw organizacji pozarządowych oraz
promowanie współpracy
przedstawicieli organów samorządowych, instytucji państwowych z Wrocławia i ze Lwowa
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Działania:
- organizowanie seminariów, konferencji,
- prowadzenie warsztatów, staŜy, wizyt studyjnych,
- prowadzenie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami, organizacjami młodzieŜowymi–
spotkania młodzieŜ, wymiana
- prowadzenie partnerskiej współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji
samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami społecznymi, liderami
lokalnymi
- promowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji
i kultury
W ramach programu zrealizowano 25 róŜnych projektów, w których uczestniczyło ok.
3 000 osób.


Realizacja projektu: „Europejski Dom Spotkań we Lwowie 2008”
Liczba umów: 1
Celem projektu jest utworzenie na terenie Ukrainy Centrum Współpracy Organizacji
Pozarządowych państw europejskich, w szczególności krajów dawnego Bloku Wschodniego.
W ramach projektu zorganizowano warsztatowe spotkania polsko-ukraińskiej grupy
inicjatywnej
projektu
we
Lwowie
oraz
w
KrzyŜowej
i we Wrocławiu w których uczestniczyło 30 osób z 7 organizacji pozarządowych. W ramach
wspólnych opracowano koncepcję i statut Europejskiego Domu Spotkań we Lwowie.

ad 14) zadania w zakresie wsparcia technicznego organizacji pozarządowych:


Poprawa warunków opieki hospicyjnej pacjentów poprzez wsparcie inwestycji rozbudowy
Stacjonarnego Hospicjum dla dorosłych
Liczba umów: 1
Cel ogólny: Zwiększenie liczby miejsc w hospicyjnej opiece stacjonarnej dla dorosłych oraz
utworzenia placówki opieki ambulatoryjnej w zakresie leczenia paliatywnego Hospicjum
Domowego, Centrum Psychoonkologii, Ośrodka Edukacyjno-Szkoleniowego dla rodzin
pacjentów i personelu medycznego.
Dotyczy: obiektu budowlanego Konwentu OO. Bonifratrów we Wrocławiu, przy ul.
Poświęckiej 8
Przeprowadzono następujące działania:
wykonanie robót remontowo-budowlanych w ramach przebudowy
zakup dźwigu towarowego,
zakup wyposaŜenia oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.
Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane.



Wsparcie techniczne dla Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu "Romani Bacht"
Liczba umów: 1
Zadanie obejmuje na remoncie pomieszczeń lokalu przy ul. 3 Maja 13 D, ma na celu
utworzenie na terenie dzielnicy Brochów Integracyjne Centrum Kultury Romskiej, w którym
będą odbywać się zajęcia kulturalne, edukacyjne, sportowe, poradnictwo prawne i socjalne
oraz przygotowanie róŜnych wydarzeń promujących kulturę romską, min. festiwalu kultury
romskiej.
Zadanie w roku 2009 będzie kontynuowane ze środków europejskich (projekt w
przygotowaniu).



Nieodpłatne prace (CIS) na rzecz organizacji pozarządowych, w tym na rzecz:
−
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Zdrowia „Curatus” (remont 4 pomieszczeń)
−
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (remont 3 pomieszczeń)

Źródła danych:
1. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego
2. Wydziały/Biura merytoryczne Urzędu Miejskiego
3. Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego
4. Miejskie jednostki budŜetowe
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