Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi
w roku 2013

Na podstawie:

 Uchwały Nr XXXV/783/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada
2012r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2013
 Uchwały Nr XLII/981/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia
2013r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z
organizacjami pozarządowymi w latach 2013 – 2017

Wstęp
W roku 2013 obowiązywały dwa programy współpracy Miasta Wrocławia z
organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni.
Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim:
- uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w
zakresie realizacji zadań publicznych,
- określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji
organizacjom pozarządowym,
- określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.
Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego
aktywność obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego
na wspólnych działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności
lokalnych stanowi klucz do rozwiązywania problemów społecznych. Trzeci sektor,
biorąc pod uwagę podstawowe zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w
rozwiązywaniu tych problemów oraz we wspomaganiu społeczności lokalnych.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji oraz jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

Wrocław, marzec 2014 r.
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I.

Charakterystyka organizacji pozarządowych
działających na terenie Miasta Wrocławia

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi bazę danych o
organizacjach pozarządowych – Generator NGO, o którym mowa w rozdziale
III.2. niniejszego sprawozdania.
Według stanu na dzień 31.12.2013r. zaewidencjonowanych w nim było: 778
fundacji, 2.777 stowarzyszeń, 5 związków stowarzyszeń, 105 organizacji
powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół, 2 związki
wyznaniowe i 4 organizacje o innych formach prawnych, co łącznie składa się na
3.671 organizacji, z których 269 posiada siedzibę poza Wrocławiem, a w bazie
znajdują się z uwagi na to, iŜ współpracują z Miastem poprzez realizację zadań
publicznych.
Strukturę wszystkich organizacji pozarządowych znajdujących się w Generatorze
NGO według formy prawnej prezentuje rysunek nr 1.

Rys. nr 1 Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się w
Generatorze NGO według stanu na dzień 31.12.2013r.
(według formy prawnej)
Organizacje
powstałe na
mocy przepisów
prawnych
państwo - kościół
2,86%

Związki
wyznaniowe
0,05%

Związki
stowarzyszeń
0,14%

Inne formy
prawne
0,11%

Fundacje
21,19%

Stowarzyszenia
75,65%
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Z kolei, organizacje pozarządowe posiadające siedzibę we Wrocławiu, będące w
Generatorze NGO to: 677 fundacji, 2.621
stowarzyszeń, 5 związków
stowarzyszeń, 95 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo
– kościół i 4 organizacje o innych formach prawnych, co łącznie składa się na
3.402 organizacje.
Strukturę organizacji pozarządowych mających siedzibę we Wrocławiu,
znajdujących się w Generatorze NGO według formy prawnej prezentuje rysunek
nr 2.

Rys. nr 2 Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się w
Generatorze NGO, mających siedzibę we Wrocławiu według stanu
na dzień 31.12.2013r. (według formy prawnej)
Organizacje
powstałe na
mocy przepisów
prawnych
państwo - kościół
2,79%

Inne formy
prawne
0,12%

Fundacje
19,90%

Związki
stowarzyszeń
0,15%

Stowarzyszenia
77,04%

Według stanu na dzień 31.12.2013r. Prezydent Wrocławia sprawował nadzór∗ nad
2.621 stowarzyszeniami z siedzibą we Wrocławiu.

∗

na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie
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W ramach uprawnień nadzorczych wykonane były następujące działania:
- Do Sądu wydanych zostało 244 opinii ogółem, w tym:
 145 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń;
 99 opinii w sprawie wpisu zmian do statutów juŜ zarejestrowanych
stowarzyszeń.
- Wydano 4 decyzje w sprawie wpisu klubów sportowych nieprowadzących
działalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonych
przez Prezydenta Wrocławia.
- Nie wydano Ŝadnej decyzji w sprawie wykreślenia klubów sportowych
nieprowadzących działalności gospodarczej z ewidencji klubów sportowych
prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia.
- Wydano 1 decyzję o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji
uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
- Nie wydano Ŝadnej decyzji w sprawie wykreślenia uczniowskich klubów
sportowych z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez
Prezydenta Wrocławia.
- Wydano 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne w sprawie
cofnięcia wniosku o wpis klubów sportowych do ewidencji klubów sportowych
prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
- Organ nadzorujący wystąpił do Sądu z 2 wnioskami o ustanowienie kuratora
dla stowarzyszeń, klubów sportowych i uczniowskiego klubu sportowego - nie
posiadających zarządu zdolnego do działań prawnych.
- Wystąpiono do Sądu z 3 wnioskami o rozwiązanie stowarzyszenia.
- Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
 wpisie 81 stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 wpisie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 102 stowarzyszeń.
Wpłynęło 11 informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, w tym
wszystkie zostały przyjęte do wiadomości i nie wystąpiono do sądu o
zakazanie działalności stowarzyszeń.
- Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
 wpisie 122 fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 wpisie zmian
danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 45 fundacji;
 wykreśleniu 2 fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
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I.1.

Zestawienia analityczne

PoniŜej zaprezentowane zostały zestawienia analityczne dotyczące ilości
poszczególnych form organizacji pozarządowych ze względu na formę prawną w
latach 2010 – 2013.
Tabela nr 1 i rysunek nr 3 prezentują ilość wszystkich organizacji pozarządowych
znajdujących się w Generatorze NGO w latach 2010 – 2013, natomiast tabela nr
2 i rysunek nr 4 prezentują dane ilościowe organizacji pozarządowych z siedzibą
we Wrocławiu w tym okresie.
Tabela nr 1
Ilość wszystkich organizacji pozarządowych znajdujących
się w Generatorze NGO
(według stanu na 31 grudnia danego roku)

2010

2011

2012

2013

459

553

643

778

2 559

2 697

2 678

2 777

Związki stowarzyszeń

53

53

7

5

Organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych
państwo - kościół

94

94

101

105

Związki wyznaniowe

2

4

2

2

Inne formy prawne

23

19

3

4

3 190

3 420

3 434

3 671

Fundacje
Stowarzyszenia

Ogółem

Rys. nr 3 Ilość wszystkich organizacji pozarządowych znajdujących się w
Generatorze NGO w latach 2010-2013
(według stanu na 31 grudnia danego roku)
szt.
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mocy przepisów prawnych
państwo - kościół
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Związki wyznaniowe

500
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Inne formy prawne
2010

2011

2012
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Lata
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Tabela nr 2

Ilość organizacji pozarządowych znajdujących się w
Generatorze NGO z siedzibą we Wrocławiu
(według stanu na 31 grudnia danego roku)

2010

2011

2012

2013

533

475

570

677

2 439

2 558

2 551

2 621

Związki stowarzyszeń

53

51

7

5

Organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych
państwo - kościół

92

88

94

95

Związki wyznaniowe

3

2

1

0

Inne formy prawne

0

16

3

4

3 120

3 190

3 226

3 402

Fundacje
Stowarzyszenia

Ogółem

Rys. nr 4 Ilość organizacji pozarządowych znajdujących się w
Generatorze NGO w latach 2010-2013 z siedzibą we Wrocławiu
(według stanu na 31 grudnia danego roku)
szt.
Fundacje
3 000
Stowarzyszenia

2 500
2 000

Związki stowarzyszeń
1 500
Organizacje powstałe na
mocy przepisów prawnych
państwo - kościół

1 000
500

Związki wyznaniowe

0
2010

2011

2012

2013

Lata
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Inne formy prawne

Prezentowane zestawienia analityczne pokazują nieznaczną tendencję wzrostową
ilości organizacji pozarządowych, przede wszystkim stowarzyszeń i fundacji.
Wzrost zainteresowania działalnością w obszarze III sektora jest zarówno
wynikiem wzrostu świadomości obywatelskiej społeczeństwa demokratycznego,
ale teŜ w duŜej mierze jest związane z brakiem ofert pracy na rynku pracy.
Stąd teŜ sporą część środków finansowych zaplanowanych na szkolenia
przeznacza się na ofertę szkoleń, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i
profesjonalizacja pracy w organizacjach pozarządowych.
Szkolenia dla organizacji pozarządowych zostały szczegółowo omówione w
rozdziale III.4.1. niniejszego sprawozdania.

II.

Finansowe formy współpracy

II.1.

Konkursy, oferty, umowy

W roku 2013 zadania publiczne zlecane były na podstawie:
•
•

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
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Łącznie w ubiegłym roku zostało ogłoszonych 146 konkursów.
Rysunek nr 5 przedstawia strukturę konkursów 2013
wydziałów/komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za
względem merytorycznym.

roku według
zadania pod

Rys. nr 5 Struktura otwartych konkursów ofert w 2013 roku

Wydział Zdrow ia i
Spraw Społecznych 30 szt.
20,55%

Biuro Rozw oju
Gospodarczego - 5
szt.
3,42%

Biuro Sportu,
Turystyki i Rekreacji 30 szt.
20,55%
Biuro ds.
Współpracy z
Organizacjam i
Pozarządow ym i - 9
szt.
6,16%
Biuro Współpracy z
Zagranicą - 2 szt.
1,37%

Wydział Kultury - 22
szt.
15,07%
Wydział
Bezpieczeństw a i
Zarządzania
Kryzysow ego - 1 szt.
0,68%
Miejski Ośrodek
Pom ocy Społecznej 31 szt.
21,23%

13

Centrum Inform acji i
Rozw oju
Społecznego
- 13
Biuro Miejskiego
szt.
Konserw atora
8,90%
Zabytków - 3 szt.
2,05%

W w/w konkursach złoŜono łącznie 639 ofert.
Rysunek nr 6 przedstawia strukturę ofert 2013 roku według wydziałów/komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania pod względem merytorycznym.

Rys. nr 6 Struktura ofert złoŜonych ofert w 2013 roku

Wydział Zdrow ia i
Spraw Społecznych 152 szt.
23,79%

Biuro Rozw oju
Gospodarczego - 5
szt.
0,78%

Biuro Sportu,
Turystyki i Rekreacji
- 110 szt.
17,21%
Biuro ds.
Współpracy z
Organizacjam i
Pozarządow ym i - 94
szt.
14,71%
Biuro Współpracy z
Zagranicą - 3 szt.
0,47%

Wydział Kultury - 110
szt.
17,21%
Wydział
Bezpieczeństw a i
Zarządzania
Kryzysow ego - 1szt.
0,16%

Biuro Miejskiego
Konserw atora
Zabytków - 56 szt.
8,76%
Miejski Ośrodek
Pom ocy Społecznej 36 szt.
5,63%
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Centrum Inform acji i
Rozw oju
Społecznego - 72
szt.
11,27%

Łącznie w 2013 roku w wyniku w/w konkursów podpisanych zostało 421 umów
dotacyjnych.
Strukturę umów według wydziałów/komórek organizacyjnych odpowiedzialnych
za zadania pod względem merytorycznym przedstawia rysunek nr 7.

Rys. nr 7 Struktura um ów podpisanych w 2013 roku (jednorocznych i w ieloletnich na
podstaw ie otw artych konkursów ofert)

Wydział Zdrow ia i
Spraw Społecznych 96 szt
22,80%

Biuro ds.
Współpracy z
Organizacjam i
Pozarządow ym i - 54
szt.
12,83%

Biuro Miejskiego
Konserw atora
Zabytków - 46 szt.
10,93%
Biuro Rozw oju
Gospodarczego - 2
szt.
0,48%

Wydział Kultury - 54
szt
12,83%

Wydział
Bezpieczeństw a i
Zarządzania
Kryzysow ego - 1 szt.
0,24%
Miejski Ośrodek
Pom ocy Społecznej 31 szt.
7,36%

Biuro Sportu,
Turystyki i Rekreacji 92 szt.
21,85%
Biuro Współpracy z
Zagranicą - 2 szt.
0,48%
Centrum Inform acji i
Rozw oju
Społecznego - 43
szt.
10,21%
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Dane ilościowe do rysunków nr 5, 6 i 7 przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Zadania według biur/wydziałów merytorycznych

Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów

Dane dotyczące
złoŜonych ofert

Dane dotyczące
podpisanych
umów

ilość

% udział

ilość

% udział

ilość

% udział

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

9

6,16%

94

14,71%

54

12,83%

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

3

2,05%

56

8,76%

46

10,93%

5

3,42%

5

0,78%

2

0,48%

30

20,55%

110

17,21%

92

21,85%

2

1,37%

3

0,47%

2

0,48%

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

13

8,90%

72

11,27%

43

10,21%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

31

21,23%

36

5,63%

31

7,36%

1

0,68%

1

0,16%

1

0,24%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%
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15,07%

110

17,21%

54

12,83%

30

20,55%

152

23,79%

96

22,80%

146

100,00%

639

100,00%

421

100,00%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Biuro Współpracy z Zagranicą

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego

Wydział Edukacji
Wydział InŜynierii Miejskiej
Wydział Kultury
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Razem

Z kolei tabela nr 4 prezentuje zestawienie ilościowe wszystkich obowiązujących w
2013 umów dotacyjnych, tj. jednorocznych i wieloletnich zawartych na podstawie
otwartych konkursów ofert oraz umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.

16

W roku 2013 na podstawie 146 otwartych konkursów ofert zostało zawartych
łącznie 628 umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe, w tym:
- 386 umów jednorocznych,
- 35 umów wieloletnich (+ 69 umów wieloletnich, zawartych w latach
ubiegłych),
- 138 umów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (na 247 złoŜonych
ofert).
Tabela nr 4
Zestawienie umów
obowiązujących w 2013 roku
według wydziałów/jednostek
merytorycznych

Umowy
jedno roczne

1

Umowy wieloletnie

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

rok
rozpoczęcia
2013

rok
rozpoczęcia
przed 2013

2

3

4

5

6

7

Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi

53

1

16

17

12

82

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

46

0

0

0

0

46

Biuro Rozwoju Gospodarczego

1

1

0

1

2

4

92

0

2

2

55

149

Biuro Współpracy z Zagranicą

2

0

1

1

0

3

Centrum Informacji i Rozwoju
Społecznego

43

0

0

0

24

67

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6

25

26

51

2

59

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

1

0

0

0

0

1

Wydział Edukacji

0

0

0

0

3

3

Wydział InŜynierii Miejskiej

0

0

1

1

0

1

Wydział Kultury

47

7

5

12

2

61

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

95

1

18

19

38

152

386

35

69

104

138

628

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Razem
Razem ilość umów jednorocznych i
wieloletnich podpisanych w 2013
roku na podstawie otwartych
konkursów ofert

421
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(3+4)

Rysunek nr 8 przedstawia strukturę umów wieloletnich za rok 2013 według
wydziałów/komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania pod względem
merytorycznym.

Rys. nr 8 Struktura umów wieloletnich obowiązujących w 2013 roku

Wydział Zdrow ia i
Spraw Społecznych 19 szt.
18,27%

Biuro ds.
Współpracy z
Organizacjam i
Pozarządow ym i - 17
szt.
16,35%

Biuro Rozw oju
Gospodarczego - 1
szt.
0,96%
Biuro Sportu,
Turystyki i Rekreacji 2 szt.
1,92%

Wydział Kultury - 12
szt.
11,54%

Biuro Współpracy z
Zagranicą - 1 szt.
0,96%
Wydział InŜynierii
Miejskiej - 1 szt.
0,96%
Miejski Ośrodek
Pom ocy Społecznej 51 szt.
49,04%
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Rysunek nr 9 przedstawia strukturę umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013, według
wydziałów/komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania pod względem
merytorycznym.

Rys. nr 9 Struktura umów (tryb art. 19a ustawy) w 2013 roku

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
- 38 szt.
27,54%

Biuro ds.
Współpracy z
Organizacjami
Pozarządowymi - 12
szt.
8,70%

Biuro Rozwoju
Gospodarczego - 2
szt.
1,45%

Wydział Kultury - 2
szt.
1,45%

Wydział Edukacji - 3
szt.
2,17%

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 2 szt.
1,45%

Centrum Informacji
i Rozwoju
Społecznego - 24
szt.
17,39%

Biuro Sportu,
Turystyki i
Rekreacji - 55 szt.
39,86%

Rysunek nr 10 przedstawia strukturę umów jednorocznych i wieloletnich
zawartych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz umów zawartych w
trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za rok
2013, według wydziałów/komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania
pod względem merytorycznym.
Dane ilościowe do tego rysunku są zgodne z kolumnami odpowiednio: 6, 5 i 2
Tabeli nr 4.
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umowy z trybu 19a ustawy

20

umowy wieloletnie

umowy jednoroczne

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Kultury

Wydział InŜynierii Miejskiej

Wydział Edukacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Rys. nr 10 Struktura umów jednorocznych, wieloletnich i z trybu art. 19 a
ustawy - obowiązujących w 2013 roku

szt.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Listy umów jednorocznych, wieloletnich oraz zawartych na podstawie art. 19a
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem
otwartego konkursu ofert są umieszczane corocznie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

II.1.1.

Zestawienia analityczne

PoniŜej, w tabeli nr 5 oraz na rysunkach nr 11 i 12 zaprezentowane
zostały zestawienia analityczne dotyczące ilości otwartych konkursów
ofert, złoŜonych ofert oraz zawartych umów w latach 2010 – 2013.
Tabela nr 5

L.p.

Zestawienie ilości otwartych konkursów ofert, złoŜonych ofert oraz
2010
zawartych umów z organizacjami pozarządowymi

2011 2012 2013

1 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

126

123

132

146

2 Liczba złoŜonych ofert w otwartych konkursach ofert

1010 1084

752

639

3 Liczba umów konkursowych jednorocznych

540

510

421

386

4

Liczba umów konkursowych wieloletnich zawartych w roku
sprawozdawczym

13

47

28

35

5

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

553

557

449

421

6

Liczba umów konkursowych wieloletnich zawartych przed rokiem
111
sprawozdawczym

77

87

69

7

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

12

50

91

138

8

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

124

124

115

104

9

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

676

684

627

628
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Rys. nr 11 Liczba otwartych konkursów ofert, liczba ofert i
zawartych umów w perspektywie lat 2010 - 2013
szt.
1200
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Liczba ogłoszonych
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1010

752
639
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557
449

400
200
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123

132

421

Liczba umów zawartych w
ramach otwartych
konkursów ofert

146

0
2010

2011
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Lata

Jak obrazuje rysunek nr 11 ilość corocznie ogłaszanych otwartych konkursów
ofert jest mniej więcej stała, z nieznaczną tendencją wzrostową, co odzwierciedla
stałą z nieznaczną tendencją wzrostową ilość planowanych do realizacji zadań
publicznych (przy czym wysokość środków przeznaczanych na ich realizację ma
tendencję wzrostową).
Wykres pokazuje nieznaczną tendencję spadkową ilości zawartych umów w trybie
otwartych konkursów ofert oraz znaczną tendencją spadkową ilości złoŜonych
ofert.
Tendencja spadkowa ilości złoŜonych ofert ma swoje podłoŜe przede wszystkim w
zaostrzeniu kontroli realizacji zadań publicznych oraz weryfikacji sprawozdań z
ich realizacji, co spowodowało znacznie mniejsze zainteresowanie pozyskaniem
dotacji przez niesolidnych zleceniobiorców.
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Rys. nr 12 Liczba obowiązujących umów zawartych z
organizacjami pozarządowymi w latach 2010 - 2013
szt.
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Wykres pokazuje nieznaczną tendencję spadkową ilości zawieranych umów, przy
czym biorąc pod uwagę, iŜ ilość planowanych do realizacji zadań publicznych jest
mniej więcej stała (ze wzrostem ilości przeznaczanych na nie środków) tendencja
ta jest spowodowana stopniowym przechodzeniem
na zawieranie umów
wieloletnich dla zadań, dla których jest to uzasadnione, tj.:
- dla zadań całorocznych w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, w
szczególności w zakresie pomocy społecznej,
- dla zadań sezonowych o określonej specyfice, dla których waŜna jest
nazwa i marka organizatora np. festiwal Nowe Horyzonty.
Ponadto, naleŜy wspomnieć, iŜ obserwuje się coraz większe zainteresowanie
realizacją zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tryb ten został
wprowadzony przez ustawodawcę ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146).
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II.2.

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

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/783/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
29 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z
organizacjami pozarządowymi w roku 2013, środki przeznaczone na realizację
programu określono w wysokości 58.300.000 zł.
Z kolei zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28
grudnia 2012 r.w sprawie budŜetu Miasta na 2013 rok plan dotacji celowych dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosił 63.918.365 zł. a według
stanu na dzień 31.12.2013 r. plan po zmianach wynosił 70.175.941 zł.
Znacząca róŜnica pomiędzy kwotą określoną w rocznym programie współpracy a
przyjętą budŜecie Miasta tj. ok. 5,61 mln zł wynika z róŜnych terminów
przygotowywania w/w dokumentów. Roczny program współpracy - z uwagi na
konieczność przedkładania go do 30 – dniowych konsultacji i uchwalenia do 30
listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu zgodnie z ustawą
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie - musi mieć określony budŜet
najpóźniej do ok. połowy sierpnia, natomiast projekt budŜetu Miasta jest
składany do Rady Miejskiej do 15 listopada. Trzy miesiące intensywnych prac nad
projektem budŜetu dały moŜliwość wygenerowania wyŜszej kwoty na realizację
programu.
Z kolei, zwiększenie budŜetu w trakcie 2013 roku o kwotę 6.257.576 zł (stan na
31.12.2013r.) związane było z moŜliwością zlecenia realizacji kolejnych zadań
publicznych organizacjom pozarządowym.
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (w szczegółowości
według klasyfikacji budŜetowej) za 2013 rok prezentuje tabela nr 6.
Tabela nr 6

Dział Rozdział

Plan wg
uchwały
Wykonanie
budŜetowej
za 2013 rok
(po zmianach)

Wyszczególnienie

OGÓŁEM
630

63003

710

%
wyk.
planu

70 175 941,00 69 561 969,23 99,1

Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

406 000,00

404 940,00 99,7

71095 Pozostała działalność

134 130,00

134 130,00 100,0

750

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

505 000,00

505 000,00 100,0

754

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

40 000,00

40 000,00 100,0

801

80195 Pozostała działalność

318 862,00

316 814,13 99,4
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803

80395 Pozostała działalność

356 800,00

355 739,00 99,7

851

85149 Programy polityki zdrowotnej

1 257 589,00

1 235 636,73 98,3

851

85153 Zwalczanie narkomanii

632 800,00

632 800,00 100,0

851

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 716 708,00

6 588 247,87 98,1

851

85158 Izby wytrzeźwień

1 600 000,00

1 600 000,00 100,0

852

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

4 187 178,00

4 186 525,93 100,0

852

85202 Domy pomocy społecznej

8 933 744,00

8 933 738,00 100,0

852

85203 Ośrodki wsparcia

2 392 600,00

2 342 520,09 97,9

852

85204 Rodziny zastępcze

450 000,00

450 000,00 100,0

852

Zadania w zakresie przeciwdziałania
85205 przemocy
w rodzinie

310 000,00

309 450,00 99,8

852

85206 Wspieranie rodziny

2 000 545,00

2 000 545,00 100,0

852

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

1 008 027,00

1 008 025,54 100,0

852

85232 Centra integracji społecznej

815 138,00

540 721,85 66,3 *(1)

853

85305 śłobki

841 125,00

841 125,00 100,0

853

85395 Pozostała działalność

5 929 010,00

5 921 763,92 99,9

900

90013 Schroniska dla zwierząt

2 520 000,00

2 500 000,00 99,2

900

90095 Pozostała działalność

42 267,00

42 030,00 99,4

921

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

8 550 000,00

8 550 000,00 100,0

921

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5 686 150,00

5 595 449,28 98,4

921

92195 Pozostała działalność

6 433 500,00

6 433 299,11 100,0

926

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

8 108 768,00

8 093 467,78 99,8

Wyjaśnienie

*(1)

Wykonanie planu dotacji z budŜetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych za 2013r przez CIS na poziomie 66,30% wiąŜe się z zakończeniem
realizacji projektów „EUROprzedsiębiorca45+”, „Liderzy coachingu – nowe
metody pracy z seniorami” i oszczędnościami po stronie partnerów w wykonaniu
planu finansowego – oszczędności wynikają z niŜszego niŜ zakłada dano wsparcia
pomostowego w projekcie „EUROprzedsiębiorca45+”. Mniejsze wykonanie planu
spowodowane jest równieŜ oszczędnościami poprzetargowymi w projekcie
„Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę
publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców
dedykowane gminnym zespołom”. interdyscyplinarnym” i niŜszymi wypłatami
stypendiów dla uczestniczek projektu.
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Ujęcie dynamiczne (w latach 2002 – 2013) wykonania planu dotacji dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w
celu osiągnięcia zysku prezentuje tabela nr 7 oraz rysunek nr 13.
Przedstawione poniŜej dane, w perspektywie 12 - letniej, pokazują jednoznacznie
tendencję wzrostową ilości środków finansowych przekazywanych z budŜetu
Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Tabela nr 7
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w ujęciu dynamicznym
w latach 2002 - 2013 (w zł)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

17 243 894
21 132 895
25 657 000
30 000 000
30 127 980
47 508 961
55 466 939
58 909 981
62 877 901
65 715 620
73 298 996
69 561 969

Rys. nr 13 Wykonanie planu dotacji dla podm iotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w latach 2002 2013
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III.

Pozafinansowe formy współpracy

W celu usprawnienia współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2007
roku powołano Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Miejskiego. 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
pozarządowych
dokonywania wszystkich formalności związanych z dokumentacją rejestrową,
składaniem ofert konkursowych, podpisywaniem umów i sprawozdawczością w
jednym miejscu.
Doświadczenie funkcjonowania Biura pokazuje, iŜ przyjęty kierunek był właściwy.
Biuro uaktualniana na bieŜąco bazę podmiotów (organizacji pozarządowych)
realizujących zadania Gminy, ujednolica tryb i zasady ogłaszania konkursów,
wprowadza jednolite wzory dokumentów. Jednocześnie prowadzone są teŜ
projekty dotyczące polepszenia współpracy sektora pozarządowego z
samorządem. Ponadto Biuro ogłasza otwarte konkursy ofert, przyjmuje oferty,
zawiera umowy ze zleceniobiorcami (organizacjami pozarządowymi) na realizację
zadań publicznych. Koordynuje równieŜ sprawy związane z zawieraniem umów w
trybie art. 19 a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Ponadto w Biurze składane są sprawozdania z realizacji tych zadań.
Biuro wydaje opinie w sprawie lokali uŜytkowych dla organizacji pozarządowych,
a takŜe przeprowadza wizytacje w lokalach pod kątem zgodności z zawartą
umową.
Biuro sporządza takŜe plan kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe na kolejny rok do przeprowadzenia
przez
Wydział
Kontroli
Urzędu
Miejskiego.
Biuro
uczestniczy
równieŜ
w
przygotowywaniu dokumentacji przy przeprowadzaniu kontroli tych zadań przez
instytucje zewnętrzne.
Na zewnątrz, Biuro prowadzi szereg działań koordynujących oraz wspierających
rozwój trzeciego sektora, jak akcje promocyjne, szkoleniowe, konferencje itp.
Ponadto, Biuro współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak m.in.: Unia
Metropolii Miast Polskich czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poprzez np.
wypełnianie corocznej ankiety pn. „Monitoring współpracy urzędów jednostek
samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym za .... rok”, udział w
konsultacjach społecznych dot. zmian w dotychczasowych przepisach dot.
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz udział w komisjach
merytorycznych UMP.

III.1.

Serwis informacyjny na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia prowadzi i
aktualizuje strony internetowe skierowane do zainteresowanych, w tym głównie
do wrocławskich organizacji pozarządowych w serwisach Urzędu Miejskiego
Wrocławia:
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Strona internetowa Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
Dostęp:
1. www.wroclaw.pl - Wiadomości – Aktualności NGO
http://www.wroclaw.pl/aktualnosci-ngo
Aktualności NGO (wiadomości własne BWO skierowane do NGO,
informacje własne NGO).
2. www.wroclaw.pl - Urząd – Organizacje pozarządowe
http://www.wroclaw.pl/organizacje-pozarzadowe
- Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.um.wroc.pl/
Dostęp:
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe
Informacje na stronach aktualizowane są bieŜąco. Zamieszczane są na niej
istotne informacje dla wrocławskich organizacji pozarządowych.
Warte podkreślenia jest, Ŝe na stronie Aktualności NGO [wroclaw.pl] publikowane
są nie tylko informacje własne BWO, ale równieŜ materiały nadsyłane przez
organizacje. Dzięki temu ta część strony staje się miejscem wymiany informacji i
ogłoszeń o aktualnych projektach, działaniach, konferencjach, warsztatach
prowadzonych przez NGO.
Dodano dział Sprawy do załatwienia w BWO, w którym zawarto informator dla
klientów BWO jak załatwić typowe sprawy, a więc np. kwestie nadzoru prawnego
nad organizacjami czy uŜyczenie lokalu. KaŜda procedura zawiera zwięzły sposób
załatwienia sprawy, informacje teleadresowe, o wymaganych dokumentach,
wzory formularzy.
Ponadto w serwisach moŜna znaleźć m. innymi:
- ogłoszenia otwartych konkursów ofert, oferty w trybie 19 a („małe
granty”), zadania zlecone na podstawie aktów prawa miejscowego,
- informacja o Grupach Dialogu Społecznego,
- dostęp do aplikacji Generator Ofert i sprawozdań,
- informacje teleadresowe, zadania Biura ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi,
- program współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi,
- sprawozdania z realizacji programów współpracy za poszczególne lata,
- czasowo - informację o kampanii 1 % pod hasłem - „Zostaw swój 1 % we
Wrocławiu. Wesprzyj wrocławskie organizacje pozarządowe”,
- informacje o konsultacjach społecznych,
- informację o najmie lokali uŜytkowych,
- informacje o Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego i
protokoły z jej posiedzeń,
- informację o działalności Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3.
Ponadto, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
zamieszczane są sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi za kolejne lata.
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III.2.

Generator Ofert, Generator NGO

W latach 2005 – 2013 funkcjonowała w programie Lotus Notes elektroniczna
baza "Dotacje", baza danych o organizacjach pozarządowych realizujących
zadania publiczne oraz rejestr organizacji pozarządowych, które otrzymały
dotację z budŜetu Miasta na realizację zadań publicznych. Prowadziło ją Biuro
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W bazie znajdowały się:
- informacje rejestrowe organizacji pozarządowych,
- informacje o otwartych konkursach ofert (ogłoszenia i rozstrzygnięcia
konkursowe),
- informacje o zawartych umowach,
- informacje o złoŜonych sprawozdaniach,
- skany dokumentów, itp.
W 2011 roku opracowano załoŜenia i uruchomiono merytoryczną wersję
Generatora Ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o realizację
zadań publicznych.
W roku 2012 kontynuowano prace nad generatorem, rozbudowywano go o
kolejne funkcjonalności, a jednocześnie organizacje pozarządowe miały juŜ
moŜliwość wypełniania dokumentów w tym programie.
Generator Ofert to internetowe narzędzie dla wrocławskich organizacji
pozarządowych składających ofertę w otwartych konkursach ofert. Organizacja
pozarządowa moŜe wypełnić w generatorze ofertę, ale takŜe ma moŜliwość
robienia aneksów oraz sprawozdań. Generator umoŜliwia poprawne wypełnienie
oferty konkursowej, zrobienia w nim aneksu i sprawozdania, jest to ułatwienie i
wsparcie dla organizacji uczestniczących w konkursach. Dzięki niemu moŜliwe
jest
szybkie, proste i prawidłowe wypełnienie dokumentu, wyeliminowanie
najczęściej popełnianych błędów m.in. logicznych i rachunkowych. Dzięki
rozbudowaniu generatora o moduł sprawozdań wyeliminowano najczęstsze błędy
pojawiające się w sprawozdaniach.
W roku 2013 w generatorze ofert przez wrocławskie organizacje pozarządowe
zostało złoŜonych około 88 % wszystkich ofert złoŜonych w otwartych
konkursach ofert.
W 2013 roku został utworzony nowy moduł - GENERATOR NGO dla pracowników
komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, to
narzędzie zastąpiło dotychczas uŜywaną bazę "Dotacje", w maju 2013 roku
dokonano migracji danych do Generatora, a stara baza stała się nieczynna.
Obecnie Generator zawiera dane o organizacjach, konkursach, ofertach,
umowach dotacyjnych. Moduł ten jest powiązany z modułem "Generator Ofert",
dane, które organizacja wypełnia w generatorze ofert, a które są niezbędne w
module administracyjnym są przenoszone do tego ostatniego bez konieczności
wpisywania danych „ręcznie” przez urzędnika.
W przyszłości aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności, będzie
równieŜ dostosowywana do aktualizacji i nowych wymogów prawnych.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl w zakładce
organizacje pozarządowe znajduje się link do strony Generatora Ofert, co
prezentuje rysunek nr 14.
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Rys. nr 14

III.3.

Zostaw swój 1% we Wrocławiu

Zostaw swój 1% we Wrocławiu!” - to hasło akcji promocyjnej, którą w okresie
luty – kwiecień 2013 roku prowadziło Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi wraz z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.
Akcja miała zachęcić mieszkańców Wrocławia do przekazywania części podatku
(1%) na rzecz wrocławskich organizacji poŜytku publicznego.
Główne cele, idea kampanii:
- wsparcie publicznej działalności wrocławskich organizacji oraz realizacji
waŜnych i wszechstronnych zadań na rzecz Wrocławia i wrocławian,
- budowanie aktywności obywatelskiej i lokalnej toŜsamości.
Motyw kampanii:
Zostaw swój 1% we Wrocławiu.
Dlaczego to takie waŜne?
- PrzekaŜ swój 1% zgodnie z Twoją wolą. NajwaŜniejsze aby to zrobić. My
zachęcamy - zostaw go we Wrocławiu!
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Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz wrocławian.
WaŜne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne. Wszystko to dzieje
się z poŜytkiem dla Wrocławia i nas samych.
To przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej.
Budujemy w ten sposób naszą lokalną toŜsamość.
Pamiętajmy 1% to nie tylko największe organizacje poŜytku
publicznego. We Wrocławiu jest wiele podmiotów, które mogą duŜo zrobić i
są godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóŜmy dobro wokół siebie - po
sąsiedzku.

Na stronie głównej www.wroclaw.pl umieszczono specjalny „wrocławski” program
do rozliczania PIT (z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego),
który pozwalał w łatwy i szybki sposób przekazać darowiznę, wyłącznie na rzecz
wybranej wrocławskiej organizacji poŜytku publicznego. Zanotowano łącznie 161
uruchomień programu.
Rysunek nr 15 prezentuje plakat promocyjny projektu.
Rys. nr 15

Przeprowadzono kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Wrocławia,
klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Plakaty i ulotki dystrybuowano i
rozmieszczono głównie w punktach i centrach obsługi mieszkańców w Urzędzie
Miejskim, jak równieŜ w Aquaparku i wrocławskim ZOO.
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III.4.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w
sferze organizacyjnej

III.4.1.

Konferencje, wydarzenia i szkolenia

W 2013 roku zorganizowano i przeprowadzono szeroki wachlarz konferencji,
wydarzeń i
szkoleń, adresowanych przede wszystkim do przedstawicieli
organizacji pozarządowych, w tym m.innymi:
 NajwaŜniejsze wydarzenia we Wrocławskim
Organizacji Pozarządowych Sektor 3:

Centrum

Wspierania

Styczeń
W styczniu realizowane było doradztwo, szkolenia oraz spotkania animacyjne w
ramach projektu „Centrum wspierania organizacji pozarządowych z terenu
aglomeracji wrocławskiej Sektor 3” (PO KL 5.4.2) oraz doradztwo i szkolenia w
ramach zadania „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3 wraz z Pozarządowym Ośrodkiem Kariery”.
Udzielane było równieŜ m.in. wsparcie infrastrukturalne i promocyjne dla
organizacji oraz prowadzone były działania w ramach Pozarządowego Ośrodka
Kariery.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- konferencja dotycząca coworkigu międzysektorowego w Idea Place 16.01.2013,
- konferencja "Cities for Citizens" w Dąbrowie Górniczej - 17.01.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Wizyta studyjna dla organizacji pozarządowych z Czech (organizator:
Dolnośląska Federacja organizacji Pozarządowych) - 15.01.2013,
- Konferencja z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Klub Ludzi śyczliwych z
wręczeniem medalu przez Prezydenta Wrocławia – Pana Rafała
Dutkiewicza - 30.01.2013.
Realizując swoje cele statutowe Fundacja UMBRELLA nawiązała/kontynuowała
współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem Semper Avanti, Gimnazjum Nr 1 oraz
Stowarzyszeniem Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce w zakresie prowadzenia
zajęć językowych i komputerowych dla seniorów oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych. Zajęcia te wzbogaciły ofertę Centrum Sektor 3.
Luty
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach obu projektów
realizowanych przez Fundację UMBRELLA (finansowanego ze środków EFS oraz
Gminy Wrocław).
Pracownicy Centrum wzięli udział w Forum Organizacji Parasolowych w Krakowie
- 12.02.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Konferencja dla organizacji pozarządowych zorganizowana przez Bank
śywności we Wrocławiu - 11.02.2013,

32

-

Świat Camino - prezentacja wypraw (Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg
Świętego Jakuba w Polsce) - 19.02.2013.
Marzec
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach obu projektów
realizowanych przez Fundację UMBRELLA (finansowanie ze środków EFS oraz
Gminy Wrocław).
Pracownicy
prezentowali/reprezentowali
Centrum
na
następujących
wydarzeniach:
- seminarium
dotyczące
współpracy
samorządu
z
organizacjami
pozarządowymi w Starostwie Powiatowym - 07.03.2013,
- gala Szkół Liderów Stowarzyszenia CEL - 21.03.2013,
- debata o Wrocławskim BudŜecie Obywatelskim - 28.03.2013,
- Polsko-niemiecki
dialog
społeczny
na
rzecz
wsparcia
osób
pozostających bez zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy 20.03.2013,
- Targi Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym - 13.03.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Prelekcje Dla Uczniów Wrocławskich Szkół (Wrocławskie Hospicjum Dla
Dzieci) - 12.03, 15.03, 22.03.2013,
- Spotkanie międzynarodowego partnerstwa (Semper Avanti) - 21.03.2013,
- Spotkanie informacyjne nt. funduszy europejskich (Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct) - 27.03.2013.
Kwiecień
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław. W związku z zakończeniem realizacji projektu
„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji
wrocławskiej Sektor 3” (PO KL 5.4.2), zadanie realizowane ze środków Gminy
Wrocław wzbogacone zostało o nowe rodzaje działań i doradztwa (m.in. dot.
wspierania i animowania edukacji obywatelskiej, zarządzania projektami,
ewaluacji, badań i współpracy z uczelniami, wolontariatu, organizacji szkoleń,
Public Relations, wizerunku, promocji i kampanii społecznych NGO).
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- warsztat wyjazdowy w ramach projektu "Aktywni i mobilni na rynku
pracy", Karpacz - 17-18.04.2013,
- konferencja inauguracyjna Polish Governance Institute - 26.04.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Prelekcje Dla Uczniów Wrocławskich Szkół (Wrocławskie Hospicjum Dla
Dzieci) - 05.04.2013,
- Spotkanie Buen Camino (Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg Świętego Jakuba
w Polsce) - 03.04.2013,
- Warsztaty dla wrocławskich maturzystów nt. Unii Europejskiej (Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct) - 13.04, 20.04, 27.04.2013,
- Wizyta Studyjna w Centrum Sektor 3 (Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct) - 15.04.2013,
- Spotkanie dyskusyjne i warsztaty dotyczące idei budŜetu partycypacyjnego
(Dla Wrocławia.eu) - 20.04.2013.

33

Maj
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
W maju Fundacja UMBRELLA była jednym z organizatorów II Dolnośląskich
Targów Organizacji Pozarządowych. Hala Stulecia i jej okolice stały się miejscem
spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii
społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangaŜowanych
społecznie.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- IV Konwent Inkubatorów NGO w Szczecinie - 23-25.05.2013,
- Dolnośląskie Targi NGO - 26.05.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Prelekcja
Stowarzyszenia
Kombatantów
Misji
Pokojowych
ONZ
(Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ) - 09.05.2013,
- Spotkanie z przedstawicielami samorządu dotyczące programu PFRON
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - 16.05.2013,
- Zakończenie V edycji projektu Wspólna Inicjatywa Architektoniczna
(Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych) 24.05.2013,
- Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych nt. planu
współpracy na 2014 rok (Urząd Miejski Wrocławia) - 24.05.2013.
Czerwiec
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- Spotkanie z przedsiębiorcami z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 03.06.2013,
- WroTech - 05.06.2013,
- CreativeWro - 06.06.2013,
- gala Szkół Rozwoju Stowarzyszenia CEL - 07.06.2013,
- otwarcie wystaw plenerowych i spotkania okolicznościowe/prelekcje w
ramach kampanii społecznej "Dzień Weterana. Szacunek i Wsparcie":
Brzeg - 13.06.2013, Kłodzko - 20.06.2013, Bolesławiec - 26.06. 2013,
- debata i Targi NGO w Górzycy - 15.06. 2013,
- konferencja dotycząca ekonomii społecznej w Urzędzie Miasta Krakowa 25.06.2013,
- warsztat wyjazdowy w ramach projektu "Aktywni i mobilni na rynku pracy"
w Karpaczu - 25-26.06.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się
Konsultacje wieloletniego programu współpracy UMWD z organizacjami
pozarządowymi
(Dolnośląska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych)
17.06.2013.
Lipiec
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
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-

otwarcie Punktu Informacyjnego Dzielnicy 4 Świątyń w Bike Cafe 04.07.2013,
- wizyta studyjna Rady ds. Ekonomii Społecznej - 11-12.07.2013,
- spotkanie upowszechniające rezultaty projektów
IMPROVE - Wpływ
wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy (Program Grundtvig)
realizowanego przez Fundację UMBRELLA, Głuchołazy - 20-21.07.2013,
- wizyty studyjne gości zagranicznych w Centrum Sektor 3 - 26.07.2013,
- Przegląd Kampanii Społecznych Pokaz Społecznej Super Mocy 31.07.2013,
- konferencja "Przełamane bariery" w ramach projektu "Praca bez barier" 22.07.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Spotkanie międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu IMPROVE Wpływ wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy (Program Gruntvig) Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA - 0102.07.2013,
- Wizyta studyjna w Centrum Sektor 3 - Dom Spotkań im. Angelusa
Silesiusa - 16.07.2013,
- Przegląd Kampanii Społecznych Pokaz Społecznej Super Mocy - Fundacja
Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA - 31.07.2013.
Sierpień
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę
podczas debaty w ramach Głogowskich Targów NGO - 15.08.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazł się
Wieczór kultury rosyjskiej (Stowarzyszenie Porozumienie Wschód-Zachód) 19.08.2013.
Wrzesień
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Szczecinie 1820.09.2013,
- debata obywatelska w Lubinie - 23.09.2013,
- Forum NGO gminy Siechnice w Iwinach - 26.09.2013,
- Grupy Dialogu Społecznego, spotkania branŜowe dotyczące świetlic
środowiskowych, klubów środowiskowych, poradni, spraw senioralnych 30.09.2013,
- warsztat wyjazdowy w ramach projektu "Aktywni i mobilni na rynku pracy"
Drezno - 05-06.09.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2014 (Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM
Wrocławia) - 05.09.2013,
- Wrocławskie Dni Seniora (Partnerstwo ds. Wrocławskich Dni Seniora) 19.09.2013,
- Wizyta studyjna dla studentów z krajów wschodnich - Organizacje
pozarządowe w Polsce – od transformacji do UE (Fundacja Wspierania
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Organizacji Pozarządowych UMBRELLA/Uniwersytet Wrocławski/Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct) - 26.09.2013.
Październik
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- Warsztat wyjazdowy w ramach projektu "Aktywni i mobilni na rynku
pracy", Karpacz - 25-26.10.2013,
- Konferencja „Sytuacja osób powyŜej 50. i 60. roku Ŝycia na rynku pracy
Dolnego Śląska”, „Segmentacja rynku pracy a odmienny kapitał społeczny,
kulturowy i ekonomiczny mieszkańców Dolnego Śląska”, Wrocław 24.10.2013,
- Targi Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym - 16.10.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Debata "Przyszłość polskiej polityki narkotykowej w kontekście liberalizacji
prawa narkotykowego na świecie" (Stowarzyszenie Wolne Konopie) 04.10.2013,
- Wizyta studyjna dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Fundacja Wspierania Organizacji
Pozarządowych UMBRELLA) - 23.10.2013,
- Gala Finałowa Konkursu Akcja Akacja Akcja Dąb (Dolnośląska Federacja
organizacji Pozarządowych) - 30.10.2013.
Listopad
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
- Konferencja dotycząca Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Partnerstwo
Gądów-Popowice) - 19.11.2013,
- EIT+ seminarium nt. innowacji społecznych (Innowacje społeczne - dobry
sposób na rozwiązanie problemów społecznych?) - 8.11.2013,
- warsztat wyjazdowy w projekcie „Roads to recognition”, Nijmengen - 2022.11.2013,
- warsztat wyjazdowy w ramach projektu "Aktywni i mobilni na rynku
pracy", Karpacz - 28-29.11.2013,
- Targi Organizacji Non-Profit w IBM - 20.11.2013.
Wśród waŜniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Centrum, znalazły się:
- Międzynarodowa wizyta studyjna - Voluntary service as a pathway to
competences
and
mobility
(Fundacja
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych UMBRELLA) - 12-15.11.2013,
- Konferencja dotycząca Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Partnerstwo
Lokalne Gądów – Popowice) - 19.11.2013.
Grudzień
Kontynuowane było wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji w ramach zadania finansowanego
ze środków Gminy Wrocław.
Pracownicy Centrum reprezentowali i promowali Sektor 3 jako dobrą praktykę na
następujących wydarzeniach:
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-

Konferencja Dolnośląskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej - szkolenia
dotyczące prowadzenia działań wprowadzania osób wykluczonych cyfrowo
w świat komputeryzacji - 12-13.12.2013,
- szkolenie „Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,
Wrocław - 07.12.2013,
- konferencja „Analiza sytuacji młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy”,
„Obszary pogranicza Dolnego Śląska - aktywność ekonomiczna,
współpraca międzynarodowa, mobilność na rynku pracy”, Wrocław 17.12.2013.
Fundacja UMBRELLA realizując zadanie publiczne Prowadzenie Wrocławskiego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 wraz z Pozarządowym
Ośrodkiem Kariery, uczestniczyła m.in. w:
- projekcie „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesu
konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”,
- konsultacjach społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz Programu współpracy
Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi,
- Partnerstwie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku
“Razem dla Wolontariatu” (regularne spotkania organizacyjne dotyczące
Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu),
- Partnerstwie Gądów-Popowice-Kosmonautów,
- Partnerstwie z Fundacją Aktywny Senior oraz Wrocławskim Centrum
Seniora w ramach Wrocławskich Dni Seniora,
- projekcie "Standaryzacja
działalności
wrocławskiego
sektora
pozarządowego".

 Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia i warsztaty, adresowane
do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników
Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, które udzielają dotacji
celowych, w tym:
We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 miało
miejsce 5 bloków szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których ogółem
zostało przeszkolonych 1. 355 osób:
Spotkania animacyjne w ramach projektu "Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor 3"
PO KL 5.4.2 – udział wzięło 81 osób. Tematyka spotkań: spotkanie animacyjne:
dla osób zainteresowanych załoŜeniem organizacji pozarządowej, dla studentów i
NGO ”Ta współpraca się opłaca”,
Szkolenia w ramach projektu "Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor 3" PO KL 5.4.2
- udział wzięło 187 osób. Tematyka szkoleń: Działalność odpłatna w organizacji
pozarządowej; Obowiązki organizacji pozarządowej związane z zamknięciem roku
2012; Odpowiedzialność członków zarządu organizacji pozarządowej za
zobowiązania; Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych w 2013r.;
Przygotowanie oferty sponsorskiej i współpraca ze sponsorem; Rozliczanie
projektów i dotacji; Rozliczenia z urzędem skarbowym za rok 2012.
Szkolenia w ramach projektu Wrocławskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych Sektor 3 - udział wzięło 602 osób. Tematyka
szkoleń: Budowanie wizerunku NGO w internecie; Budowanie wizerunku
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organizacji w perspektywie trendów 2014; Improve - wpływ wolontariatu na
rozwój osobisty i zawodowy; Jak załoŜyć fundację lub stowarzyszenie - podstawy
prawne; Komunikacja z mediami; Omówienie oferty zadania publicznego z
wykorzystaniem generatora ofert Urzędu Miejskiego; Pisanie projektów w
organizacjach pozarządowych; Podstawy kadr i płac w organizacji pozarządowej;
Pokaz Społecznej Super Mocy!; PR organizacji pozarządowej; Praca w
generatorze ofert; Przegląd źródeł finansowania NGO – podstawowe informacje;
Przygotowywanie projektów i wniosków dotacyjnych; Rozliczanie projektów i
dotacji; Rozmowa kwalifikacyjna; Sporządzanie sprawozdania finansowego
organizacji pozarządowej; Szkolenie z zakresu dykcji i autoprezentacji; Techniki
tworzenia projektu; Tworzenie i zarządzanie projektem w metodologii PCM;
Wolontariat - pakiet wiedzy na start; Wolontariusz na medal, czyli narzędzia
badania kompetencji; Wprowadzenie do NGO i działalności Sektor 3; Współpraca
w zespole; Współpraca z biznesem i przygotowanie oferty sponsorskiej;
Współpraca z biznesem. Pozyskiwanie i podtrzymywanie relacji ze sponsorami;
Wywiad telewizyjny – jak występować przed kamerą?.
Szkolenia w ramach POZARZĄDOWEGO OŚRODKA KARIERY: - udział
wzięło 248 osób. Tematyka szkoleń: Dykcja i autoprezentacja; Jak najlepiej
zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Pisanie projektów;
Radzenie sobie ze stresem; Rozmowa kwalifikacyjna; Skuteczna współpraca w
grupie; Trening kreatywności; Wolontariat.
Szkolenia i spotkania animacyjne prowadzone w ramach projektu
„Kierunek -> ROZWÓJ! Wzmocnienie potencjału NGO i osób
zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych z terenu
Wrocławia i powiatu wrocławskiego” współfinansowanego ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego." - udział wzięło 237 osób.
Tematyka szkoleń: Dokumenty księgowe w organizacjach pozarządowych;
Finansowe podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych; Jak załoŜyć
stowarzyszenie lub fundację?; Organizacje pozarządowe - aspekty księgowe;
Organizacje pozarządowe - aspekty prawne; Organizacje pozarządowe podstawowe informacje; PR w organizacjach pozarządowych; Prawne podstawy
funkcjonowania organizacji pozarządowych; Przegląd źródeł finansowania;
Tworzenie projektów; Wolontariusz w organizacji pozarządowej - pakiet wiedzy
na start; Wprowadzenie do wolontariatu dla gimnazjalistów; Współpraca z
biznesem i przygotowywanie oferty sponsorskiej; Zarządzanie organizacją.

Szkolenia przeprowadzane
Pozarządowymi:

przez

Biuro

ds.

Współpracy

z

Organizacjami

Szkolenia dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
udzielających dotacji celowych dla organizacji pozarządowych – w szkoleniach
udział wzięło 36 osób. Tematem szkoleń były otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, zainteresowanych udziałem w
otwartych konkursach ofert – w szkoleniach udział wzięło 119 osób. Tematem
szkoleń były otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014
roku.
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Szkolenia przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi:
Cykl szkoleń o zróŜnicowanej tematyce, w których udział wzięło 358 osoby, w
tym: Kinezjologia zajęcia dla dzieci i młodzieŜy; Animator zabaw; Jak skutecznie
zachęcić i motywować młodzieŜ do pracy w grupie?; Warsztat public relations –
Praktyczne komunikowanie organizacji pozarządowych; Podstawy prawa
bilansowego i podatkowego w działalności statutowej i gospodarczej dla
niefinansistów;
Podstawy
rachunkowości
organizacji
pozarządowej
nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz OPP dla finansistów; Praktyczne
warsztaty księgowe nastawione na indywidualne potrzeby organizacji;
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w NGO; Ochrona danych osobowych
dla NGO; Płace z elementami kadr dla pracowników organizacji pozarządowych;
Kurs instruktaŜowy dla kierowników wypoczynku; Kurs przygotowawczy dla
kandydatów na wychowawców wypoczynku.

Ogółem w szkoleniach organizowanych przez Biuro oraz organizacje pozarządowe
w ramach realizowanych przez nie zadań publicznych - udział wzięło ok. 1.868
osób.

III.4.1.1.

Zestawienia analityczne

Zestawienie uczestników szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz
pracowników UM i jednostek organizacyjnych Gminy zajmujących się współpracą
z organizacjami pozarządowymi za lata 2010 – 2013 prezentuje tabela nr 8 oraz
rysunki nr 16 i 17.
Tabela nr 8

L.p.

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

2010

2011

2012

2013

1

Szkolenia przeprowadzane przez Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi

313

301

165

155

2

Szkolenia przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi

773

590

303

358

3

Szkolenia przeprowadzane przez Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3

1 185

996

968

1 355

2 271

1 887

1 436

1 868

4 Ogółem
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Rys. nr 16 Ilość uczestników szkoleń organizowanych dla organizacji
pozarządowych oraz pracowników UM i jednostek organizacyjnych Gminy
zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w latach
2010 - 2013
Ilość
1 400

1 185

1 200

996

1 000

Szkolenia przeprowadzane
przez Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi

1 355
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Szkolenia przeprowadzane na
zlecenie Biura ds. Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi

773
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przez Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych
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Rys. nr 17 Łączna ilość uczestników szkoleń organizow anych dla organizacji
pozarządow ych oraz pracow ników UM i jednostek organizacyjnych Gm iny
zajm ujących się w spółpracą z organizacjam i pozarządow ym i w latach 2010 - 2013

ilość
2 500
2 271

2 000
1 887

1 868

1 500
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1 000
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Jak prezentują dane analityczne, ilość szkoleń w prezentowanym okresie
utrzymuje się na wysokim poziomie. Najwięcej szkoleń przeprowadzono w roku
2010, co ma bezpośredni związek z wprowadzeniem waŜnej ustawy tj. ustawy z
dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146).
Rokrocznie część szkoleń ma na celu podnoszenie potencjału i profesjonalizacji
pracy organizacji pozarządowych, część natomiast jest związana z bieŜącymi
potrzebami np. w zakresie zmian przepisów, doskonalenia narzędzi
informatycznych, itp. śadna z tych dziedzin nie jest zaniedbywana, a wahania
występujące w kolejnych latach są wynikiem róŜnicy tych potrzeb.

III.5.

Inne formy współpracy

III.5.1.

Grupy dialogu społecznego

Grupy Dialogu Społecznego to nowa forma dialogu, kontaktu i współpracy z
wrocławskimi
organizacjami
pozarządowymi,
instytucjami,
podmiotami
gospodarczymi i innymi środowiskami społecznymi. Zadanie zainicjowane i
prowadzone w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Departamencie Spraw
Społecznych w ramach kompetencji Rzecznika ds. Dialogu Społecznego.
Ideą, zamysłem tematycznym, obszarami zgłaszanymi przez organizacje
pozarządowe - nieformalnych, mieszanych Grup Dialogu Społecznego jest
prowadzenie dialogu, diagnoza i próba rozwiązywania waŜnych problemów
społecznych, jak równieŜ wskazywanie i promocja dobrych praktyk, poprawa
efektywności działania i współpracy w róŜnych obszarach Ŝycia społecznego we
Wrocławiu.
W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele NGO, pracownicy Urzędu Miejskiego
Wrocławia oraz przedstawiciele innych instytucji, równieŜ spoza sektora finansów
publicznych.
Dotychczas zawiązano i odbywają się
spotkania następujących grup
(organizacja, koordynacja, charakter pracy, cykliczność spotkań - nie jest
narzucany - to wspólna decyzja uczestników zespołów):
Grupa Dialogu Społecznego:
- ds. wolontariatu
Przedmiotem prac grupy jest funkcjonowanie i jakość wolontariatu we Wrocławiu
- jego rozwój, poprawa
efektywności i zasięgu. Koordynatorem jest –
stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk śywiołowych Tratwa. W
spotkaniach biorą udział przedstawiciele Miejskiego Centrum Wolontariatu w
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.
- ds. kultury
Do zadań zespołu naleŜą kwestie i tematy dotyczące funkcjonowania kultury we
Wrocławiu - szczególnie w kontekście współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi.
Dotychczasowe
spotkania,
w
których
udział
biorą
przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, poświęcone były
przygotowaniom miasta do organizacji Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016
oraz udziałowi seniorów w Ŝyciu kulturalnym Wrocławia.
- ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO
Diagnoza najbardziej palących problemów – tematów do dyskusji, wyzwań, celów
związanych z funkcjonowaniem prawnym i gospodarczym NGO we Wrocławiu.
Docelowo: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole /
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zespołach roboczych (organizacje - urzędnicy), tworzenie dobrych wzorców i
praktyk działania. Koordynacja grupy – stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i
Klęsk śywiołowych Tratwa.
- ds. rodziny
Zespół tworzą organizacje pozarządowe, których głównym celem jest ochrona i
rozwój rodziny we Wrocławiu, w tym ochrona praw dziecka. W pracach grupy
przewidziano udział przedstawicieli instytucji pomocowych i rozwoju społecznego.
- ds. poprawy efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu
Poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę
doświadczeń, wspólną dyskusję, wdraŜanie konkretnych rozwiązań. Prezentacje
Programów Aktywności Lokalnej, ochrona danych osobowych w organizacjach
pomocowych, baza organizacji, uszczelnianie systemu pomocy.
W spotkaniach biorą udział przedstawiciele
pozarządowych organizacji
pomocowych, Banku śywności we Wrocławiu (inicjator, współprowadzący GDS),
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- ds. lokali uŜytkowych dla NGO
Funkcjonowanie organizacji w lokalach uŜytkowych wynajmowanych od miasta.
Koordynacja – Centrum ds. Katastrof i Klęsk śywiołowych Tratwa. W spotkaniach
biorą udział przedstawiciele Zarządu Zasobu Komunalnego – jednostki Gminy.
Informacje o GDS publikowane są na stronie www.wroclaw.pl - Urząd –
Organizacje pozarządowe - Grupy Dialogu Społecznego
http://www.wroclaw.pl/grupy-dialogu-spolecznego
Łącznie w kilkunastu spotkaniach (organizacyjnych, merytorycznych, zespoły
robocze) Grup Dialogu Społecznego, wzięło udział ponad 100 osób –
przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego Wrocławia, innych
instytucji.

III.5.2.

Wrocławska Rada Działalności PoŜytku Publicznego

Wrocławska Rada PoŜytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez
Prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie
dotyczącym poŜytku publicznego i współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi.
Do zadań Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego naleŜy m.in.
opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych.
W roku 2013 WRDPP zakończyła swoją kadencję (2011 – 2013), przeprowadzono
wybory oraz powołano WRDPP w nowej odsłonie na lata (2013 – 2015).
WRDPP – kadencja 2011 – 2013
Skład Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego
- Przedstawiciele Rady Miejskiej:
Bohdan Aniszczyk,
Rafał Czepil,
Renata Granowska,
- Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:
Jarosław Obremski – senator RP,
Władysław Sidorowicz – pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds.
społecznych,
Dariusz Szrejder – Dyrektor Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego,
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-

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:
Krzysztof Bojda – Fundacja „Hobbit”,
Piotr Dreczko – Stowarzyszenie „śyć inaczej”,
Robert Drogoś – Centrum ds. Katastrof i Klęsk śywiołowych „Tratwa”,
Radosław Gawlik – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,
Maria Lewandowska – Mika - Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych,
Marcin Bartłomiej Łuczyński – Fundacja Perennitas.
Wrocławska Rada Działalności PoŜytku Publicznego odbyła w 2013r. ogółem 6
posiedzeń merytorycznych, podjęła 12 uchwał.
WRDPP zakończyła kadencję 24 października 2013 roku.
Wybory do WRDPP – rok 2013
Prezydent Wrocławia zarządził wybory do WRDPP: przedstawicieli wrocławskich
organizacji
pozarządowych. Równocześnie
sam
wskazał
własnych
reprezentantów, podobnie uczyniła Rada Miejska Wrocławia.
Wybory odbyły się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr X/210/11
z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i
trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. Wybory
przeprowadziło i koordynowało Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Terminarz wyborów:
- Ogłoszenie wyborów - 29 lipca 2013;
- Zgłaszanie kandydatów - 30 lipca - 12 sierpnia 2013;
- Publikacja listy kandydatów organizacji - 19 sierpnia 2013;
- Głosowanie - 20 - 26 sierpnia 2013;
- Publikacja wyników wyborów - do 2 września 2013.
W wyborach przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do
Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w roku 2013:
1) 138 organizacji przystąpiło do głosowania w wyznaczonym terminie,
2) łącznie oddano 192 głosy, w tym:
a. głosów waŜnych 160,
b. głosów niewaŜnych 32,
3) 4 głosy, trzech organizacji pozarządowych, nie mogły zostać
uwzględnione, gdyŜ wpłynęły po wyznaczonym terminie.
Po podliczeniu głosów waŜnych, największą ilość głosów otrzymali i w skład
Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego weszli następujący
przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:
1. Marcin KrzyŜanowski - Fundacja Imago
2. Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju
3. Marcin Babiuch - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
4. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
5. Izabella Skiedrzyńska - Rzeszowska - Fundacja Aktywni Zawsze Razem
6. Anna Litońska Stawirej - Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych.
WRDPP – kadencja 2013 – 2015
25 października 2013 roku Prezydent Wrocławia oficjalnie na drodze zarządzenia
powołał Wrocławską Radę Działalności PoŜytku Publicznego - kadencja 2013 2015.
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Podstawa prawna:
1. Zarządzenie Nr 8917 / 13 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października
2013 roku w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku
Publicznego
2. Uchwała Nr X/210/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego.
Skład Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego:
Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:
- Marcin KrzyŜanowski - Fundacja Imago,
- Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju,
- Marcin Babiuch - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,
- Przemysław Filar - Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia,
- Izabella Skiedrzyńska – Rzeszowska - Fundacja Aktywni Zawsze Razem,
- Anna Litońska Stawirej - Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych,
Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:
- Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi UM Wrocławia, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego,
- Jarosław Broda - Dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia,
- Magdalena Komers - Dyrektor Wydziału Finansowego UM Wrocławia,
Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:
- Bohdan Aniszczyk,
- Agnieszka Rybczak,
- Piotr Babiarz.
Prezydium WRDPP:
Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący,
Karolina Mróz – Wiceprzewodnicząca,
Marcin KrzyŜanowski – Sekretarz.
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie WRDPP oraz wręczenie aktów nominacyjnych
przez Prezydenta Wrocławia miało miejsce 19 listopada 2013 roku. Kolejne
merytoryczne spotkanie WRDPP odbyło się 16 grudnia 2013 roku.
WRDPP kadencji 2013 - 2015 nie podjęła w roku 2013 Ŝadnych uchwał.
Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełni Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Protokoły z posiedzeń WRDPP dostępne są na
stronach BIP UM Wrocławia.

III.5.3.

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

Przyjęte w 2013 roku najwaŜniejsze dokumenty i akty prawne dotyczące
współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi wynikające z
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie:
-

Przygotowano i przedstawiono Radzie Miejskiej na sesji w dniu 18 kwietnia
2013 roku „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”.

44

-

-

-

Opracowano i przyjęto Uchwałę Nr XLII/981/13 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu współpracy
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013 – 2017.
Opracowano i przyjęto Uchwałę Nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 27 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Opracowano i przyjęto Uchwałę Nr XLIX/1222/13 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 17 października 2013r. w sprawie programu współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

W 2013 roku z organizacjami pozarządowymi konsultowane były m.innymi:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
i nowym ulicom na terenie Wrocławia (Rondo Obrońców Grodna, Jana
Kaczmarka, Franza Petera Schuberta, Szarugi, Kryształowa, Bierzycka,
Rafała Wojaczka),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
we Wrocławiu (Rondo Jerzego Woźniaka),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniego programu
współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013
– 2017,
projekt uchwały Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu (Rondo Generała
Mariana Langiewicza),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2013 r.,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (Ernesta Malinowskiego, Trakcyjna, PręŜycka,
Błońska i Uraska),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy
skwerowi na terenie Wrocławia (Anny Walentynowicz),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (Porajowska, Ruczajowa, Figowa, Basi
Wołodyjowskiej),
projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Rady
Narodowej m. Wrocławia z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie nazwania
bulwaru nad Odrą – od mostu Piaskowego do mostu Grunwaldzkiego –
bulwarem im. ”Xawerego Dunikowskiego”,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy
bulwarowi na terenie Wrocławia (Marii i Lecha Kaczyńskich),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
we Wrocławiu (Rondo Obrońców Grodna),
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniający uchwałę Nr
LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z
odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (Johanna Straussa i Uciechowska),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
we Wrocławiu (rondo Lotników Polskich),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
we Wrocławiu (rondo Anny German),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia,
nazwy ulic: (Kazimiery Iłłakowiczówny,
Baskijska, Ciechanowska, Nałęczowska, Radzyńska, Tykocińska, ŁomŜyńska,
Gruzińska, DłuŜycka, Grębocicka, Lukrecjowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr
V/33/70 Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 26 marca 1970 r. w sprawie
ustalenia nazw ulic,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/556/97 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia
nazw ulic na terenie Wrocławia,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2014,
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Bazyliowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Aleksandra hr. Fredry),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
we Wrocławiu (Wiesława Kielara),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (gen. Augusta Emila Fieldorfa, Pokrzywowa),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały nr
VI/28/74 Rady Narodowej miasta Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic w
mieście Wrocławiu (zmiana przebiegu ulic: Melioranckiej, Miętowej,
Ostowej),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany okólnika nr 76
Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia (zmiana przebiegu ul. Polanowickiej),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia sprawie zmiany uchwały nr
V/33/70 Rady Narodowej miasta Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic
(zmiana przebiegu ul. świrki i Wigury),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wrocławia (Meliorancka Południowa, Ostowa Północna,
Polanowicka Północna, Miętowa Południowa, świrki i Wigury Zachodnia),
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku
kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto”.
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III.5.4.

Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych
oraz udzielanie rekomendacji

W 2013 roku w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
1) wydano 181 opinii w sprawach lokalowych organizacji pozarządowych dla:
- Wydział Edukacji (96),
- Zarząd Zasobu Komunalnego (57),
- Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. (16),
- Wydział Nieruchomości Komunalnych (7),
- Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o. (2),
- Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (1),
- Wydział Zarządzania Funduszami (1),
- Departament Nieruchomości i Eksploatacji (1);
2) przyjęto i przekazano gminnym zarządcom nieruchomości 52 sprawozdania
organizacji pozarządowych z działalności prowadzonej w gminnych lokalach
uŜytkowych;
3) Przeprowadzono
32
wizytacje
w
gminnych
lokalach
uŜytkowych,
udostępnianych organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach;
4) wydano 3 rekomendacje dla organizacji pozarządowych, współpracujących z
Miastem;
5) udzielono 5 opinii w sprawie organizacji pozarządowych oraz ich inicjatyw.
Opinie były jedną z podstaw do decyzji Biura Prezydenta Wrocławia o
przyznaniu patronatu honorowego Prezydenta Wrocławia.

III.5.4.1.

Zestawienie analityczne

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przyjmuje i opiniuje
wnioski organizacji pozarządowych w sprawie pozyskania w najem lokali
uŜytkowych z zasobów Gminy Wrocław w trybie bezprzetargowym. W tej sprawie
opracowana została procedura, która jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z obowiązującymi formularzami.
Wzrost zainteresowania organizacji pozarządowych pozyskaniem lokalu
uŜytkowego z zasobów Gminy jest spowodowana zarówno powstawaniem
nowych organizacji, wzrostem podaŜy lokali, jak i korzystną ofertą Miasta,
organizacje pozarządowe mogą bowiem pozyskiwać lokale w trybie
bezprzetargowym na preferencyjnych stawkach.
Ilość opinii wydanych w sprawach lokalowych przez Biuro ds. Współpracy z
organizacjami Pozarządowymi w latach 2010 – 2013 prezentuje rysunek nr 18.
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Rys. nr 18 Ilość opinii wydanych w sprawach lokalowych przez Biuro ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w latach 2010-2013
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Zgodnie z danymi ZZK, wg stanu na dzień 31.12.2013r., organizacje
pozarządowe uŜytkowały 227 miejskich lokali uŜytkowych o łącznej powierzchni
35.438, 98 m2. W roku 2013: zawarto 24 nowe umowy, 11 umów przedłuŜono,
sporządzono 167 aneksów do umów.
Organizacje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., zalegały z opłatami za czynsz i
media na kwotę 199.278, 45 zł (dla porównania wg stanu na dzień 31.12.2012
r. zaległości wynosiły 203.644,48 zł).
Poszczególne składniki zaległości:
- czynsz i media – 113.969, 54 zł;
- odsetki za czynsz i media – 58.050, 79 zł;
- porozumienia o spłacie zaległości wraz z odsetkami – 27.258, 12 zł.
Lokale według formy prawnej uŜytkowania - ogółem 227:
- najem – 189,
- uŜyczenie – 20,
- uŜytkowanie – 13,
- inne – 5.
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W 2013 roku w gminnych lokali uŜytkowych, których najemcami są organizacje
pozarządowe ZZK przeprowadziło 43 wizytacje, a Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi przeprowadziło 32 wizytacje.

III.5.5.2.

Lokale będące w zarządzie jednostek oświatowych

W 2013 roku w 110 obiektach oświatowych będących w zasobach Gminy tj.
w
przedszkolach,
szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
szkołach
ponadgimnazjalnych, zespołach szkół, budynkach po zlikwidowanych placówkach
oświatowych i innych,
na podstawie ok. 400 tytułów prawnych (najem,
uŜyczenie, dzierŜawa, itp.) organizacje pozarządowe uŜytkowały pomieszczenia,
głównie sale gimnastyczne i boiska. Działalność w obiektach oświatowych
skierowana była głównie do dzieci i młodzieŜy z przeznaczeniem przede
wszystkim na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Ponadto udostępniano
pomieszczenia na działalność punktów przedszkolnych, działalność szkoleniową
i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.
W 6
budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych organizacje
pozarządowe prowadziły niepubliczną działalność oświatową.

Program ”Bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal
gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w
godzinach pozalekcyjnych”
W dniu 8 lipca 2011r. zostało wydane Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr
1822/11 w sprawie projektu ”Bezpłatnego udostępniania organizacjom
pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto
Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”.
W ramach 3 edycji ww. programu wnioski złoŜyło 55 organizacji pozarządowych.
53 wnioski zostały zaakceptowane, a 3 zostały odrzucone z powodów
formalnych. Podpisano 200 umów dwustronnych ze 100 placówkami
oświatowymi na terenie Wrocławia (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Licea
Ogólnokształcące, Zespoły Szkół), w ramach których oddano do dyspozycji
organizacji pozarządowych sale gimnastyczne na ok. 560 godzin zegarowych na
realizację ich celów statutowych.
Przekrój zajęć prowadzonych przez podmioty biorące udział w tym programie
zawiera zarówno najbardziej popularne dyscypliny sportu jak: piłka noŜna,
siatkówka czy koszykówka, a takŜe zajęcia ogólnorozwojowe dla seniorów,
gimnastykę, akrobatykę, sztuki walki i inne. KaŜda szkoła ma prawo, w ramach
programu, określić jaki jest profil obiektu sportowego jakim dysponuje i w
związku z tym jakie dyscypliny moŜna uprawiać na ich terenie. śadna z
organizacji nie dostała zgody na prowadzenie działalności niezgodnie z tymi
zaleceniami.
Reasumując - 3 edycja programu: „ Bezpłatnego udostępniania sal ...” okazała
się niezwykle pomocnym instrumentem słuŜącym aktywizacji wrocławian poprzez
sport i rekreacje, a takŜe duŜym wsparciem dla klubów/organizacji
pozarządowych biorących w nim udział.
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III.5.5. 3. Nieruchomości Departamentu Nieruchomości UM
W 2013 roku we władaniu organizacji pozarządowych było 45 nieruchomości,
będących w zarządzie Wydziału Nieruchomości Komunalnych, w tym:
zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych, uŜytkowych, budynków
oraz innych obiektów, np. port Ŝeglarsko - motorowy - na podstawie róŜnego
typu umów, w tym:
- umowy uŜyczenia – 14,
- umowy dzierŜawy – 11,
- umowy uŜytkowania – 9,
- umowy uŜytkowania wieczystego – 8,
- umowy współuŜytkowania – 1,
- odrębna własność lokalu – 1.
Ponadto 1 umowa wygasła i trwa stosowne postępowanie.
W obiektach tych prowadzone były róŜnego typu działalności, np. wychowawcza,
kulturalno – oświatowa, naukowa, lecznicza, rehabilitacyjna, opiekuńcza,
sportowa, pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, dla dzieci
niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowej, noclegownie, biurowo –
administracyjna, itp.

III.5.5.4.

•

Lokale i nieruchomości będące w zarządzie innych
zarządców

Lokale będące w zarządzie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o.

Zgodnie z danymi Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o., wg stanu na dzień
31.12.2013r., organizacje pozarządowe uŜytkowały 35 miejskich lokali
uŜytkowych.
Lokale według formy prawnej uŜytkowania - ogółem 36:
- najem – 27;
- uŜyczenie – 5;
- inne – 4.
W roku 2013 zawarto 4 nowe umowy na lokale uŜytkowe.
•

Nieruchomości będące w zarządzie MłodzieŜowego Centrum Sportu

W 2013 roku MłodzieŜowe Centrum Sportu, na podstawie zawartych umów,
udostępniało 16 obiektów sportowych organizacjom pozarządowym. Łącznie w
roku 2013 obowiązywało 230 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi
na udostępnienie obiektów sportowych: hal sportowych, boisk, strzelnic
sportowych, kortów tenisowych itd. Ze względu na specyfikę obiektów, będących
w zarządzie MłodzieŜowego Centrum Sportu, obiekty udostępnianie były przede
wszystkim na działalność sportową.
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•

Nieruchomości będące w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

W roku 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępniał organizacjom
pozarządowym 12 nieruchomości. Działalność w lokalach była ściśle związana z
zadaniami publicznymi z zakresu pomocy społecznej, realizowanymi przez
organizacje pozarządowe. Nieruchomości udostępniano m. in. na prowadzenie
domów pomocy społecznej, mieszkań chronionych, placówek, których zadaniem
było organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekńczo-wychowawcze
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu
usamodzielnienia.
•

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Paulińska 4/8

Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4/8 prowadzi działalność od
września 2011 r. Celem Centrum jest zapewnienie infrastruktury lokalowej dla
organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w róŜnych obszarach
społecznych. Działalność Centrum wpisuje się w zapotrzebowanie na projekty
społeczne, słuŜące aktywizacji społecznej mieszkańców Nadodrza. Działalność
Centrum stanowi jednocześnie cenne uzupełnienie dla działań rewitalizacyjnych,
prowadzonych przez Miasto w rejonie Nadodrza.
Na terenie Centrum organizowano m. in. zajęcia pozaszkolne w postaci
warsztatów artystycznych: teatralnych, tanecznych i plastycznych dla dzieci
i młodzieŜy będących uczestnikami klubowych zajęć. Projekt był skierowany do
dzieci i młodzieŜy w wieku 6 – 19 lat ze środowisk defaworyzowanych.
Pomieszczenia Centrum uŜytkowane są na zasadzie uŜyczenia, przy czym
organizacje partycypują w kosztach utrzymania obiektu (m.in. opłaty ze media).
W 2013 roku Centrum było uŜytkowane było przez 10 organizacji
pozarządowych.

III.5.6.

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 i innych
zewnętrznych instrumentów finansowych

III.5.6.1.

Zrealizowane zadanie publiczne w ramach otwartego
konkursu ofert

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na wspólną realizację zadań w
ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych
zewnętrznych instrumentów finansowych w roku 2011 - w 2013 roku był
realizowany Projekt o nazwie „EkoCentrum Wrocław”.
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Projekt ten został zgłoszony do RPO Województwa Dolnośląskiego w ramach
poddziałania 4.7 Ochrona bioróŜnorodności i edukacja ekologiczna. Celem
zadania było utworzenie infrastruktury edukacyjnej zapewniającej moŜliwość
prowadzenia: zajęć warsztatowych i seminaryjnych, punkt informacji
ekologicznej, programów aktywnej edukacji ekologicznej plenerowych zajęć
warsztatowych.
Zadanie było realizowane od 1.07.2011r. do 31.07.2013r.
W 2011 roku wykonano dokumentację projektową robót budowlanych i nadzór
autorski w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
W 2012 roku wybrany został wykonawca dokumentacji projektowej i robót
budowlanych, wybrano wykonawcę wyposaŜenia EkoCentrum, wybrano nadzór
autorski na realizację projektu remontu i przebudowy budynków. Zrealizowano
ok. 1/3 prac remontowo-budowlanych.
W roku 2013 zostały odebrane i wyposaŜone w nowoczesne technologicznie
ekorozwiązania - budynki Ekocentrum, nastąpiła równieŜ integracja zabytkowych
XIX wiecznych zabudowań warsztatowych dla współczesnej funkcji edukacji
ekologicznej. Dzięki realizacji zadania w 2013 roku utworzono modelowe centrum
edukacji ekologicznej EkoCentrum Wrocław. Zakupiono wyposaŜenie (ksiąŜki do
ekomediateki) słuŜące do realizacji celów projektu.

III.5.6.2.

Udzielanie pomocy
pozarządowym

merytorycznej

organizacjom

W zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla wrocławskich
organizacji pozarządowych prowadzone były następujące działania:
-

-

-

koordynacja działań w procesie opracowania wniosków partnerskich z
wieloma podmiotami sektora organizacji pozarządowych,
przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla wrocławskich
organizacji pozarządowych, dotyczących między innymi moŜliwości
finansowania działalności bieŜącej organizacji i projektów innowacyjnych,
opracowanie ram projektów w obszarach: wyrównania szans edukacyjnych
uczniów, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych
wykluczeniem, rozwoju dialogu obywatelskiego,
udzielenie wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu wniosków o
dofinansowanie projektów dla licznych organizacji pozarządowych,
złoŜono kilka projektów partnerskich o dofinansowanie działań ze środków
zewnętrznych,
realizowano 11 projektów w których Gmina Wrocław występowała jako
Lider Projektu,
realizowano 23 projektów w których Gmina Wrocław występowała jako
Partner projektu.
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IV.

Sprawozdanie z realizacji
przedmiotem współpracy

IV.1.

Pomoc społeczna

IV.1.1.

Prowadzenie
młodzieŜy

świetlic

zadań

środowiskowych

będących

dla

dzieci

i

Liczba zawartych umów: 28
Na organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieŜy
umowy podpisano z 28 organizacjami pozarządowymi. Ponadto świetlice
prowadziło 5 Rad Osiedli.
Celem realizacji zadania publicznego było wspieranie rodziców i opiekunów
w wychowaniu dzieci i młodzieŜy oraz pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci
i młodzieŜy w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Świetlice prowadzone są przez następujące organizacje pozarządowe, w tym
kościoły:
1.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława Plac Wolności 3. Z zajęć w świetlicy skorzystało 35 dzieci i młodzieŜy (20
systematycznie i 15 sporadycznie) w wieku 6 -16 lat. Świetlica była czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 18:00. Zajęcia w świetlicy:
- odrabianie lekcji, zajęcia wyrównawcze,
- język angielski,
- język niemiecki,
- komputerowe,
- ekologiczne,
- plastyczne,
- muzyczne,
- sportowo-rekreacyjne,
- profilaktyczne,
- z pedagogiem.
W świetlicy organizowane były imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Babci
i Dziadka, Walentynki, Dzień Wiosny, Wielkanoc, Dzień Czekolady, Dzień Matki
i Ojca, Dzień Dziecka (odbył się rejs statkiem), Dzień Pieczonego Ziemniaka,
Andrzejki, Wigilia świetlicowa oraz liczne wyjścia i wycieczki, m.in. zwiedzanie
Wrocławia szlakiem wrocławskich krasnali, wyjście na Cmentarz śołnierzy
Polskich na Oporowie, wycieczka do KsiąŜa i Kowar. Dzieci i młodzieŜ
uczestniczyły w zajęciach w Mediatece oraz pracowni ceramicznej. W trakcie
trwania zadania dzieci miały zapewniony posiłek w postaci półproduktów lub
produktów gotowych do spoŜycia.
2.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi (Leśnica) - ul. Wolska 6.
Z zajęć w świetlicy skorzystało 194 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat.
Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00
z podziałem na dwie grupy: pierwsza grupa od 14:00 do 18:30, druga grupa od
18:00 do 20:00. W pierwszym i ostatnim tygodniu wakacji świetlica
zorganizowała zajęcia dodatkowe, podczas których dzieci i młodzieŜ uczestniczyli
w zajęciach w muzeum, specjalnych zajęciach okazji 60 rocznicy śmierci Juliana
Tuwima, odbyła się równieŜ wycieczka do zoo. Zajęcia w świetlicy:
- korepetycje z róŜnych przedmiotów,
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- pomoc w odrabianiu lekcji,
- sportowe,
- kółka zainteresowań – plastyczne, muzyczne, kulinarne,
- profilaktyczne,
- integracyjne,
- komputerowe,
- spotkania z pedagogiem.
Dzieci i młodzieŜ ze świetlicy uczestniczyły w wielu akcjach i kampaniach
społecznych m.in. Drugie Ŝycie ksiąŜki, Wrocławianie na Polanie, Dzieciństwo bez
Przemocy, Dzień Ziemi, Dzień Walki z Narkomanią, itp. Organizowane były
wyjścia rekreacyjne i wycieczki do kina, teatru, na wystawy, na basen, kręgle,
rejs statkiem po Odrze, wycieczka do Krakowa, do Krasiejowa (łącznie
24 wyjścia) oraz liczne imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Babci i Dziadka,
Walentynki, Dzień Kobiet, Godziny dla Ziemi, Święta Wielkanocne, Światowy
Dzień Zdrowia, Święto Konstytucji, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka,
Święto Niepodległości, Dzień śyczliwości, Andrzejki, Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza, Mikołajki, Wigilia. Świetlica zorganizowała konkurs plastyczny
z okazji Europejskiego Roku Obywatela pn. Jestem Obywatelem Europy.
W ramach działań promujących świetlicę przygotowano kilka przedstawień
okolicznościowych m.in. wieczór taneczny dla Babci i Dziadka, koncert pn. „Tak
więc trwają wiara, nadzieja i miłość”, przedstawienie „Niepodległość”, wieczór
kolęd.
Podczas realizacji zadania odbywała się współpraca z rodzicami i opiekunami
prawnymi dzieci i młodzieŜy poprzez spotkania, rozmowy, konsultacje,
warsztaty. Świetlica współpracowała takŜe z licznymi instytucjami, takimi, jak:.
MOPS, Policja, StraŜ Miejska, Klub Seniora. Działania świetlicy wspomagane były
przez wielu wolontariuszy, którzy na rzecz świetlicy przepracowali łącznie ok.
500 godzin.
3.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli - ul. Koszalińska
15. Z zajęć w świetlicy skorzystało 65 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-15 lat.
Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.
Zajęcia prowadzone w świetlicy:
- edukacyjne – odrabianie lekcji,
- korepetycje np. z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego,
- rozwijające twórcze zainteresowania – plastyczne, muzyczne, teatralne,
wokalne, literackie, sportowe,
- grupowe – gry, zabawy integracyjne,
- rozwijające logiczne myślenie,
- ekologiczne – udział w akcjach,
- profilaktyczne.
W świetlicy działał zespół Iskierki, który 12 razy prezentował się podczas
uroczystości szkolnych i kościelnych. W trakcie realizacji programu odbyły się
wyjścia do kina, teatru, muzeum, na stadion, wycieczka do Poznania, spotkania
z ciekawymi ludźmi m.in. z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, trenerem piłki
noŜnej, muzykiem oraz liczne imprezy okolicznościowe, jak dyskoteka
andrzejkowa i walentynkowa, powitanie wiosny i poŜegnanie jesieni, Dzień
Dziecka, Dzień Przyjaźni i Dzień śyczliwości, spotkanie z Mikołajem. Dzieci
i młodzieŜ brały udział w akcjach ekologicznych m.in. sprzątanie świata,
pomóŜmy zwierzętom przetrwać zimę oraz w konkursach piosenki religijnej
i konkursie kolęd.
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4.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny (Pracze Odrzańskie) - ul.
Brodzka 163. Z zajęć w świetlicy skorzystało 90 dzieci i młodzieŜy w wieku 6 -18
lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do
18:00. Zajęcia w świetlicy:
- pomoc w nauce, wyrównywanie zaległości,
- plastyczne,
- sportowe – treningi świetlicowego zespołu piłki noŜnej, tenis stołowy,
- informatyczne,
- język angielski,
- kółko naukowe,
- kółko muzyczne,
- kółko historyczne,
- kółko dziennikarskie,
- dyskusyjny klub bajkowy,
- kółko ekologiczne,
- zajęcia kulinarne,
- kółko filmowe,
- kółko techniczne,
- profilaktyczne.
W czasie ferii i wakacji zostały zorganizowane półkolonie, w których udział
wzięło ponad 25 dzieci i młodzieŜy. Świetlica w tym czasie otwarta była
w godzinach dopołudniowych. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne
i teatralne, wyjścia do kina, kręgielni, zoo, galerii sztuki, wyjazd do Dusznik
Zdroju. Odbyła się zabawa karnawałowa połączona z konkursami, Dzień
Chłopaka, Andrzejki, Wigilia świetlicowa. Podczas kaŜdej z imprez zostały
zorganizowane konkursy, zabawy dla dzieci i rodziców, niespodzianki.
Została zorganizowana olimpiada świetlicowa połączona z festynem z okazji Dnia
Dziecka oraz liczne turnieje w piłkę noŜną i siatkową. Pracę świetlicy wspomagali
wolontariusze, którzy łącznie przepracowali 200 godzin. W świetlicy dzieci
i młodzieŜ miały zapewniony posiłek w postaci produktów gotowych do spoŜycia.
5.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła - ul.
Boguszowska 84. Z zajęć w świetlicy skorzystało 55 dzieci i młodzieŜy w wieku
5-18 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30
do 18:30. Dodatkowo we wtorki w godzinach od 17:30 do 18:30 i w czwartki w
godzinach od 19:00 do 20:00 młodzieŜ mogła korzystać z sali gimnastycznej
mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 95. Zajęcia w świetlicy:
- komputerowe,
- język angielski,
- profilaktyczne,
- indywidualna terapia pedagogiczna,
- muzyczne,
- plastyczno - techniczne – wykonywano stroje karnawałowe, palmy
wielkanocne, szopki boŜonarodzeniowe,
- sportowe – gimnastyka, treningi piłki noŜnej.
Codziennie odbywały się takie zajęcia jak: pomoc w odrabianiu lekcji, gry
i zabawy, podwieczorek, sprzątanie salki. W trakcie trwania zadania
zorganizowano 19 imprez okolicznościowych i kulturalnych m.in. Dzień Babci
i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek, Dzień Dziecka, Festyn
Osiedlowy, zakończenie roku szkolnego, Dzień Seniora, Andrzejki, wieczorek
Wigilijny. Odbyły się 3 wyjścia do kina, 2 wyjścia na basen, 3 do salonu
kreatywnego klocków lego, wyjście do zoo, 2-dniowa wycieczka do Koniakowa.
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W czasie 2 tygodni ferii zimowych i miesiąca wakacji zostały zorganizowane
półkolonie.
6.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonifacego – Plac ks. Stanisława
Staszica 4. Z zajęć w świetlicy skorzystało 44 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-14
lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do
18:00. W 2013r. świetlica była czynna przez 225 dni, w tym 10 dni w okresie
ferii zimowych i 15 dni w okresie wakacji. Zajęcia prowadzone w świetlicy:
- pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia wyrównawcze,
- język angielski,
- zajęcia profilaktyczne,
- muzyczne,
- plastyczne,
- teatralne,
- sportowe.
Świetlica zorganizowała wyjścia do kina, krówkarni, na basen, zajęcia kulinarne,
wycieczka do Krasiejowa oraz wiele imprez okolicznościowych m.in. bal
karnawałowy, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie
Mikołajkowe, Wigilię świetlicową. Podczas ferii i 3 tygodni wakacji zorganizowano
18 wyjść m.in. do kina, do parku rozrywki Bobolandia, na Ostrów Tumski i rejs
statkiem po Odrze, wyjście na ściankę wspinaczkową oraz warsztaty kulinarne.
Podczas zajęć świetlicowych organizowane były seanse filmowe, quizy wiedzy
o świecie, gry i zabawy integracyjne połączone z zabawami sportowymi. KaŜdego
dnia dzieci uczęszczające do świetlicy miały zapewniony posiłek równieŜ w trakcie
wyjść i wycieczek.
7.
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w.
św.
Michała
Archanioła
we Wrocławiu - ul. Prusa 78. Z zajęć w świetlicy skorzystało 140 dzieci i
młodzieŜy w wieku 6-18 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w
godzinach od 16:00 do 20:30, w soboty między godziną 10:00 a 13:00. W
tygodniu między godziną 16-18 organizowane były głównie zajęcia dla dzieci w
wieku 6-13 lat, natomiast w godzinach 18:00 - 20:30 dla młodzieŜy w wieku 1418 lat. Zajęcia prowadzone w świetlicy to:
- pomoc w nauce, wyrównywanie braków,
- plastyczne – 1 raz w tygodniu,
- taneczne,
- muzyczne,
- kulinarne,
- teatralne,
- sportowe – zajęcia z podziałem na dwie grupy wiekowe,
- profilaktyczne,
- z pedagogiem,
- zajęcia z wyobraźnią dla najmłodszych.
Dzieci i rodzice mieli moŜliwość skorzystania z indywidualnych spotkań
z psychologiem. Odbyły się spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i BoŜego
Narodzenia, 2 zabawy karnawałowe, festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka,
Andrzejki, Mikołajki, spotkanie wigilijno - kolędowe. Ponadto odbyło się 5 wyjść
do kina, 5 do parku rozrywki rodzinnej, 1 do muzeum i teatru, 1-dniowa
wycieczka do Dusznik Zdroju, Bolkowa i Chojnika oraz 2-dniowa do Kotliny
Kłodzkiej. Zorganizowane zostały półkolonie w czasie ferii zimowych i wakacji
letnich, w których udział wzięło 200 dzieci i młodzieŜy. W świetlicy prowadzone
było codzienne doŜywianie dzieci i młodzieŜy w postaci kanapek i gotowych,
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produktów do spoŜycia. Pracę świetlicy wspomagali wolontariusze, którzy łącznie
przepracowali 323 godziny.
8.
Fundacja TOBIASZKI - ul. Jana Kasprowicza 26. Z zajęć w świetlicy
skorzystało 95 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat. Świetlica była otwarta w
poniedziałki od 15:00 do 20:00, od wtorku do piątku w godzinach od 14:00 do
19:00. Zajęcia w świetlicy to:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- teatralne,
- plastyczne,
- z psychologiem,
- profilaktyczne,
- muzyczne,
- teatralno - taneczne,
- warsztaty modelarskie,
- język angielski – zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z USA i Anglii,
- sportowo – rekreacyjne.
W świetlicy zatrudniony był pracownik do spraw rodzin, który był w kontakcie
z rodzinami uczestników zapisanych do świetlicy. Dzieci i młodzieŜ uczestniczyła
w wyjściach do kina, kręgielni, zoo, w dwóch całodziennych wycieczkach oraz 2dniowej na Górę Św. Anny, gdzie odbyła się zabawa andrzejkowa.
Zorganizowana została impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka, w której udział
wzięło 80 osób, spotkanie wigilijne dla 200 osób. W świetlicy realizowany był
projekt pn. Rekordowa Integracja, którego celem było zaktywizowanie młodych
poprzez pracę na rzecz środowiska do większej integracji i projekt pn. Akcja,
podczas którego młodzieŜ wymyślała i realizowała własne działania.
W półkoloniach zimowych wzięło udział 80 dzieci i młodzieŜy. W tym okresie
zostały przeprowadzone zajęcia oparte na autorskiej fabule pn. Tobiaszkogród.
W świetlicy dzieci i młodzieŜ otrzymywały posiłek. W projekcie uczestniczyli
wolontariusze, którzy łącznie przepracowali 1.200 godzin.
9.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie
Trudnej Sytuacji śyciowej „ISKIERKA” - ul. Rogowska 116a, ul. Głubczycka
3. Z zajęć skorzystało 50 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat, głównie z osiedla
Nowy Dwór i KsiąŜe Małe. Świetlice były otwarte od poniedziałku do piątku
w godzinach:
- świetlica przy ul. Rogowskiej 116a - od 14:00 do 18:00,
- świetlica przy ul. Głubczyckiej 3 – od 15:00 do 19:00.
Zajęcia prowadzone w świetlicach to:
- edukacyjne, pomoc w nauce, wyrównywanie zaległości szkolnych,
- plastyczne,
- muzyczne,
- kulinarne,
- czytelnicze,
- sportowe – zajęcia na sali gimnastycznej, na basenie,
- taneczno - teatralne,
- komputerowe,
- profilaktyczne – nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych.
Rekrutacja do świetlic odbywała się w środowisku, za pośrednictwem pedagogów
szkolnych, Rady Osiedla Nowy Dwór i KsiąŜe Małe oraz parafii.
W świetlicach odbyły się imprezy okolicznościowe (po 12 w kaŜdej ze świetlic)
np. Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Dzień
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Dziecka, Andrzejki, spotkanie Wigilijne. Dzieci odwiedziły takie miejsca jak
Wrocławski Aquapark, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Kino Helios, kręgielnię,
Muzeum Miejskie, Arsenał Miejski, Bobolandia, Ogród Japoński, Jura Park
w Krasiejowie, Ekocentrum. Podczas działalności świetlic odbywała się stała
współpraca z rodzinami dzieci w formie indywidualnych konsultacji oraz zebrań
grupowych. Rodzice angaŜowali się w Ŝycie świetlicy przy organizacji róŜnych
imprez. Świetlice współpracowały teŜ z wieloma instytucjami np. z Radą Osiedla
Nowy Dwór, Wrocławskim Bankiem śywności, Wrocławskim Centrum
Treningowym SPARTAN, z MDK Wrocław Fabryczna.
W okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano półkolonie, w których łącznie
wzięło udział 45 podopiecznych. W trakcie odbyły się wyjścia do kina, na basen,
na kręgle, parku dinozaurów. Podczas trwania zadania dzieci miały zapewniony
posiłek w formie podwieczorków (słodkie bułki, owoce, warzywa, nabiał).
10.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” - ul.
Skoczylasa 8. Z zajęć w świetlicy skorzystało 65 dzieci i młodzieŜy w wieku 7 18 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00
do 19:00. W czasie wolnym od zajęć szkolnych i podczas ferii zimowych i letnich
świetlica była otwarta w godzinach od 10:00 do 15:00. Zajęcia w świetlicy to:
- reedukacja,
- taneczne,
- kulinarne,
- sportowe,
- profilaktyczne – wzbogacenie wiedzy i świadomości na temat uzaleŜnień,
- artystyczne – zapoznanie z róŜnymi technikami plastycznymi,
- filmowe,
- język angielski,
- spotkania liderów młodzieŜowych,
- specjalistyczne – w tym superwizje zespołu, redukowanie zachowań
aspołecznych, rozwijanie poczucia własnej wartości.
Dzieci i młodzieŜ uczestniczyli w licznych imprezach okolicznościowych m.in.
Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Halloween, Andrzejki, Mikołajki,
urodziny wychowanków. Zorganizowanych zostało 18 wyjść (11 do kina , 3 na
kręgle, do zoo, 2 na lodowisko, wyjście na warsztaty słodkie czary mary).
W czasie ferii zimowych zorganizowane zostały zabawy ruchowe, gry
zręcznościowe, edukacyjne i integracyjne oraz wyjścia na lodowisko, do kina,
spacer po wrocławskim Rynku, po Leśnicy. Podczas zadania odbywała się
współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieŜy oraz szkołami.
Odbywały się indywidualne konsultacje, rodzice mieli moŜliwość rozwijania
swojej wiedzy w zakresie metod wychowawczych. Pracę świetlicy wspierali
wolontariusze, którzy łącznie przepracowali 800 godzin.
11.
Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole ul. Oleśnicka 18/2. Z zajęć w świetlicy skorzystało 16 dzieci i młodzieŜy w
wieku 6-16 lat. Świetlica prowadzona była od poniedziałku do piątku w
godzinach od 14:00 do 18:00, w dniach wolnych od nauki szkolnej od 10:00 do
14:00. W trakcie kaŜdego tygodnia przeprowadzono 13 godzin zajęć opiekuńczowychowawczych i 7 godzin zajęć specjalistycznych.
Zajęcia organizowane w świetlicy to:
- opiekuńczo-wychowawcze,
- artystyczne,
- sportowe,
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- informatyczne,
- profilaktyczne,
- terapia pedagogiczna – m.in. doskonalenie koncentracji i zapamiętywania.
W trakcie trwania zadania zorganizowano 12 wyjść m.in. do kina, parku
wodnego, Bobolandii, Ogrodu Botanicznego, na wycieczkę rowerową. Odbyły
się imprezy okolicznościowe związane z obchodami Święta 3 Maja, Narodowego
Święta Niepodległości, zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkanocnych, Dzień Dziecka,
Andrzejki, Mikołajki, spotkanie wigilijne, urodziny uczestników. W świetlicy dzieci
miały zapewniony posiłek.
12.
Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” - Pl. Wyzwolenia 4, ul.
Krajewskiego 1, ul. Świstackiego 18/2, ul. Jedności Narodowej 110b. Z zajęć w
świetlicach skorzystało 86 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat. Świetlice były
otwarte w następującym czasie:
- pl. Wyzwolenia 4 – poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15:00 do
19:00, we wtorek i czwartek od 14:00 do 18:00,
- ul. Świstackiego 18/2 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00
do 20:00,
- ul. Krajewskiego 1 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do
17:30,
- ul. Jedności Narodowej 110b – od poniedziałku do piątku w godzinach od
16:00 do 20:00.
Zajęcia w świetlicy to:
- opiekuńczo-wychowawcze – pomoc w odrabianiu lekcji, udzielanie
wsparcia, pomoc lub wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
- język angielski – w świetlicy przy ul. Świstackiego,
- artystyczne – zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, filmowe,
- kulinarne – poznawanie zasad zdrowego odŜywiania, higieny pracy
w kuchni,
- logopedyczne – zajęcia prowadzone w 2 świetlicach przy ul. Świstackiego
i Jedności Narodowej,
- pedagogiczne – prowadzone w 3 świetlicach przy ul. Jedności Narodowej
i Świstackiego oraz przy Pl. Wyzwolenia,
- profilaktyczne – zajęcia prowadzone we wszystkich 4 świetlicach,
- sportowe.
W wyniku odbywających się w świetlicach zajęć nastąpił rozwój zdolności
poznawczych i zainteresowań, pobudzenie do samodzielnego myślenia
i funkcjonowania Wzbogacona została wiedza, zwiększyła się sprawność fizyczna
oraz wzmocniły się więzi z rodziną. Zorganizowano wyjścia do Lasku
Osobowickiego. Zorganizowano międzyświetlicowy konkurs „The Voice of
Akson”, kilkanaście międzyświetlicowych dyskotek, wyjścia do kina, opery, zoo,
Humanitarium, na koncert jazzowy. Dzieci brały udział w festynach i piknikach,
podczas których były zapewnione atrakcje tj. malowanie twarzy, zawody
sportowe, ognisko. Dzieci ze świetlic przygotowały jasełka, które wystawiły
przed swoimi rodzicami. W kaŜdej świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek.
13.
Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary - ul. Pęgowska 34. Z zajęć
w świetlicy skorzystało 20 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat. Świetlica była
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00. W czasie ferii
i 2 tygodni wakacji świetlica czynna była w godzinach od 9:00 do 13:00, dla 20
dzieci. Zajęcia w świetlicy to:
- reedukacyjne – wyrównywanie braków, pomoc w nauce,
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- język angielski – z wyłączeniem ferii,
- profilaktyczne,
- sportowe – z wyłączeniem ferii,
- plastyczne – 3x w tygodniu,
- muzyczne,
- komputerowe,
- wychowawcze w formie gier i zabaw integrujących grupę.
W trakcie trwania zadania odbyły się liczne imprezy okolicznościowe m.in.
zabawa karnawałowa, Dzień Rodziny, Dzień Matki połączony z Dniem Ojca
i Dniem Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia. Zorganizowano 8 wyjść m.in.
do kina, centrum gier i zabaw, StraŜy PoŜarnej, centrum poznawczego na
warsztaty edukacyjne, na spektakl pt. Mikrokosmos.
14.
Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców - ul. Worcella 18. Z
zajęć w świetlicy skorzystało 30 dzieci i młodzieŜy w wieku 7-16 lat. Świetlica
była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do 18:30. Zajęcia
prowadzone w świetlicy to:
- pomoc w odrabianiu lekcji i nauce,
- plastyczne - zajęcia ćwiczące sprawność rąk, wyrabiające estetykę,
- muzyczne,
- klub filmowy,
- zajęcia sportowe,
- poznawanie kultur i religii,
- profilaktyczne,
- zajęcia proekologiczne – zajęcia z zakresu przyrody, dbałości
o środowisko,
- wyjścia rekreacyjne – np. basen, place zabaw, parki.
Dzieci uczestniczyły w ponad 25 wyjściach m.in. do wrocławskich parków, Magic
Hause, American Corner, kina, na basen, salę zabaw. Podopieczni świetlicy
wzięli udział w warsztatach ruchowo-tanecznych, projekcie karta 15+,
wymianach międzyświetlicowych, podczas których zostały zorganizowane m.in.
dyskoteki, zajęcia sportowe. Odbywały się 3 spotkania z rodzicami. KaŜdego
dnia dzieci miały zapewniony posiłek w formie podwieczorku.
15.
Fundacja Opieka i Troska - ul. Kiełczowska 43/6. Z zajęć w świetlicy
skorzystało 60 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat z osiedla Psie Pole. Świetlica
była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00. Zajęcia
organizowane w świetlicy to:
- pogotowie szkolne – pomoc w nauce,
- taneczne - breakdance,
- plastyczne – zapoznanie z róŜnorodnymi formami plastycznymi, nowymi
technikami,
- kulinarne – poznanie zasad zdrowego odŜywiania, nauka sporządzania
przepisów kulinarnych,
- język angielski – realizowane dla 2 grup,
- śpiewogranie – poprawa dykcji, rozwijanie wyobraźni artystycznej,
- klub ciekawskich – zajęcia przyrodniczo-turystyczne rozwijające wiedzę
na tematy przyrodnicze, ochrony środowiska, poznawanie miasta i okolic.
Podczas zadania odbyły się imprezy okolicznościowe tj. bal karnawałowy,
Walentynki, spotkanie Wielkanocne, Katarzynki, Wigilia.
W trakcie zadania zorganizowano 1 wycieczkę autokarową oraz 3 wyjścia poza
świetlicę (muzeum telekomunikacji, Poczta Polska, kino). Dzieci i młodzieŜ
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wzięły udział w festynie pod hasłem „Integrujmy się”. Półkolonia letnia odbyła
się w pierwszych 2 tygodniach lipca, a udział w niej wzięło 20 uczestników.
W trakcie trwania zadania dzieci miały zapewniony posiłek.
16.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego (Wrocław-Brochów) ul. Biegła 2. Z zajęć w świetlicy skorzystało 56 dzieci i młodzieŜy w wieku 7-16
lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do
18:00, sporadycznie w soboty lub niedziele w przypadku wyjść lub wycieczek.
Świetlica była czynna 225 dni, w tym 10 dni podczas ferii zimowych i 15 dni
podczas wakacji. Zajęcia prowadzone w świetlicy to:
- pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia wyrównawcze,
- język angielski,
- pierwsza pomoc,
- profilaktyczne,
- zajęcia o tematyce międzykulturowej,
- warsztaty twórczego myślenia i zabawy logiczne,
- sportowe,
- teatralne,
- muzyczne,
- plastyczno - techniczne – w ramach tych zajęć odbyły się warsztaty
ceramiczne.
W trakcie trwania zadania zorganizowano 3 wycieczki zamiejscowe (do kopalni
soli w Wieliczce, Pasikurowic, Krasiejowa) oraz szereg wyjść rekreacyjno kulturalnych (Bobolandia, zoo, kino, Humanitarium, park linowy, ścianka
wspinaczkowa, kręgielnia, opera). Dzieci ze świetlicy wzięły udział w warsztatach
„Mama i Ja”, turnieju sprawnościowym z okazji Dnia Dziecka, konkursie
plastycznym pn. „Moja Rodzina”, zabawie Andrzejkowej, przygotowały i
wystąpiły w przedstawieniu BoŜonarodzeniowym. W okresie ferii zimowych i 3
tygodni wakacji zorganizowano półkolonie, w trakcie których odbyło się wiele
wyjść, zabaw i konkursów. Przez cały okres zadania dzieci miały zapewniony
posiłek.
17.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba i Krzysztofa - ul.
Krzywoustego 291. Z zajęć świetlicy skorzystało 21 dzieci i młodzieŜy w wieku
6-15 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00
do 19:00, w czasie wolnym od zajęć szkolnych w godzinach od 10:00 do 14:00.
Zajęcia prowadzone w świetlicy to:
- odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości,
- muzyczne,
- taneczne,
- komputerowe,
- z pedagogiem,
- język angielski,
- sportowe,
- plastyczne,
- profilaktyczne.
W trakcie trwania zadania organizowane były liczne gry, zabawy, konkursy.
Dzieci wzięły udział w zabawie karnawałowej, Dniu Babci i Dziadka, Dniu Mamy
i Taty, festynie z okazji Dnia Dziecka, zabawie Andrzejkowej, imprezie
Mikołajkowej, wieczerzy Wigilijnej. W trakcie trwania zadania odbyły się
3 całodniowe wycieczki autokarowe (Srebrna Góra, Złoty Stok, Miłków) oraz
wyjścia do Bobolandii, Muzeum Miejskiego, Historycznego, parku wodnego.
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Odbyły się 4 zebrania z rodzicami, na których omawiano na bieŜąco zachowania
dzieci i młodzieŜy. W trakcie zadania dzieci miały zapewniony posiłek.
18.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rodziny we Wrocławiu - ul.
Monte Cassino 64. Z zajęć w świetlicy skorzystało 20 dzieci i młodzieŜy w wieku
7-15 lat, z terenu Biskupina i Sępolna. Świetlica była otwarta od poniedziałku
do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00. Zajęcia prowadzone w świetlicy to:
- edukacyjne – odrabianie lekcji, przygotowanie do zajęć w szkole,
- profilaktyczne,
- język angielski,
- komputerowe,
- sportowe,
- plastyczne,
- teatralne,
- kulinarne,
- logopedyczne.
W programie świetlicy zaplanowano i zorganizowano wyjścia do kina, zoo,
Archiwum Państwowego, na lodowisko, basen, ściankę wspinaczkową, wycieczki
rowerowe do Sielskiej Zagrody. Odbyły się liczne imprezy okolicznościowe tj.
zabawa Walentynkowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka, rozpoczęcie roku szkolnego,
zabawa Andrzejkowa, Mikołajkowa, Wigilia świetlicowa. Przez cały okres
realizacji zadania prowadzone było doŜywianie w formie podwieczorku
lub kolacji. W pracy z dziećmi pomagali wolontariusze.
19.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny we
Wrocławiu - Muchoborze Małym: ul. Szkocka 35. Z zajęć w świetlicy
skorzystało 68 dzieci i młodzieŜy w wieku 5-12 lat. Świetlica była czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00, podczas wakacji w
godzinach od 9:00 do 15:00. Zajęcia w świetlicy to:
- edukacyjne – pomoc w nauce, przygotowanie się do lekcji,
- język angielski,
- matematyczno - informatyczne,
- profilaktyczne,
- plastyczne,
- czytelnicze,
- zajęcia świetlicowe „Świat wokół nas”,
- psychoedukacyjne.
W trakcie trwania zadania odbyła się wycieczka do Częstochowy, wyjście do kina,
Bobolandii, na basen, odbyły się liczne pikniki i imprezy okolicznościowe,
w których uczestniczyli rodzice, dziadkowie. Podczas trwania zadania dzieci miały
zapewniony posiłek.
20.
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame - ul. Świętokrzyska
45-55. Z zajęć w świetlic skorzystało 70 dzieci i młodzieŜy w wieku 5-18 lat.
Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do
18:00. Zajęcia prowadzone w świetlicy to:
- edukacyjne – pomoc w nauce, wyrównywanie zaległości,
- plastyczno – techniczne,
- muzyczne – nauka gry na gitarze, nauka śpiewu,
- teatralne,
- sportowe,
- turystyczne,
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- promujące savoir vivre na co dzień,
- informatyczne,
- z robotyki – projektowanie i budowanie robotów z klocków lego,
- z pedagogiem,
- profilaktyczne.
W trakcie trwania zadania odbyło się 15 wyjść i spacerów po najbliŜszej okolicy
(katedra, muzeum, wieŜa matematyczna, lodowisko, kino, park wodny,
Bobolandia, wycieczki rowerowe, rejs po Odrze, Teatr Polski). Odbyły się
wycieczki do Zagórza Śląskiego, Kielc, Ustronia i Lipnika. Dzieci i młodzieŜ wzięła
udział w 5 konkursach. Grupa teatralna 4 razy wystąpiła z przedstawieniem poza
świetlicą, zorganizowane zostały liczne kiermasze i imprezy okolicznościowe.
Podczas trwania zadania zostały zorganizowane ferie zimowe w godzinach
od 10:00 do 14:00, w których uczestniczyło ponad 40 dzieci i młodzieŜy. Pracę
świetlicy wspierali wolontariusze, którzy przepracowali łącznie 160 godzin.
21.
Klasztor Ojców Dominikanów - ul. Nowa 4. Z zajęć w świetlicy
skorzystało 45 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-16 lat. Świetlica była czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Zajęcia prowadzone w
świetlicy to:
- wyrównawcze – pomoc w nauce,
- sportowe,
- plastyczne,
- ceramiczno – garncarskie,
- taneczne,
- kulinarne,
- warsztaty z psychologiem,
- edytorsko – informatyczne,
- profilaktyczne,
- pedagogiczne,
- zajęcia ekologiczne.
W trakcie trwania programu odbywały się warsztaty dla rodziców z dziećmi,
wyjścia kulturalno - rekreacyjne (kino, pływalnia, lodowisko, plac zabaw,
Centrum Twórczości Dziecka, Bobolandia, spacery po wrocławskim Rynku),
imprezy okolicznościowe (Dzień Ojca, świętowanie urodzin podopiecznych, bal
karnawałowy, Dzień Matki, Halloween, Zaduszki świetlicowe, Andrzejki,
Mikołajki, wieczerza Wigilijna, Dzień Dziecka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień
Babci i Dziadka, Walentynki). Odbyły się stacjonarne ferie, w których
uczestniczyło 24 dzieci i młodzieŜy. Podczas stacjonarnych wakacji odbyły się
wyjścia i wycieczki (kino, pływalnia, rejs statkiem, wycieczka do Karpacza).
Pracę świetlicy wspomagali wolontariusze.
22.
Stowarzyszenie Psychologii Praktycznej EMPIRIA – miejsce
realizacji zadania: ul. Stanisławowska 38/44. Z zajęć w świetlicy skorzystało 74
dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do
piątku w godzinach od 14:00 do 18:00. Zajęcia prowadzone w świetlicy to:
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia artystyczne,
- ruchowe,
- warsztaty międzykulturowe,
- język angielski,
- filmowe.
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W trakcie trwania zadania odbyły się liczne wyjścia i wycieczki, imprezy
okolicznościowe, konkursy, zabawy i gry. Dzieci i młodzieŜ w trakcie trwania
zadania miały zapewniony posiłek.
23.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza we
Wrocławiu – ul. Oficerska 1-3/1. Z zajęć w świetlicy skorzystało 35 dzieci i
młodzieŜy w wieku 7-16 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w
godzinach od 15:30 do 18:30. Zajęcia w świetlicy to:
- zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianie zaległości
w nauce,
- język angielski,
- muzyczne,
- plastyczne,
- sportowe,
- organizujące czas wolny – gry planszowe, zabawy integracyjne,
- profilaktyczne,
- plenerowe.
Dzieci i młodzieŜ brały udział w licznych imprezach organizowanych prze Parafię
m.in. w festynie parafialnym w okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, w festynie
z okazji Dnia św. Franciszka. Odbyły się liczne wyjścia i wycieczki m.in. do kina,
Teatru Lalek, Aquaparku, Ogrodu Botanicznego, Parku Południowego, Kinder
Planety, na koncert. Zorganizowano 2 wycieczki autokarowe. W świetlicy były
świętowane urodziny wychowanków i inne imprezy okolicznościowe m.in.
spotkanie z Mikołajem, spotkanie wigilijne dzieci i rodziców. Dzieci wzięły udział
w festynie z okazji otwarcia Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, uczestniczyły
w rozpoczęciu programu Aktywne Gajowice. W świetlicy dzieci kaŜdego dnia
otrzymały posiłek.
24.
Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna – ul. Oleśnicka 4. ul. Z zajęć w
świetlicy skorzystało 37 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat z osiedla Ołbin.
Świetlica była otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14:30 do
19:00 oraz w piątek w godzinach od 13:00 do 15:00. Zajęcia prowadzone w
świetlicy to:
- odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości w nauce,
- plastyczne,
- muzyczne,
- ekologiczne,
- edukacja regionalna – poznawanie historii i dziedzictwa narodowego
Wrocławia, wizyty w muzeach,
- komputerowe,
- sportowo-rekreacyjne,
- język angielski,
- profilaktyczne.
W trakcie trwania zadania zorganizowano 12 wyjść poza świetlice m.in. teatr,
park linowy, ranczo, basen, Bobolandia. W świetlicy organizowane były imprezy
okolicznościowe tj. dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Święta Wielkanocne,
Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień śyczliwości, BoŜe Narodzenie.
Dzieci przygotowywały laurki, przedstawienia, organizowały przyjęcia dla swoich
kolegów z okazji urodzin. Dzieci i młodzieŜ miały zapewniony posiłek. W
świetlicy wspomagali wolontariusze.
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25.
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „POLANKA” – ul.
śmigrodzka 56. Z zajęć w świetlicy skorzystało 30 dzieci i młodzieŜy w wieku 718 lat. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00
do 18:00, w czwartki do 19:00 oraz w soboty od 13:00 do 15:00 (nauka gry –
wolontariat). Zajęcia w świetlicy to:
- odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości szkolnych, powtarzanie materiału
przed sprawdzianami,
- plastyczne,
- komputerowe,
- język angielski,
- logopedyczne,
- sportowe,
- profilaktyczne,
- muzyczne – gra na flecie, gitarze,
- teatralne,
- wokalne,
- taneczne.
Dzieci i młodzieŜ uczestniczyły w codziennych zabawach matematycznych,
konkursach ortograficznych, zabawach dydaktycznych, wspólnym czytaniu
ksiąŜek. Odbyło się 5 wycieczek rekreacyjnych i 4 wyjścia m.in. do kina, wyjazd
do LubiąŜa, spływ kajakowy po Baryczy, wyjazd do Dusznik Zdrój, wycieczka
rowerowa do Parku Szczytnickiego. W czasie ferii zimowych świetlica prowadziła
półkolonię, podczas której odbyły się 3 wycieczki, 2 olimpiady, zajęcia
plastyczne, gry terenowe, zabawy sportowe.
26.
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” – ul. Solskiego
13. Z zajęć w świetlicy skorzystało 40 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-13 lat.
Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do
19:00, w czwartki od 14:00 do 18:00. Zajęcia w świetlicy to :
- odrabianie lekcji, nauka indywidualna,
- artystyczne – plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne,
- sportowo-rekreacyjne,
- turystyczne,
- profilaktyczne.
Dzieci i młodzieŜ mogły skorzystać z półkolonii letnich, podczas których
zrealizowano dwa 5-dniowe turnusy dla 25 osób. Podczas turnusów odbyły się
mini treningi jogi i karate. Dzieci i młodzieŜ uczestniczyły w zorganizowanych
podchodach na terenie osiedla Oporowa. Zorganizowano 9 wyjść poza świetlicę,
w tym 3 w trakcie roku i 6 podczas półkolonii letnich. Wyjścia odbyły się
do muzeum,
krainy
zabaw,
Bobolandii,
czekoladziarni,
humanitarium.
W świetlicy organizowane były imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Matki,
zakończenie roku szkolnego, Światowy Dzień Zwierząt, Halloween, Andrzejki,
wieczór Mikołajkowy, BoŜe Narodzenie. W trakcie całego zadania dzieci
i młodzieŜ mieli zapewniony posiłek lub podwieczorek.
27.
Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS – ul. Wapienna 24/1. Z zajęć w
świetlicy skorzystało 34 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-16 lat. Świetlica była
otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30. Zajęcia
prowadzone w świetlicy to:
- pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- muzyczne,
- plastyczne,

65

- teatralne,
- filmowe,
- sportowe,
- profilaktyczne.
W trakcie trwania zadania zostały zorganizowane półkolonie zimowe i letnie, dla
2 grup po 5 dni. Dzieci i młodzieŜ mieli zapewnione wyjście do kina, na basen,
lodowisko oraz zajęcia plastyczne, ruchowe, profilaktyczne, dyskoteki, gry
i zabawy grupowe. Zorganizowano liczne imprezy okolicznościowe m.in. Dzień
Babci i Dziadka, obchody pierwszego dnia wiosny, Wielkanoc, Dzień Dziecka,
Halloween, Andrzejki, Dzień Niepodległości, Wszystkich Świętych, Wigilia.
W trakcie trwania zadania dzieci i młodzieŜ korzystała z instytucji kulturalnych,
oświatowych i rozrywkowych tj. kino, teatr, ścianka wspinaczkowa, ogród
zoologiczny, basen.
28.
Fundacja „Integratia” – ul. Janiszewskiego 14. Z zajęć w świetlicy
skorzystało 64 dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat. Świetlica była otwarta od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19. Zajęcia prowadzone w
świetlicy to:
- odrabianie lekcji, pomoc w nauce,
- plastyczne,
- muzyczne,
- profilaktyczne,
- sportowo - rekreacyjne,
- psycho - edukacyjne,
- rozwijające umiejętności interpersonalne,
- ze sztuką, wobec sztuki.
Dzieci i młodzieŜ uczestniczyły w spotkaniach z innymi świetlicami, podczas
których odbyły się wspólne dyskoteki, mecze piłki noŜnej, siatkówki. Zostały
zorganizowane liczne imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Matki, Dzień Dziecka,
Mikołaj, BoŜe Narodzenie, dzieci i młodzieŜ uczestniczyły wyjściach
do Bobolandii, kina, festynach. Dzieci i młodzieŜ miały zapewniony codzienny
posiłek w postaci gotowych produktów do spoŜycia.
Łącznie z zadania w 2013r. skorzystało około 1.900 dzieci i młodzieŜy.

IV.1.2.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
szkolnej w formie klubów środowiskowych

W ramach tego zadania odbyły się dwie edycje konkursu. Łącznie wpłynęło 34
oferty, z czego podpisano 19 umów.
W 19 klubach środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na
terenie Wrocławia objętych opieką było ok. 1.000 dzieci i młodzieŜy w wieku
szkolnym.
Zadaniem klubów środowiskowych jest stwarzanie sytuacji, w których dzieci i
młodzieŜ:
- aktywnie rozwijają swoje zainteresowania,
- uczą się pozytywnych wzorców społecznych,
- rozwijają kreatywność,
- uczą się zachowań asertywnych,
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-

są przygotowywane do dokonywania właściwych wyborów w dalszym
Ŝyciu,
- znajdują pomoc w nauce.
Program działania klubów środowiskowych obejmuje:
- tworzenie warunków do nauki oraz pomoc w nauce,
- wymianę doświadczeń i zdobytej wiedzy z kolegami,
- umoŜliwienie rozwoju, talentów i zainteresować poprzez uczestnictwo w
proponowanych zajęciach (m.in. teatralnych, muzycznych, plastycznych,
sportowych, interdyscyplinarnych),
- kształtowanie postaw obywatelskich oraz zainteresowanie sprawami
lokalnego środowiska,
- organizowanie
wycieczek
tematycznych,
warsztatów/treningów
rozwijających umiejętności psychospołeczne i interpersonalne,
- promocję zdrowia i profilaktykę uzaleŜnień.
W miarę moŜliwości i w uzasadnionych przypadkach kluby zapewniają dzieciom
doŜywianie.
Kluby środowiskowe współpracują z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz
instytucjami je wspierającymi oraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się podobnymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieŜy.
W ramach konkursu na rok 2013 kluby środowiskowe mogły funkcjonować takŜe
w czasie jednego miesiąca ferii letnich.
1.
Stowarzyszenie „śYĆ INACZEJ” – Miejsce realizacji zadania: ul.
Kamieńskiego 10b , klub czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do
16. Klub dla dzieci i młodzieŜy w wieku 6-19 lat (w przypadku osób
niepełnosprawnych 6 do 26 lat).
Zajęcia w klubie:
- integracyjno – sportowe,
- warsztaty plastyczne – wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności
manualnych i kreatywności uczestników. Zapoznanie z róŜnymi technikami
plastycznymi,
- kącik nauki- miejsce do odrabiania lekcji oraz udzielania pomocy dzieciom
w nauce.
W trakcie trwania projektu organizowane były równieŜ imprezy okolicznościowe
m.in. dzień dziecka, halloween, Andrzejki, Wigilia. Klub prowadził działalność w
ciągu jednego miesiąca ferii letnich, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
do 12.
W trakcie ferii letnich zostały zorganizowane wyjścia kulturalno –
oświatowe oraz rekreacyjne. Łącznie w czasie wakacji zorganizowano 15 wyjść
m.in. 3 wyjścia na plac zabaw, muzeum Archeologiczne, Miejskie itp. Średnia
liczba uczestników 114 osób.
2. Fundacja Alert – Miejsce realizacji ul. Dworcowa 10a . Adresatami są dzieci
i młodzieŜ szkolna. W klubie zapisanych było 49 osoby. Klub był czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Zajęcia klubowe:
- odrabianie lekcji i pomoc w nauce,
- plastyczne,
- zabawa,
- komputerowe,
- ogrodnicze.
W trakcie trwania projektu zostały zorganizowane dwie dyskoteki, dwa pokazy
filmów animowanych, 1 karaoke. Zostały zorganizowane wyjścia rekreacyjne
między innymi: oglądanie szopki ruchomej, V Wystawa Tkaniny Unikatowej na
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Jatkach, wycieczka piesza do parku Staromiejskiego, grill nad Odrą wycieczka
do Rynku Na Jarmark Świąteczny.itp.
3. Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Ducha Świętego – Miejsce realizacji ul.
Bardzka 2/4. Klub był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do
19. Zajęcia prowadzone w klubie:
- edukacyjne,
- artystyczne,
- muzyczne,
- gry i zabawy,
- prozdrowotne,
- sportowe,
- manualne,
- z ksiąŜką,
- pomoc w odrabianiu lekcji.
W czasie trwania projektu zorganizowano imprezy okolicznościowe, wycieczki. W
ciągu całego roku z zajęć skorzystało ok. 55 uczestników. W czasie ferii letnich
zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. W
projekcie w okresie ferii letnich wzięło udział 36 uczestników.
4. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (2 kluby) – Projekt kierowany do dzieci
i młodzieŜy w wieku 6 do 19 lat. Klub na ul. Słowiańskiej był czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18, przy ul. Jemiołowej od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18.
Zajęcia w klubie:
- pomoc dydaktyczna - wychowawcze (zajęcia w zakresie materiału
objętego programem nauczania, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia
plastyczne, muzyczne i teatralne),
- informatyczne,
- plastyczne,
- sportowe,
- promocji zdrowia oraz profilaktyki uzaleŜnień,
- gry planszowe oraz układanie puzzli.
Odbyły się takŜe wyjścia i wycieczki oraz imprezy okolicznościowe. W zajęciach
klubowych uczestniczyło 30 osób.
Zajęcia odbywały się równieŜ podczas dwóch pierwszych tygodni wakacji. Klub
był czynny w godzinach od 10 do 13. W zajęciach klubu w trakcie ferii letnich
uczestniczyło 20 osób. Zorganizowano między innymi wyjście do Ogrodu
Japońskiego, na kąpielisko Morskie Oko, oraz rejs Statkiem po Odrze.
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportów Wodnych i
Rowerowych PEGAZ. Miejsce realizacji zadania: ul. Pałucka 65b. W projekcie
wzięło udział 25 osób. Klub był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od
15:30 do 18:30.
Zajęcia w klubie:
- edukacyjne,
- artystyczne (plastyczne, muzyczne) – z wykorzystaniem róŜnorodnych
technik,
- sportowo-rekreacyjne,
- organizacja czasu wolnego poprzez realizację twórczego myślenia w formie
warsztatów tematycznych, konkursów, quizów, zabaw tematycznych i
okolicznościowych, turniejów, pogadanek wystaw.
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W trakcie trwania projektu odbyły się takŜe imprezy tematyczne (np. bal
karnawałowy, przyjęcia urodzinowe dzień Kobiet, dzień matki, Dzień Dziecka
itp.), konkursy, wystawy, pikniki oraz wycieczki nad Odrę, do parku Zachodniego
itp.
6. Kierunek Przygoda – Miejsce realizacji: SP Nr 118 Bulwar Ikara 19, SP 37
ul. Sarbinowska 10
oraz SP 113 ul. Zemska 16c . Klub był czynny od
poniedziałku do piątku - 3 godziny dziennie.
Zajęcia klubowe:
- muzyczno-wokalne – pogłębienie form śpiewu zespołowego,
- interdyscyplinarne – zajęcia uczyły słuŜby Bogu i ojczyźnie, pomocy
niesionej bliźnim, dąŜenia do stawania się coraz lepszym,
- plastyczne – poznanie róŜnych technik,
- Szkoła Liderów – poznawanie tajników prowadzenia grupy.
W zajęciach klubowych uczestniczyły dzieci i młodzieŜ z osiedla Kosmonautów,
Gądów, Pilczyce, Kuźniki, Nowy dwór. Uczestników było ok. 410.
7. Stowarzyszenie „śółty Parasol” – miejsce realizacji: ul. Nowowiejska 38,
SP nr 1 ul. Nowowiejska 78, Stadnina Koni „Belfegor” ul. Stabłowicka 131. Oferta
skierowana była do dzieci i młodzieŜy w wieku 6-19 lat. W projekcie uczestniczyło
ok. 55 osób. Klub był czynny w poniedziałki w godzinach od od 16:15 do 19:15,
środy od 16:30 do 20, czwartki od 16 do 18 i soboty od 10 do 14.
Zajęcia klubowe:
- Rekreacyjne (tenis stołowy, badminton itp.),
- korepetycje,
- taneczne – taniec nowoczesny,
- klubowa liga sportowa – gry zespołowe,
- fabryka inspiracji – spotkania międzykulturowe z udziałem zaproszonych
obcokrajowców, dyskusje po projekcji filmów, zajęcia aktywizujące i
inspirujące młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej,
- teatralne – warsztat aktorski,
- nauka jazdy konnej.
8. Fundacja „Kairos” – miejsce realizacji: ul. Sołtysowicka 15C. Klub był
czynny w piątki w godzinach od 15 do 19.
Zajęcia prowadzone w klubie:
- plastyczne – zajęcia z wykorzystaniem róŜnych technik i róŜnych
materiałów Collage, decoupage, małych form rzeźbiarskich, malarstwo
na duŜym i małym formacie, rysunek,
- teatralne – zapoznanie z róŜnymi technikami teatru lalkowego, zajęcia
z podstaw zadań aktorskich, plastyka ruchu , elementy pantomimiczne,
mowa gestów, zajęcia kształtujące wyobraźnię, rola muzyki w teatrze,
- modelarskie/ gry edukacyjne – budowanie modeli latających, gry
logiczne nauczyły miedzy innymi przewidywania konsekwencji
sekwencji ruchowych rozwijały myślenie przyczynowo skutkowe,
- nauka języka angielskiego – zajęcia prowadzone w formie zabawy,
zajęcia obejmowały dialog, piosenki i zabawy.
W czasie trwania projektu odbyły się trzy wyjścia: Par Rozrywki Rodzinnej
Bobolandia, Krzywy Komin, Teatr Lalek. W zajęciach klubowych średnia
frekwencja 28 osób. W czasie ferii letnich odbyło się 10 sześciogodzinnych
spotkań w trakcie 10 dni. Średnia frekwencja podczas ferii - 69 dzieci. Odbyły się
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2 wycieczki na terenie Dolnego Śląska. Łącznie w ciągu roku w zajęciach
uczestniczyło 149 uczestników.
9. Towarzystwo Kultury Czynnej – Klub czynny był od poniedziałku do środy
w godzinach od 15:30 do 18:30. W projekcie udział wzięło 43 osoby. Zajęcia:
- pomoc w nauce,
- teatralne,
- taneczne,
- plastyczne.
Zajęcia zakończyły się pokazem pracy powarsztatowej, uczestnicy warsztatów
tanecznych zaprezentowali pokaz tańca breakdance.
10. Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór we Wrocławiu- miejsce
realizacji: ul. Kłodnicka 2. Klub był czynny raz w tygodniu – piątek w godzinach
od 15 do 19. Adresatami zadania są dzieci i młodzieŜ w wieku 6 do 16 lat
zamieszkujące dzielnicę Wrocław fabryczna, Osiedle Gądów, Popowice.
Na zajęcia klubowe uczęszcza średnio 50 osób.
Zajęcia:
- edukacyjno-wychowawcze – prowadzone w trzech grupach wiekowych w
zaleŜności od potrzeb i zainteresowań dzieci,
- plastyczne – pozwalają odkryć uzdolnienia, rozwinąć talenty, na zajęciach
wykorzystywano róŜne techniki plastyczne,
- taneczne,
- komputerowe,
- sportowe.
W ramach realizacji projektu zorganizowano edukacyjny koncert muzyczny.
Zorganizowano dwa wyjścia rekreacyjne (Aqua Park, Kino) w czasie wakacyjnych
spotkań w klubie. W spotkaniach wakacyjnych udział wzięło 46 uczestników.
11. Stowarzyszenie „A Jednak” – Miejsce realizacji zadania: Wejherowska
28, klub czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15. Klub dla
osób niepełnosprawnych, którego działalność wspierała rozwój dzieci i młodzieŜy
głęboko niepełnosprawnej intelektualnie poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego. Uczestnicy podejmowali aktywności właściwe dla ich indywidualnego
poziomu funkcjonowania.
Zajęcia w klubie:
- manualne – uczestnicy poznali róŜne techniki plastyczne,
- kulinarne,
- terapeutyczne - wspomagano rozwój zaburzonych funkcji: koordynację
wzrokowo-słuchowo-ruchową,
- opiekuńczo – wychowawcze
- trening umiejętności społecznych i emocjonalnych,
- muzyczne z elementami muzykoterapii – zajęcia łączyły w sobie taniec,
muzykowanie na instrumentach, śpiewanie,
- psychoruchowe,
- logopedyczne,
- terapii ruchu,
W klubie zapisanych było 7 osób.
12. Fundacja „MłodzieŜ dla Chrystusa” Polska – klub był czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 15- 19:30. Ilość osób biorących udział w
zajęciach wynosiła 67 osób. Zajęcia:
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-

szachowe,
integracyjne,
pomoc w nauce,
„jak zrobić coś z niczego”,
„uchwycone w kadrze”,
„sztuka dla kaŜdego”,
„kwestia smaku”,
„uczyć się inaczej”.

13.
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus. Miejsce
realizacji: ul. Kleczkowska 5 oficyna. Z oferty klubowej skorzystało 53 osób. Klub
był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 19. Zajęcia w
klubie:
- rękodzieło,
- informatyka,
- muzyczne,
- wokalne,
- taneczne,
- teatralne.
W trakcie trwania projektu odbyły się: wyjścia:, na festyn, do Bobolandii, do
aquaparku, na lodowisko.
14. Stowarzyszenie Klubów Środowiskowych Azyl – Klub był czynny od
wtorku do soboty w godzinach od 17 do 21. Adresatami zadania były dzieci i
młodzieŜ w wieku 7-19 lat. Codziennie uczestniczyło ok. 30 osób. Zajęcia
prowadzone w klubie:
- pomoc w nauce,
- plastyczne,
- Dyskusyjny Klub Filmowy – wyświetlanie filmów o charakterze
profilaktycznym oraz obrazów o charakterze wychowawczym, rozmowy o
filmach i ich twórcach,
- sportowe – basen, siłownia, aerobik,
- florystyczne,
- konserwatorskie,
- muzyczne,
- psycho-korekcyjne.
15. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przy Szkole Podstawowej nr 19 –
Klub był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:40 do 16:40. Klub
działał przy SP nr 19 ul. Koszykarska 2/4.
Zajęcia:
- artystyczno – plastyczne,
- logorytmiczne – pozwalają dzieciom z zaburzeniami wymowy zapobiec
lub przezwycięŜyć trudności szkolne,
- gry i zabawy sportowe,
- komputerowe,
- gry logiczne,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- socjoterapeutyczne – skierowane do dzieci mających problem z
relacjami rówieśniczymi,
- taneczne.
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Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku 6 - 14 lat z osiedli Pilczyce, Kozanów,
Maślice, Stabłowice, Złotniki.
Ogólna liczba dzieci zapisanych do klubu - 260 osób.
16. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych Dajmy Szansę” – Klub był
czynny w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach 16 –20. W projekcie wzięło
udział 27 osób. Zajęcia:
- pomoc w nauce,
- komputerowe,
- profilaktyczne,
- gry i zabawy.
Zorganizowano takŜe wyjścia do kina i wycieczki.
17. Zgromadzenie Sióstr BoŜego Serca Jezusa – Miejsce realizacji: ul.
Kapitulna 4 . Klub prowadzony był dla dzieci i młodzieŜy z niepełnoprawnością
intelektualną. Klub był czynny w środę i piątek w godzinach od 16:50 do 20.
Zajęcia:
- choreoterapia,
- taneczne,
- ekspresja ruchu,
- gry planszowe,
- kinezjologia edukacyjna,
- plastyczne,
- przyroda,
- warsztaty ceramiczne,
- warsztaty kulinarne.
W czasie trwania projektu zorganizowano wyjście do aquaparku. W projekcie
wzięło udział 17 uczestników oraz 20 wolontariuszy, bez których nie udałoby się
prowadzić zajęć.
18. Stowarzyszenie Druga Runda – Zajęcia wspierające w nauce odbywały
się we wtorki i czwartki w godz. 13:30 - 15:30 , w poniedziałki i środy w godz.
12:30 - 15:30 odbywały się zajęcia z grami planszowymi. Gry cieszące się
największą popularnością: Jungle Speed, Halli Galli, Qwirkle, Osadnicy z Catanu,
Epoka Kamienia. Grupa uczestnicząca w zajęciach wspierających w nauce liczyła
15 osób, na gry planszowe przychodziło 26 osób.

IV.1.3.
•

Ośrodki wsparcia i mieszkania chronione

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Liczba zawartych umów: 5
W zakresie rozwijania rodzinnych form opieki zastępczej w roku 2013 w ramach
zadań zleconych, funkcjonowało na terenie Wrocławia 5 specjalistycznych
placówek wsparcia dziennego, 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego oraz 1 placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego,
prowadzonych przez 5 organizacji pozarządowych.
W 2013 roku w ramach zadań zleconych, funkcjonowało na terenie Wrocławia 5
specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, 7 placówek opiekuńczo-
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wychowawczych typu socjalizacyjnego, prowadzonych przez 4 organizacje
pozarządowe.
Organizacje pozarządowe w ramach zadań zleconych przez Gminę Wrocław
prowadziły
placówki
opiekuńczo-wychowawcze
typu
socjalizacyjnego
przeznaczone dla dzieci i młodzieŜy pozbawionych trwale lub czasowo opieki w
rodzinie własnej. Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniały wychowankom
całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajały niezbędne potrzeby bytowe i
rozwojowe wychowanków, szczególnie emocjonalne, społeczne oraz w razie
potrzeb terapeutyczne. Wychowankowie stosownie do obowiązujących przepisów
korzystali z opieki zdrowotnej i kształcenia, realizując obowiązek szkolny i
obowiązek nauki. Placówki opiekuńczo – wychowawcze podejmowały działania na
rzecz przygotowania wychowanków do samodzielnego Ŝycia i pomocy ich
rodzinom. Opieka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych była sprawowana
przez wykwalifikowany i uprawniony do pracy w tego typu placówkach personel
pedagogiczny i wychowawczy oraz specjalistyczny: psycholog, pedagog i
pracownik socjalny. Zajęcia wychowawcze i inne prowadzone przez pracowników
placówek opiekuńczo – wychowawczych rekompensowały braki w wychowaniu w
rodzinie i przygotowywały dzieci do Ŝycia społecznego. Obejmowały opieką
wychowawczą dzieci i młodzieŜ do 18 roku Ŝycia, a w przypadku kontynuowania
nauki i za zgodą dyrektora placówki do 25 roku Ŝycia.
Poza placówkami całodobowymi dzieci i młodzieŜ znalazły wsparcie w
specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego działających w środowisku
lokalnym dziecka. Nadrzędnym ich celem było zapobieganie niedostosowaniu i
sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieŜy poprzez oddziaływania opiekuńczo –
wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno – bytowych.
W 2013 roku placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego
dysponowały 224 miejscami. Specjalistyczne placówki wsparcia dziennego
dysponowały łącznie 200 miejscami.
W ciągu 2013 roku zapewniono pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych 715 dzieciom i wychowankom, natomiast w specjalistycznych
placówkach wsparcia dziennego udzielono pomocy 316 dzieciom i młodzieŜy.
W 2013 roku wspierano dzieci i młodzieŜ umieszczaną w pieczy zastępczej oraz
osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego poprzez zapewnienie terapii i poradnictwa z
zakresu
pomocy
psychiatrycznej,
psychologicznej,
logopedycznej
i
pedagogicznej. Ośrodek zapewniający pomoc oraz wsparcie w 2013 roku wykonał
120 kompleksowych diagnoz psychologiczno-pedagogicznych, przeprowadził 150
diagnoz i konsultacji psychiatrycznych, 1.500 godzin terapii indywidualnej,
odbyło się 150 godzin sesji terapii rodzin, wydano ponad 80 opinii na potrzeby
opiekunów i róŜnych instytucji.
•

Mieszkania chronione dla osób starszych, niepełnosprawnych i z
zaburzeniami psychicznymi

Dla osób z róŜnymi rodzajami schorzeń psychofizycznych i osób
niepełnosprawnych funkcjonowały 3 mieszkania chronione z ilością 36 miejsc.
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Przeznaczone były dla uŜytkowników znajdujących się w przejściowo trudnej
sytuacji Ŝyciowej, którzy przy zastosowaniu profesjonalnego wsparcia mogą
samodzielnie funkcjonować w środowisku. W minionym roku ze wsparcia we
wskazanych mieszkaniach skorzystało 39 osób.
Celem prowadzenia mieszkań było umoŜliwienie samodzielnego Ŝycia w
warunkach zbliŜonych do domowych a takŜe samodzielnego funkcjonowania w
środowisku otwartym w integracji ze społecznością lokalną.
•

Mieszkania chronione dla kobiet, matek z dziećmi oraz kobiet w
ciąŜy

Mieszkania chronione dla kobiet, matek z dziećmi oraz kobiet w ciąŜy stanowiły
niezwykle istotny element systemu zabezpieczenia społecznego dla osób
znajdujących się przejściowo w sytuacji kryzysowej, która wymagała zapewnienia
schronienia i specjalistycznej pomocy w zakresie działań interwencyjnych. W
czasie pobytu w mieszkaniach chronionych osoby przebywające - przy wsparciu
specjalistów - realizowały Indywidualny Plan Pracy, na podstawie którego
ustalany był kontrakt socjalny. Zadaniem Indywidualnego Planu Pracy było
dąŜenie do uzyskania samodzielności i niezaleŜności Ŝyciowej. Z 3 mieszkań
chronionych przeznaczonych na 60 miejsc skorzystały w minionym roku 64
osoby.
•

Mieszkania chronione dla wychowanków z rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 4 istniejących mieszkaniach
zamieszkało w minionym roku
zapewnienie - przy wsparciu
samodzielnego funkcjonowania
lokalną.
•

chronionych przeznaczonych na 34 miejsca
37 wychowanków. Mieszkania mają na celu
specjalistów - odpowiednich warunków do
w środowisku w integracji ze społecznością

Mieszkania chronione dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną

Liczba zawartych umów: 4
10 października uruchomiono zespół mieszkań chronionych dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną mający 17 miejsc. W minionym roku
skorzystało z nich 10 osób.

IV.1.4.

•

System pomocy osobom znajdującym się w sytuacji
kryzysowej

Specjalistyczny Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek
Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Usprawnianiem systemu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej
zajmował się w minionym roku Specjalistyczny Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oraz Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
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W kaŜdej z placówek wyodrębniono pokoje interwencyjne, przeznaczone łącznie
dla 60 osób, w których całodobowo ze schronienia mogły skorzystać osoby
w sytuacji kryzysowej z terenu Gminy Wrocław i woj. dolnośląskiego.
Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Wsparcia było udzielanie
specjalistycznej, indywidualnej pomocy i schronienia osobom w sytuacji
kryzysowej, zagroŜonych przemocą i doświadczających przemocy.
Funkcjonowanie Ośrodków poprzez zapewnienie całodobowych dyŜurów
pracowników merytorycznych umoŜliwiało udzielanie niezbędnej pomocy kaŜdej
osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie jej poczucia
bezpieczeństwa. Poza koniecznością udzielenia schronienia Ośrodki zapewniał
zaspokajanie niezbędnych potrzeb m.in. takich, jak pomoc Ŝywnościowa
i rzeczowa zarówno dla osób dorosłych jak teŜ dla dzieci w róŜnym wieku.
Zakres działań Ośrodków uzaleŜniony był od rodzaju sytuacji kryzysowej, który
wymagał albo ambulatoryjnej pomocy specjalistycznej, albo pomocy
stacjonarnej.
W ramach pomocy ambulatoryjnej udzielona była pomoc specjalistyczna
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, obejmująca udzielenie niezbędnej pomocy,
m.in. takiej, jak: pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, prawna,
terapeutyczna dla dzieci i poradnictwo dla rodziców.
Udzielano konsultacji telefonicznych i
konsultacji osobistych. Natomiast
bezpłatna pomoc interwencyjna i schronienie dla osób, których czas pobytu trwał
ponad 3 m-ce z powodu braku moŜliwości powrotu do dotychczasowego miejsca
pobytu bądź zagroŜenia bezdomnością koncentrowały się na uregulowaniu
sytuacji: prawnej, socjalnej, zatrudnienia, mieszkaniowej, opieki nad dziećmi.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmował
swoją działalnością kaŜdą z osób będącą ofiarą przemocy bądź zagroŜoną
przemocą w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania. Osoby trafiające
do Ośrodka były objęte wszechstronną pomocą ze strony specjalistów ds. pracy
z rodziną wspieranych innymi specjalistami – pedagogiem, logopedą, psychiatrą,
pracownikiem socjalnym.
Mieszkanki, które wymagały dłuŜszego pobytu dla uregulowania ich spraw
Ŝyciowych, były kierowane do zespołu mieszkań chronionych dla matek, kobiet
z dziećmi oraz kobiet w ciąŜy lub mieszkań chronionych dla osób bezdomnych.
Z kaŜdą z tych osób zawierany był kontrakt socjalny.
Z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystały w 2013 roku 53
osoby. Ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
skorzystało 50 osób.

IV.1. 5.

•

Rozwój aktywności i samodzielności osób starszych, w
szczególności
wpieranie
samopomocowych form
aktywizacji tych osób

Kluby Seniora

Celem zadania jest wspieranie działalności Klubów Seniora prowadzonych przez
wrocławskie stowarzyszenia, fundacje oraz parafie. Działalność ta sprzyja
przeciwdziałaniu poczucia bezradności i osamotnienia wśród osób starszych
poprzez integrację środowiska seniorów i promowanie wśród nich aktywnego i
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zdrowego stylu Ŝycia. Rezultatem działalności Klubów jest zmiana postawy osób
starszych wobec starzenia się.
W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:
- 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 (wernisaŜe, wystawy, występy chórów,
wyjścia do kina, teatru),
- działania samopomocowe,
- działania promujące zainteresowania seniorów,
- działania edukacyjno-informacyjne (prowadzenie m.in. porad kulinarnych,
krawieckich, obsługi komputera i nowoczesnych narzędzi komunikacji),
- działania z zakresu poradnictwa w tym: poradnictwo socjalne, prawne,
psychologiczne,
- działania inspirujące i kreujące postawy twórcze,
- wykłady o róŜnej tematyce,
- szkolenia dla wolontariuszy z zakresu opieki nad ludźmi starszymi,
- działalność informacyjna na rzecz seniorów.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat Gmina Wrocław dofinansowuje średnio 23 Kluby
Seniora działające przy organizacjach pozarządowych rocznie.
W 2013 roku dofinansowano 23 Kluby Seniora (dotację otrzymały 4 fundacje,
11 stowarzyszeń oraz 8 instytucji wyznaniowych). NaleŜy do nich ponad 1.000
aktywnych członków.
•

Aktywizacja osób w wieku senioralnym

W ramach zadania zorganizowano szereg spotkań (40 godzin) dla osób starszych
skupionych wokół środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej. Spotkania
obejmowały swoją tematyką zagadnienia związane z historią Polski, historią
Wrocławia, profilaktyką chorób i promocją zdrowia.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Realizacja projektu „Liderzy coachingu – nowe metody pracy z
seniorami”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
okresie 01.09.2012 – 31.12.2013. Jego celem głównym było podniesienie
gotowości do przedłuŜenia aktywności zawodowej i nabycie umiejętności
coachingowych w pracy z osobami starszymi, u 92 pracujących uczestników w
wieku 50-64 lata, mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa
dolnośląskiego, wiąŜących karierę zawodową z pracą w „ białym sektorze
ukierunkowanym na osoby starsze”. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w 2013 roku została nawiązana poprzez realizację projektu w partnerstwie z
Towarzystwem Wiedzy Powszechnej - oddział regionalny. Dodatkowo wspólnie
prowadzone były działania promocyjne i rekrutacyjne wśród organizacji, które
aktywizują seniorów i zatrudniają pracowników 50+. Wśród uczestników, którzy
przystąpili do projektu w 2013r. sześć osób było zatrudnionych w organizacjach
pozarządowych.
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•

V Rodzinny festyn osiedlowy „Misja na Ołbinie”

Głównym celem zapoczątkowanych w 2009 roku festynów osiedlowych w Parku
Stanisława Tołpy jest integracja i aktywizacja mieszkańców osiedla Ołbin.
Całodzienna impreza z wieloma atrakcjami, takimi jak występy lokalnych
talentów, zabawy integracyjne, kącik zabaw dla dzieci przyciągnęła około 800
okolicznych mieszkańców. Organizacja festynu wspiera ideę wolontariatu wśród
członków miejscowego Klubu seniora i młodzieŜowego Klubu środowiskowego.
Wymienione grupy chętnie zaangaŜowały się w organizację i prowadzenie działań
podczas imprezy, co pozytywnie wpłynęło na ich poczucie odpowiedzialności za
lokalne środowisko.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.1. 6.

Rehabilitacja
zawodowa
niepełnosprawnych

i

społeczna

osób

Celem realizacji zadań były integracja i aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych, przygotowanie do uzyskania i wykonywania pracy,
utrzymania zatrudnienia oraz awansu zawodowego.
Zadania zlecane były zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
We współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmowane były działania
mające na celu profilaktykę, edukację, wsparcie oraz kształtowanie świadomości
społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i moŜliwych form pomocy.
W ramach programów realizowanych przez Miasto prowadzone były m.in.
rehabilitacja, warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz aktywności
twórczej. Prowadzone były działania informacyjne, poradnictwo i szkolenia dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W 2013 roku ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadania
publicznego
pn.:
„Rehabilitacja
zawodowa
i
społeczna
osób
niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON”. W wyniku rozstrzygnięć
ww. konkursów ofert, z organizacjami pozarządowymi zawarto 26 umów w
sprawie realizacji zadań publicznych.
Ponadto ze środków PFRON będących w dyspozycji Gminy Wrocław pochodziły
dotacje przyznane 2 podmiotom, które złoŜyły oferty dotyczące realizacji zadań
publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w otwartym konkursie ofert inicjowanym przez BWO.
Na wniosek organizacji pozarządowych podpisano takŜe 15 umów dotacyjnych
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Z oferty skorzystało ok. 6.822
bezpośrednich beneficjentów. Ponadto cztery z realizowanych projektów
skierowane zostały do szerokiego grona odbiorców, w tym wszystkich
mieszkańców miasta oraz turystów i innych osób zainteresowanych.
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W ramach zadania realizowane były następujące działania:
•

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej
dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i
społecznie te osoby

Liczba organizacji realizujących zadanie: 11
Liczba zawartych umów: 13
Z oferty skorzystało 2.464 osób niepełnosprawnych.
Zadania:
- „Społecznie sprawni – porozmawiajmy o Ŝyciu” – warsztaty humanistyczne
z elementami filozofii,
- „Inkluzja poprzez teatroterapię” – aktywizacja i integracja osób
niepełnosprawnych poprzez przygotowanie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych oraz do ich odbioru,
- „Kawiarenka muzyczna” – prowadzenie szkoleń oraz treningów
zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia, aktywizującej osoby
niepełnosprawne społecznie,
- „Warsztaty radiowe 2013” – edycja wiosenna,
- Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób z doświadczeniem
choroby psychicznej,
- warsztaty wspierające rozwój dzieci niepełnosprawnych,
- cykliczne zajęcia aktywizujące - „Świadomy człowiek niepełnosprawny
2013”,
- „Fachowa pomoc gwarancją szybkiej aktywizacji Amazonek” - zajęcia
terapeutyczne mające na celu powrót kobiety do pełnej sprawności
psychofizycznej po chorobie nowotworowej piersi,
- „Wakacyjne warsztaty” – zajęcia edukacyjne i arteterapeutyczne dla dzieci
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi,
- „Równe partnerstwo osób niepełnosprawnych – 2013”,
- „Razem pokonamy raka”,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna Amazonek zlecana ze środków PFRON.
•

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla
członków rodzin osób niepełnosprawnych oraz opiekunów, kadry
i wolontariuszy
bezpośrednio
zaangaŜowanych
w
proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu
integracji osób niepełnosprawnych w najbliŜszym środowisku i
społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności Ŝyciowej i
zaradności
osobistej
oraz
niezaleŜności
ekonomicznej,
podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w
tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie
ich rehabilitacji

Liczba organizacji realizujących zadanie: 2
Liczba zawartych umów: 2
Z oferty skorzystało 160 osób niepełnosprawnych.
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Zadania:
„Ekspert poprzez doświadczenie” – przygotowanie kadry do podjęcia pracy
z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej,
„Komunikacja
Alternatywna”
prowadzenie
szkoleń,
wykładów
i warsztatów dla opiekunów i rodziców dzieci z wadami rozwojowymi.
•

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień,
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej
dla osób niepełnosprawnych

Liczba organizacji realizujących zadanie: 2
Liczba zawartych umów: 2
Z oferty skorzystało 580 osób niepełnosprawnych.
Zadania:
prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych,
prowadzenie
poradnictwa
społecznego
i
prawnego
dla
osób
niepełnosprawnych – „Masz prawo”.
•

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
-

-

-

mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych
do
samodzielnego
funkcjonowania
osób
niepełnosprawnych,
rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem
osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz
z niepełnosprawnością intelektualną w róŜnych rolach społecznych
i w róŜnych środowiskach.

Liczba organizacji realizujących zadanie: 9
Liczba zawartych umów: 11
Z oferty skorzystało 217 osób niepełnosprawnych.
Zadania:
„Jestem samodzielny – dbam o siebie” – rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym: prowadzenie
grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci z wadami
słuchu,
„Tęczowa wiosna i jesień” – prowadzenie zajęć na basenie oraz warsztatów
choreoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną – rehabilitacja
społeczna, nabywanie nowych umiejętności,
„Sztuka aktywności 2013” – organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć
usprawniających i wspierających funkcjonowanie społeczne osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z Wrocławia,
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prowadzenie kompleksowej rehabilitacji psychoruchowej dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej intelektualnie,
prowadzenie Klubu Aktywności „Po drodze” dla młodzieŜy i dorosłych
z autyzmem z Wrocławia,
„UWAGA DLA ASA” – projekt dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat z zespołem
Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z Wrocławia,
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego
dla osób niepełnosprawnych,
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego
dla dzieci z zespołem Downa,
zajęcia warsztatowe i grupowe dla osób z niepełnosprawnością umysłową.

•

-

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz
włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności
przez:
doradztwo zawodowe,
przygotowanie i wdroŜenie indywidualnego planu drogi Ŝyciowej i
zawodowej,
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy
i utrzymaniu w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało ok. 65 osób niepełnosprawnych.
Realizowane zadanie dotyczy prowadzenia punktu
zawodowego – „Kariera bez Barier”.
•

Organizowanie i prowadzenie szkoleń
migowego oraz tłumaczy przewodników

wsparcia

dla

edukacyjno-

tłumaczy

języka

Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
Z oferty skorzystało ok. 15 osób niepełnosprawnych.
Realizowane zadanie dotyczy prowadzenia kursu Polskiego Języka Migowego
z elementami alternatywnych metod komunikacji osób głuchoniewidomych dla
funkcjonariuszy policyjnych.
•

Organizowanie lokalnych, regionalnych imprez kulturalnych,
sportowych,
turystycznych
i
rekreacyjnych
dla
osób
niepełnosprawnych
wspierających
ich
aktywność
w
tych
dziedzinach

Liczba organizacji realizujących zadanie: 3
Liczba zawartych umów: 3
Z oferty skorzystało ok. 370 osób niepełnosprawnych.
Zadania:
udział zawodników niepełnosprawnych w zawodach pływackich „Memoriał
Marka Petrusewicza”,
udział
zawodników
niepełnosprawnych
w
XVII
Ogólnopolskich
Integracyjnych Zawodach Pływackich,
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IV Spotkanie Integracyjne – Henryków 2013.

•

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Liczba zawartych umów: 6
Liczba organizacji realizujących zadanie: 5
Oferty skierowane
są do
osób niepełnosprawnych
oraz wszystkich
zainteresowanych mieszkańców Wrocławia oraz innych uŜytkowników przestrzeni
miejskiej.
Zadania:
prowadzenie kampanii informacyjnej pn.: „Wrocław dla wszystkich”,
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – Wrocław 2013,
prowadzenie
kampanii
informacyjnej
na
rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
prowadzenie
kampanii
informacyjnej
na
rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji - „Psychiatria
moich marzeń – przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Dni Solidarności z
Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej,
prowadzenie
kampanii
informacyjnej
na
rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji – „Przy śniadaniu
o studiowaniu
–
panele
dyskusyjne
o
wsparciu
studentów
z niepełnosprawnością”,
prowadzenie
kampanii
informacyjnej
na
rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji wśród dzieci
i młodzieŜy wrocławskich placówek oświatowych.
•

Opracowywanie i wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz
wydawnictw zwartych stanowiących zamkniętą całość, w tym na
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
- dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
- kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych
drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych
w tekście łatwym do czytania.

Liczba organizacji realizujących zadanie: 2
Liczba zawartych umów: 2
Planowana liczba beneficjentów - ok. 1.000 osób – publikacja pt. „Poradnik dla
rodzin dzieci z wadą słuchu – rozpoczynających terapię słuchu i mowy”
skierowana do osób niepełnosprawnych oraz wszystkich zainteresowanych.

IV.1.7
•

Inne zadania na rzecz poprawy jakości Ŝycia osób
niepełnosprawnych

Program poprawy jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację
zadania
publicznego
pn.:
„Program
poprawy
jakości
Ŝycia
osób
niepełnosprawnych – świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej”.
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W wyniku rozstrzygnięć ww. konkursów ofert, przyznano dofinansowanie jednej
organizacji pozarządowej na realizację zadania o nazwie własnej „Razem jest
łatwiej...”.
Liczba zawartych umów: 1
Ofertą objęto ok. 120 osób niepełnosprawnych, pełnoletnich mieszkańców
Wrocławia z orzeczeniem niepełnosprawności.
•

Realizacji zadania pn. „Uwaga dla asa”

Projekt skierowany był do dzieci w wieku od 6 do 12 lat z Wrocławia z zespołem
Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym.
Liczba uczestników: 12 dzieci.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

PomóŜmy amazonce powrócić do aktywnego Ŝycia

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu zajęć terapeutycznych mających na
celu powrót kobiety do pełnej sprawności psychofizycznej po chorobie
nowotworowej piersi.
Liczba uczestników: 15 kobiet.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

„Razem być” zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu głębokim

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
prowadzone były w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 we
Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28. Zajęcia obywały się w dwóch grupach:
grupa I (4 uczestników) i grupa II (3 uczestników).
Przeprowadzono 9 rodzajów zajęć - zajęcia manualne, kulinarne, trening
umiejętności społecznych, psychoruchowe, terapeutyczne, inne, muzykoterapia,
logopedia, opiekuńczo-wychowawcze.
Termin realizacji zadania od 20.09.2013r. do 15.11.2013r.
Sporządzono 7 diagnoz wstępnych przy 7 uczestnikach zadania.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (głównie z
zespołem Downa) w „Pozytywce”

Warsztaty miały na celu objąć dzieci i młodzieŜ działaniami opiekuńczymi,
wychowawczymi i edukacyjnymi poprzez pomoc w nauce, rozwój umiejętności
społecznych, intelektualnych, rozwój zainteresowań i talentów, kształtowanie
właściwych postaw i zachowań społecznych i zdrowotnych.
W projekcie przeprowadzono warsztaty kulinarne, warsztaty z choreoterapii ,
warsztaty z pedagogiem oraz warsztaty z psychologiem oraz warsztaty
fizjoterapeutą.
W warsztatach wzięły udział dzieci niepełnosprawne w wieku 7-18 lat.
Liczba przeprowadzonych zajęć 55, w których uczestniczyło 18 osób przy opiece
14 wolontariuszy oraz 12 prowadzących projekt.
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Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.1. 8.

Środowiskowe Domy Samopomocy

Liczba zawartych umów: 6
Środowiskowe Domy Samopomocy mają za zadanie wspieranie uczestników w
przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, dąŜeniu do usamodzielnienia się
i poprawy jakości Ŝycia oraz pełniejszego uczestnictwa w społeczeństwie.
Spośród osób zatrudnionych w placówkach o róŜnych specjalnościach tworzone
są zespoły wspierająco-aktywizujące, które wspólnie z uczestnikami opracowują
indywidualne plany pracy wspierająco-aktywizującej, w oparciu o które
uczestnicy zostają włączani do prowadzonych w kaŜdej placówce treningów,
takich jak:
- trening umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowej,
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening budŜetowy,
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
- róŜne formy terapii zajęciowej.
W roku 2013 funkcjonowało na terenie Wrocławia 6 ŚDS, w tym trzy typu A
przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwa typu B przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i jeden o profilu A i C.
Liczba miejsc w tych placówkach wynosiła łącznie 165. Zakwalifikowano i
umieszczono w ciągu roku 22 nowe osoby. W zajęciach uczestniczyło łącznie
165 osób niepełnosprawnych. Przy pełnym wykorzystaniu miejsc w placówkach
na umieszczenie oczekiwało 27 osób.

IV.1. 9.

Dzienne domy pomocy

Liczba zawartych umów: 2
Zadanie było prowadzone przez dwa podmioty niepubliczne prowadzące ośrodki
wsparcia w formie pomocy półstacjonarnej, słuŜące utrzymaniu osoby starszej
w jej naturalnym środowisku.
Współpraca dotyczyła organizacji pozarządowych, które podjęły się prowadzenia
dziennych domów pomocy społecznej i udzielania wsparcia osobom starszym, w
tym takŜe z deficytem pamięci. Działalność placówek koncentrowała się na
zapewnieniu róŜnych form opiekuńczo-terapeutycznych a takŜe zapewnieniu
ciepłego posiłku. W wachlarzu form proponowanych przez placówki znalazły się
treningi związane z usprawnianiem ruchowym i funkcjonowaniem osób w
codziennym Ŝyciu, a takŜe warsztaty psychoedukacyjne i organizacja czasu
wolnego. Rezultatem podejmowanych oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych
była poprawa jakości Ŝycia osób starszych, częstokroć schorowanych a takŜe
przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej.
Z działalności placówek posiadających łącznie 25 miejsc skorzystało 35 osób
starszych dotkniętych przede wszystkim otępieniem starczym, demencją i
chorobą Alzheimera.
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IV.1.10.

Domy Pomocy Społecznej

Liczba zawartych umów: 6
W 2013 roku 9 domów pomocy społecznej prowadzonych przez zgromadzenia
zakonne i fundacje. Podmioty niepubliczne prowadzące domy pomocy społecznej
zapewniały w 2013 roku 425 miejsc.
Wskutek naturalnego ruchu mieszkańców w ciągu roku w placówkach róŜnego
typu (w tym: dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych,
przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną)
prowadzonych przez organizacje pozarządowe zostało umieszczonych 94 nowe
osoby. Niemniej nadal na umieszczenie w domach pomocy społecznej e
Wrocławiu oczekuje 808 osób.
Dla poprawy występującego deficytu miejsc w domach pomocy społecznej
utworzono 10 października 5 miejsc w nowo powstałym domu pomocy
społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz od 1
czerwca 2013 uruchomiono DPS „Miłosierny Samarytanin” dla osób przewlekle
somatycznie chorych i w podeszłym wieku na 56 miejsc (docelowo na 72 miejsca
od 2014 roku).
Wszystkie placówki opieki całodobowej miały charakter ponadlokalny.
Domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty niepubliczne zatrudniały
300 osób, głównie na podstawie umowy o pracę, w rezultacie czego było moŜliwe
uzyskanie wymaganego w placówkach standardu i wskaźnika zatrudnienia.

IV.1.11.

Realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie w 2013 roku

Celem
programu
jest
świadczenie
ambulatoryjnej
pomocy
prawnej,
psychologicznej i terapeutycznej mieszkańcom Wrocławia znajdującym się
w sytuacji kryzysowej, w szczególności występowania przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe:
- świadczenie
systemowej
pomocy
wyjścia
z
kryzysu
osobom
doświadczającym szkód ze strony naduŜywających alkoholu,
- pomoc dzieciom i dorosłym zagroŜonym przemocą.
W ramach programu w 2013 roku z pomocy i wsparcia skorzystało 3.075 osób.
Udzielono 2.191 porad psychologicznych, 1.680 porad prawnych, 235 porad
pedagogicznych, odbyło się 129 spotkań grup terapeutycznych. Pokój
przesłuchań dla dzieci mieszczący się w Fundacji Non Licet, uŜytkowany był 8
razy przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz 35 razy w celach terapeutycznych.
W ramach Telefonu Zaufania udzielono 995 porad telefonicznych.
Na stronie internetowej Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy
www.kampaniaprzemoc.pl w Punkcie Pomocy e-mail dla dzieci, młodzieŜy,
dorosłych i ich bliskich zagroŜonych przemocą i pozostających w kryzysie,
udzielono 897 porad.
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•

„Pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie oraz w sytuacji kryzysowej”

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z organizacjami pozarządowymi zawarto 10 umów w sprawie realizacji zadań
publicznych.
Liczba organizacji realizujących zadanie: 10
Z oferty skorzystało ok. 3.075 bezpośrednich beneficjentów.
•

„Prowadzenie telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy
oraz w sytuacji kryzysowej”

Cel: capewnienie telefonicznej pomocy psychologicznej w dni wolne od pracy
dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz
znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Z oferty skorzystało ok. 995 bezpośrednich beneficjentów.
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1.
•

Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające
współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy
społecznej oraz przedsiębiorców, dedykowane gminnym zespołom
interdyscyplinarnym
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
okresie 08.2012 – 03.2015, którego celem było poszerzenie katalogu narzędzi
stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia
współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz
przedsiębiorców o Model Wsparcia słuŜący wejściu na rynek pracy
niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy. Projekt był
przygotowany i realizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet
(oddział wrocławski) oraz Biurovita Sp. z o.o. Głównym obszarem współpracy
z organizacjami pozarządowymi było partnerstwo z Fundacją Centrum Praw
Kobiet, która zrekrutowała 10 osób do uczestnictwa w szkoleniu dla
kandydatów na Koordynatorów wsparcia oraz wyłoniła 3 osoby, które zostały
zatrudnione na tym stanowisku. Fundacja rekrutowała uczestniczki projektu i
realizowała dla nich wsparcie terapeutyczne „Nowa-Ja”.
Przedstawicielki
fundacji brały czynny udział w spotkaniach Komitetu sterującego, opiniującego
uŜyteczność i efektywność realizowanych działań. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych wzięli udział w 2 spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych
uŜytkowników „Modelu Wsparcia”, podczas których opiniowali załoŜenia
projektu oraz wskazywali jego mocne i słabe strony. Do organizacji
pozarządowych
i
ich
przedstawicieli
kierowane
były
działania
upowszechniające, tj. wysyłany był comiesięczny newsletter oraz publikowane
były w mediach elektronicznych artykuły dotyczące prowadzonych działań i
tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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IV.1.12.

•

Organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie
systemu wychodzenia z bezdomności, angaŜowanie
osób wykluczonych społecznie do poprawy swojej
sytuacji, pomoc osobom zagroŜonym wykluczeniem
społecznym

Schroniska i noclegownie

Liczba zawartych umów: 7
Zadanie polegające na organizowaniu
pomocy bezdomnym i osobom
zagroŜonym wykluczeniem społecznym na terenie Wrocławia realizowane było
poprzez zapewnienie miejsc noclegowych w 10 placówkach, takich jak schroniska
i noclegownie. Łącznie placówki dysponowały 521 miejscami noclegowymi.
Mimo określonej liczby miejsc w 8 schroniskach przeznaczonych dla 385 osób
oraz w 2 noclegowniach na 136 miejsc, w okresie mrozów i dotkliwych chłodów
przebywało znacznie więcej osób bezdomnych, co było moŜliwe
dzięki
wykorzystaniu wszelkich pomieszczeń w placówkach i dostawianiu dodatkowych
łóŜek.
Organizacje zajmujące się osobami bezdomnymi zapewniały poza schronieniem,
przede wszystkim zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. Świadczyły
takŜe pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną a w sytuacjach koniecznych
- medyczną. Niektóre z organizacji pozarządowych korzystały ze wsparcia
środków publicznych, przy pomocy których realizowały programy aktywizujące
i osłonowe, umoŜliwiające wychodzenie z bezdomności. Osoby objęte tymi
programami korzystały przejściowo z czasowego zamieszkania w placówkach
prowadzonych przez organizacje. Wachlarz podejmowanych działań miał na celu
przygotowanie osób bezdomnych i bezrobotnych do reintegracji społecznej –
powrotu do Ŝycia w społeczeństwie i rodzinie.
DuŜa rotacja osób bezdomnych, a jednocześnie ich krótkotrwały pobyt
w placówkach nie zawsze przynosiły spodziewane efekty w skutecznej realizacji
wychodzenia z bezdomności. Łącznie z noclegowni i schronisk w minionym roku
skorzystały 3.643 osoby.
Osoby bezdomne oraz zagroŜone bezdomnością w 2013 roku korzystały równieŜ
z ogrzewalni prowadzonej przez organizację pozarządową. Ogrzewalnia
zapewniała schronienie dla 70 osób całodobowo w okresie niskich temperatur.
•

Jadłodajnie

Liczba zawartych umów: 4
Organizacje pozarządowe w ramach zadań publicznych zleconych przez Gminę
Wrocław prowadziły jadłodajnie i kuchnie charytatywne.
Na terenie Wrocławia zapewnieniem ciepłych posiłków zajmowały się
4
organizacje pozarządowe, które prowadziły łącznie 5 jadłodajni. Przeciętnie
kaŜdego dnia z ciepłego posiłku korzystało około 2.000 osób bezdomnych,
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz rodziny wielodzietne Ŝyjące na
skraju ubóstwa.
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•

Bank śywności

Liczba zawartych umów: 1
W ramach zadań zleconych przez Gminę Wrocław znaczącej pomocy
Ŝywnościowej osobom Ŝyjącym w niedostatku i ubóstwie udzielał dodatkowo
Wrocławski Bank śywności, który ze zbiórek oraz działalności statutowej
pozyskał
w minionym roku 500 ton
Ŝywności, która następnie została
rozdysponowana dla 54 organizacji wspierających m.in. takie placówki jak:
kuchnie charytatywne, kluby i świetlice środowiskowe, noclegownie i schroniska
dla bezdomnych, domy pomocy społecznej.
•

„Pomoc śywnościowa dla Wrocławia”

Liczba zawartych umów: 2
W ramach realizacji „Pomocy śywnościowej dla Wrocławia” zlecono
przekazywanie produktów spoŜywczych z zasobów Agencji Rynku Rolnego w
ramach programu – PEAD 2013.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Spotkania Wigilijne

W okresie Świąt BoŜego Narodzenia Gmina Wrocław zorganizowała konkursy dla
organizacji pozarządowych, których celem było przygotowanie i zorganizowanie
Wigilii. Adresatem konkursu były organizacje zajmujące się osobami samotnymi,
bezdomnymi przebywającymi w schroniskach i noclegowniach, a takŜe
zajmujące się osobami w trudnej sytuacji socjalnej, które korzystają z kuchni
charytatywnych.
W spotkaniach wigilijnych zorganizowanych przez 4 organizacje pozarządowe
uczestniczyło 1.000 osób, dla których przygotowano tradycyjny posiłek oraz
paczki dla kaŜdego uczestnika spotkania.
•

„Jak zrobić dobry biznes”

Cel zadania: wzrost wiedzy osób poszukujących zatrudnienia i zagroŜonych
wykluczeniem społecznym na terenie Wrocławia z zakresu tworzenia i
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych.
Zadanie było realizowane w okresie 10.12.2013 – 31.12.2013.
Rekrutacja uczestników i organizacja warsztatów miały na celu przekazanie im
wiedzy i kompetencji wymaganych przez ekonomię społeczną, spotkanie
planistyczno-warsztatowe
z
grupami
pro
spółdzielczymi,
konsultacje
indywidualne.
Osiągnięte efekty:
- przeszkolono 30 osób w zakresie ekonomii społecznej i spółdzielczości
socjalnej,
- zawiązano 3 grupy pro spółdzielcze, które w 2014 roku będą kontynuowały
działania mające na celu załoŜenie spółdzielni socjalnej.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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•

Realizacja projektu „Centrum aktywnych”

Projekt jest realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
okresie 01.12.2012-31.10.2015, którego celem jest zwiększenie potencjału
zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych
mieszkańców
Wrocławia
poprzez
dział
w
szkoleniach,
konsultacjach
i staŜach/zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawców. W ramach projektu
nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji działań
rekrutacyjno-informacyjnych. Ulotki i plakaty informacyjne przekazano 7
organizacjom zajmującym się wspieraniem osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym na terenie Wrocławia. Efektem współpracy było zrekrutowanie części
uczestników projektu.

IV.1.13.

Organizacja i nadzór nad wykonywaniem prac na cele
społeczne oraz pracy społecznie uŜytecznej

Celem realizacji zadań było zapewnienie moŜliwości odbycia zasądzonej kary
osobom skazanym na karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz realizującym prace społecznie
uŜyteczne orzeczone w zamian nieściągalnej grzywny.
W ramach programów realizowanych przez Miasto realizowane były następujące
działania:
- Sprawowanie
nadzoru
organizacyjnego
i
merytorycznego
nad
wykonywaniem przez osoby skazane kary ograniczenia wolności w postaci
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
uŜytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
- Pozyskiwanie obiektów, placówek i terenów znajdujących się w zasobach
Gminy Wrocław na rzecz, których wykonywana była nieodpłatna,
kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie uŜyteczna
orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, w szczególności: drobne usługi
remontowo-budowlane, porządkowanie i utrzymywanie w czystości
terenów zielonych, prace porządkowe wewnątrz obiektów i placówek i
inne.
- Opracowano zasady współpracy z placówkami, jednostkami i instytucjami
zgłaszającymi zapotrzebowanie na prace.
- Prowadzono aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych,
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
- Informowano osoby skazanych, u których występuje problem uzaleŜnienia
od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, o moŜliwości leczenia
w placówkach specjalistycznych.
Liczba zasądzonych godzin przeznaczonych na wykonanie prac społecznie
uŜytecznych w 2013 roku wyniosła 67.059 godzin, z czego odpracowanych
zostało 21.157 godzin. Do Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” –
organizatora prac, skierowanych zostało 599 wyroków orzekających karę
ograniczenia wolności i pracę społecznie uŜyteczną.
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1.
RóŜnica w ilości zasądzonych i odpracowanych godzin wynika z następujących
przyczyn:
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skazanym, wobec których zasądzono karę ograniczenia wolności, po
rzetelnym wykonaniu połowy orzeczonej kary (zasądzonych godzin), sąd
zwalnia z wykonania reszty kary, uznając ją za wykonaną (art. 83 kk),
część skazanych, nie stawia się w wyznaczonej placówce w ustalonym
terminie lub pracują bardzo nieregularnie,
z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, z jakimi współpracuje
stowarzyszenie i potrzeby wskazywane przez te placówki i instytucje, nie
ma moŜliwości zapewnienia tylu godzin pracy, która pokryje zasądzone
wyroki.

IV.1.14.

Prowadzenie poradnictwa
rejonach Wrocławia

rodzinnego

w

róŜnych

Liczba zawartych umów: 21
Cel programu: udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się
w trudnej sytuacji Ŝyciowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym
opiekuńczo-wychowawczej, poprzez zorganizowanie systemu specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego.
Zakres realizowanych zadań:
diagnozowanie
potrzeb
oraz
udzielanie
pomocy
psychologicznej,
pedagogicznej, prawnej i socjalnej,
prowadzenie edukacji w formie wykładów, szkoleń, warsztatów, szczególnie
w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz kształtowania
rozwijania umiejętności podtrzymywania więzi rodzinnych,
pomoc rodzicom i opiekunom w radzeniu sobie z trudnościami w procesie
opieki i wychowania dzieci i młodzieŜy,
udzielanie wsparcia przy podejmowaniu waŜnych decyzji Ŝyciowych, wyboru
drogi Ŝyciowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról
w małŜeństwie i rodzinie,
prowadzenie
edukacji
w
zakresie
odpowiedzialnego
rodzicielstwa
i udzielanie pomocy, gdy istnieje potrzeba ochrony macierzyństwa,
promowanie pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej
i wielopokoleniowej,
prowadzenie mediacji rodzinnych,
pomoc osobom uzaleŜnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych oraz osobom współuzaleŜnionym i rodzinom.
W 2013 roku z róŜnych form wsparcia i pomocy skorzystało ok. 7.420 osób.
W ramach programu udzielono ok. 6.950 porad specjalistycznych dla osób
indywidualnych, par i rodzin oraz przeprowadzono kilkanaście cykli warsztatów
i wykładów.
Realizowane zadania w zakresie poradnictwa rodzinnego monitorowane są przez
Zespół Merytoryczny ds. poradnictwa rodzinnego. W skład zespołu wchodzą
przedstawiciele wszystkich realizujących zadanie organizacji oraz pracownicy
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny przy MOPS i Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych.
Zadania w w/w zakresie realizowały organizacje pozarządowe wyłonione
w procedurze konkursowej.
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IV.1.15.

•

Wspieranie
działalności
ośrodków
poradnictwa
obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji 2013

Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego
oraz wrocławskich mediacji

Celem programu jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad oraz mediacji
mieszkańcom, a takŜe popularyzowanie tej formy rozwiązywania konfliktów na
terenie Wrocławia. Wszechstronne wspomaganie mieszkańców Wrocławia,
poprzez realizację zadań w zakresie poradnictwa, w szczególności pomoc osobom
w trudnej sytuacji Ŝyciowej, ułatwianie dostępu do informacji oraz bezpłatnej
i bezstronnej pomocy prawnej oraz informowanie o przysługujących im
uprawnieniach.
W 2013 roku oprócz udzielania bezpłatnych porad prawnych, pedagogicznych,
psychologicznych, mediacji oraz konsultacji u kuratora sądowego, organizacje
realizujące program organizowały równieŜ edukację prawną. Prowadzono między
innymi warsztaty i szkolenia z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego
oraz prawa w Unii Europejskiej, idei mediacji i jej kształtów prawnych w polskim
systemie prawa oraz warsztaty sporządzania pism procesowych.
Zadanie w 2013 roku realizowało 10 organizacji (3 fundacje, 6 stowarzyszeń oraz
jedna parafia) w 12 lokalizacjach na terenie miasta. Szacunki organizacji
wskazują, Ŝe w całym 2013 roku udzielonych zostało około 16.600 porad
prawnych, ponad 400 osób skorzystało z pomocy psychologów i pedagogów,
przeprowadzonych zostało około 122 godzin mediacji.
•

Wrocławskie dni poradnictwa obywatelskiego

W ramach zadania zorganizowano grupę warsztatową składającą się z 46
uczestników – przedstawicieli NGO, policji, pracowników MOPS, kuratorów oraz
pedagogów. Na spotkaniu grupy zdiagnozowano wzajemne potrzeby oraz
wypracowano model komunikacji. Przeprowadzono cykl edukacyjny dla młodzieŜy
(20 spotkań), który przyciągnął 476 wrocławskich licealistów. Zajęcia odbywały
się w 2 blokach: prawno-obywatelskim oraz komunikacyjno-mediacyjnym.
Zakończeniem projektu była konferencja podsumowującą zadanie, na której
przedstawiono efekty pracy grup roboczych oraz edukacji młodzieŜy.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Miesiąc poradnictwa obywatelskiego w
obchodów Europejskiego Roku Obywatela

ramach

wrocławskich

W ramach zadania w marcu 2013 roku przeprowadzono tydzień dyŜurów
poradniczych oraz serię szkoleń podnoszących świadomość oraz wiedzę prawną.
W zakresie poradnictwa indywidualnego przyjęto 71 osób. W trakcie spotkań
sporządzane były m.in. pisma procesowe, wnioski do sądu etc. Ponadto
w ramach zadania przeprowadzono 6 szkoleń, podczas których słuchaczom
przekazana została wiedza z zakresu prawa krajowego i europejskiego.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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•

Konferencja Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013. „Jak Ŝyć w
zgodzie we Wrocławiu?”

Celem konferencji była wymiana opinii i wiedzy osób i instytucji
zainteresowanych poszukiwaniem skutecznych metod rozwiązywania konfliktów
społecznych na terenie Wrocławia. Konferencja miała formułę Open Space
Technology, co zapewniło aktywny udział wszystkich uczestników, niezaleŜnie od
wieku, doświadczenia zawodowego i pochodzenia.
W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Projekt przyczynił się do popularyzacji
idei mediacji i bezpłatnych porad prawnych wśród mieszkańców Wrocławia.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.1.16.

•

Inne działania, w tym na rzecz:
mniejszości narodowych i etnicznych

repatriantów,

Festiwal Kalejdoskop Kultur

Liczba zawartych umów: 1
Jest to Festiwal propagujący wielokulturowość Wrocławia odbywający się od 2008
roku we Wrocławiu.
Celem Festiwalu jest przybliŜenie mieszkańcom Wrocławia dorobku artystów
reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką,
romską, łemkowską, Ŝydowską, karaimską oraz bułgarską. Festiwal angaŜuje nie
tylko profesjonalnych artystów, lecz równieŜ amatorów zafascynowanych kulturą
przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest
znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we
Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku. W ramach festiwalu zorganizowano
spacery po Wrocławiu w ramach szlaku edukacyjnego, prezentacje kuchni
etnicznej, czytanie bajek ludowych, paradę mniejszości oraz finałowy koncert na
wrocławskiej Wyspie Słodowej (15.06.2013 r.).
Ponadto od maja trwają przygotowania do uruchomienia platformy elearningowej, która ma popularyzować wiedzę o społecznych, historycznych i
kulturowych uwarunkowaniach mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Zamieszczony w Internecie
materiał stanowić będzie materiał uzupełniający dla lekcji geografii, historiii
WOS. Szacuje się, Ŝe wydarzenia festiwalowe zgromadziły około 2 tysięcy osób.
•

Festiwal Romski

Liczba zawartych umów: 1
Organizacja festiwalu jest okazją do zapoznania przedstawicieli społeczeństwa
większościowego z kulturą i tradycją romską, a tym samym stopniowego
usuwania uprzedzeń opartych na stereotypach. Szósta edycja festiwalu odbyła
się 16.06.2013 roku na wrocławskim Brochowie. Podczas koncertu wystąpiło 5
zespołów romskich. Wydarzenia zgromadziły około 500 osób.
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•

Program edukacji, promocji i integracji na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych we Wrocławiu w 2013 roku

Liczba zawartych umów: 1
Celem realizowanego rokrocznie po raz 6 zadania było podtrzymywanie
toŜsamości, kultury, języka i tradycji mniejszości narodowych. Zadanie
przyczynia się takŜe do promocji wielokulturowości Wrocławia, wzmacnia
tolerancję i szacunek wobec kultury i tradycji mniejszości.
W trakcie trwania realizacji zadania odbywały się cyklicznie: warsztaty gry na
bandurze, warsztaty taneczne (zespół Budźmo oraz zespół World Dance),
warsztaty wokalne, teatralne (dzieci uczestniczące w nauce gry na bandurze,
zajęciach wokalnych, tanecznych i teatralnych - 20 osób, zespół World Dance 18
osób).
Dzięki
zajęciom
tanecznym
dzieci
zapoznały
się
z tradycyjnymi tańcami innych narodów m.in. słowackimi, estońskimi, zajęcia
teatralne zaowocowały przybliŜeniem dzieciom technik dramowych, nauką
i interpretacją wierszy, a takŜe doskonaleniem języka ukraińskiego. Prezentacja
umiejętności dzieci podczas Festiwalu Kalejdoskop Kultur przyczyniła się do
promocji kultury ukraińskiej we Wrocławiu, szacuje się, Ŝe występy zgromadziły
około 2 tysięcy widzów.
•

Prowadzenie działań na rzecz edukacji i integracji wielokulturowej
„poznaj inna kulturę”

Liczba zawartych umów: 1
Zadanie realizowane po raz pierwszy w 2013 roku polegało na kształtowaniu
postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur poprzez
prowadzenie działań słuŜących podnoszeniu poziomu wiedzy wśród mieszkańców
Wrocławia m.in. dzięki realizacji programów edukacyjnych, integracyjnych, a
takŜe plenerowych wydarzeń artystycznych.
W 2013 roku przeprowadzono spotkania edukacyjno - integracyjne wśród
uczniów szkół podstawowych (20 spotkań, 2.444 uczestników), gimnazjów (16
spotkań, 2.176 uczestników) oraz szkół ponadgimnazjalnych (3 spotkania, 461
uczestników). Zorganizowano takŜe spotkania dla dorosłych (11 spotkań, 835
uczestników). W sumie przeszkolono 5.916 osób.
Program promowany był podczas parady „Wrocław bez nienawiści (23.03.2013 –
1000 osób), EkoJarmarku (24.03.2013 r. – 80 osób), któremu towarzyszyła
wystawa zdjęć KUBA – FAKTY WY(b)RANE, WroOpenUp – spotkania
integracyjnego w dniu 20.04.2013 (22 osoby), plenerowego wydarzenia
artystycznego Most Tolerancji w dniu 28.06.2013. - w happeningu "Kolory
świata" wzięło udział 18 muzyków, 3 dj-ów, 51 tancerzy, 4 wolontariuszy, ok.
2.000 uczestników. W wystawie malarskiej połączonej ze spotkaniem
integracyjnym z kulturą panamską wzięło udział 20 uczestników. W happeningu
"Integracje Kontynentalne" równieŜ udział wzięło około 2.000 uczestników.

•

IV Przegląd Kultury Światowej

Głównym celem zadania było promowanie róŜnorodności kulturowej wśród
mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu
międzykulturowego oraz integracji społecznej. Zrealizowany projekt polegał na
zorganizowaniu wystawy plastyczno-fotograficznej młodych artystów (szkół
wrocławskich i studentów ASP) na Uniwersytecie Wrocławskim w Sali Oratorium
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Marianum. Szacuje się, Ŝe w przeglądzie udział wzięło około 600 osób. W
ramach projektu zorganizowano równieŜ wystawy „Kultura innych narodów na tle
kultury polskiej” we wrocławskich szkołach. Wystawy zwiedziło około 1.400
osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Szkolenie dla policjantów i/lub straŜy miejskiej z zakresu edukacji
międzykulturowej oraz ich uczestnictwo w Ŝywej bibliotece

Celem projektu było stworzenie przestrzeni dialogu między konkretną grupą
zawodową a przedstawicielami mniejszości, osobami zagroŜonymi wykluczeniem i
rasizmem. Dzięki szkoleniu i dobremu przygotowaniu do uczestnictwa w „śywej
Bibliotece”, policjanci mieli szansę na otwarty dialog z przedstawicielami
mniejszości w formie śywej KsiąŜki. Odbyło się wiele rozmów, które były
wartościowe zarówno dla osób „KsiąŜek”, jak i policjantów. „śywe KsiąŜki”
podkreślały, Ŝe przełamały swoje stereotypy na temat policji i zwiększyły swoje
zaufanie do słuŜb publicznych. W ramach projektu zostało przeszkolonych 43
przedstawicieli policji oraz 15 „śywych KsiąŜek” – przedstawicieli mniejszości.
Role bibliotekarek pełniły 4 wolontariuszki.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Szkolenie
dla
słuŜb
publicznych
z
zakresu
edukacji
międzykulturowej oraz ich uczestnictwo w Ŝywej bibliotece

Na przełomie listopada i grudnia zorganizowano II edycją szkolenia, w której
udział wzięło 30 przedstawicieli straŜy miejskiej i policji. Podobnie jak podczas I
edycji szkoleń stworzono przestrzeń dialogu między konkretną grupą zawodową,
a przedstawicielami mniejszości, osobami zagroŜonymi wykluczeniem i
rasizmem.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Wydanie publikacji pn. Wybitni Wrocławianie Tom V

Celem wydania publikacji jest przedstawienie szerokiemu gronu czytelników
wybitnych postaci świata kultury, nauki, polityki bądź sportu związanych z
Wrocławiem i Dolnym Śląskiem czy to przez urodzenie, działalność polityczną czy
zamieszkanie. Wydawnictwo stanowi waŜne źródło informacji o korzeniach
wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia, które na przestrzeni wieków tworzyli
Polacy, śydzi, Niemcy, Czesi. Publikacja została wydana w nakładzie 500
egzemplarzy, z czego około 100 przekazano do wrocławskich szkół.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Rok Wielokulturowy – kalendarz

Celem realizacji zadania była promocja wielokulturowości Wrocławia oraz
bogactwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych, a takŜe umocnienie
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współpracy i dialogu pomiędzy poszczególnymi mniejszościami skupionymi w
ramach porozumienia mniejszości pn. Kalejdoskop Kultur.
W ramach zadania przygotowano i rozdystrybuowano Kalendarz Wielokulturowy
w nakładzie 335 sztuk. Ponadto w ramach zadania przygotowano film
promocyjny oraz internetową wersję Kalendarium Wielokulturowości.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Spotkanie integracyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych
we Wrocławiu

W ramach zadania przygotowano uroczyste spotkanie dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych, mające na celu integrację członków, przygotowanie
planów współpracy organizacji na rok 2014 oraz podsumowanie wspólnych
działań prowadzonych w mijającym roku.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Integracja w jurcie – wielokulturowość od kuchni i w podróŜy.
Działania edukacyjne na rzecz wielokulturowości Wrocławia

Dzięki realizacji zadnia podniesiono świadomość i wraŜliwość mieszkańców na
kwestie
wartości
zachowania
kultur
lokalnych
w
obliczu
procesów
globalizacyjnych między innymi poprzez organizacje spotkań, warsztatów,
prezentacji dotyczących Ŝycia koczowników, produkcji zdrowej Ŝywności,
zrównowaŜonego trybu Ŝycia, na co dzień oraz systemu Fair Trade. Działania w
projekcie zrealizowane zostały podczas wiosennej edycji Jarmarku Ekologicznego.
Hasłem przewodnim imprezy była wielokulturowość lokalnie i globalnie.
Spotkania zostały zrealizowane w następujących blokach: wielokulturowość od
kuchni, wielokulturowość w podróŜy - jurta spotkań, wielokulturowość jak w
bajce – jurta bajek. Szacuje się, Ŝe około 100.000 osób odwiedzających
jarmark zostało zapoznanych z róŜnymi aspektami wielokulturowości. W
poszczególnych spotkaniach tematycznych i warsztatach udział wzięło 226 osób
w tym 57 dzieci.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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IV.2.

Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe

IV.2.1.

Zadania publiczne w sferze kultury, w tym m.in.:
projekt
muzyczny,
projekt
plastyczny,
projekt
teatralny, projekt interdyscyplinarny

NajwaŜniejsze projekty:
•

XVII Festiwal Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale”

28 czerwca – 14 lipca 2013 r.
Organizator: Fundacja Dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA
Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Wieczory w Arsenale odbyła się pod hasłem „A
moŜe jednak jazz...”. Wystąpili m.in. Atom String Quartet, Filip Wojciechowski
Trio oraz Adam Bałdych Quartet. Gospodarzem festiwalu była Orkiestra
Kameralna Wratislavia.
•

Avant Art Festival

4-13 października 2013.
Organizator: Fundacja Avant Art
Szósta edycja festiwalu skoncentrowana została na prezentacji muzyki i sztuki
rosyjskiej. Zaprezentowano 40 koncertów (m.in. Barto, Sonic Death, Messer
Chups, Mao Pillar, Electro Moskva, Astma) 3 spektakle („Gobo.Digital Glossary”
Teatr Akhe; „Midwhite” Teatr Derevo; „Sakhar” Iwana Wyrypajewa i Cazimira
Liskego), 12 filmów, działania koprodukcyjne (m.in. Moscow Wroclaw Laptop
Cyber Orchestra, ADMI+Małe Instrumenty, Spektakl „Enter Face Lab”, wystawa
„Gestykulacja”).
Liczba odbiorców ok. 5.000.
•

Wrocławski Festiwal Gitarowy - GITARA +

10–30 października 2013 r.
Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe
Ideą Festiwalu jest zaprezentowanie szerszej publiczności niezwykłej
róŜnorodności stylów, repertuaru oraz gatunków muzyki gitarowej – od gitarowej
klasyki czy dawnej muzyki lutniowej, poprzez tradycję sztuki flamenco, aŜ po
muzykę latynoską oraz jazz. W 2013 roku wystąpili m.in. Larry Coryell, Peppino
D’Agostino, Duo Melis, Diknu Schneeberger Trio, Lazhar Cherouana, David
Pavlovits, Jacaras.
Liczba odbiorców ok. 2.000.
•

XII Wrocław Industrial Festival

7-9 listopada 2013 r.
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art
Festiwal poświęcony sztuce industrialnej, z naciskiem na jej dźwiękowomuzyczną odsłonę. Jest jedną z najwaŜniejszych tego typu imprez w Europie.
Festiwal corocznie przyciąga do Wrocławia publiczność z całej Europy. W 2013 r.
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Wystąpili m.in. Wire, In the Nursery, Nothing
Underviewer, Bad Sector, Agent Side Grinder, IRM.
Liczba odbiorców ok. 2.000.
•

But

Noise,

Contrastate,

Festiwal Akustycznej Awangardy „Energia Dźwięku 7”

14 grudnia 2013 r.
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art
Prezentacja twórców muzycznej awangardy elektro akustycznej i neo-folkowej.
Koncerty tegorocznej edycji zorganizowane zostały w Centrum Kultury Agora.
Wystapili: Jarboe, Uz Jsme Doma, Public Service Broadcasting, UL/KR, OranŜada.
Liczba odbiorców ok. 350.
•

Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BUSKERBUS

Organizator: Stowarzyszenie BuskerBus
Jedno z bardziej kolorowych wydarzeń we Wrocławiu. Występuje w nim min. 80
wykonawców, głównie wędrownych artystów ulicznych z całego świata
(buskerów), solistów i grup, reprezentantów róŜnych dyscyplin sztuki ulicznej:
muzyków, klaunów, Ŝonglerów, połykaczy ognia, magików, szczudlarzy,
cyrkowców i tancerzy.
Odbiorcami są wszyscy przechodnie.
•

Festiwal Teatrów Szkolnych Zielona Gęś

Organizator: Akademia wyobraźni
Przegląd teatrów szkolnych i ośrodków kulturalnych.
Liczba odbiorców: 850.
•

Festiwal Tydzień Kultury Białoruskiej

Organizator : Fundacja Za Waszą Wolność i Naszą
Przedsięwzięcie mające na celu zapoznanie wrocławian z charakterystycznymi
zjawiskami współczesnej kultury Białorusi.
Zrealizowano wystawę współczesnego malarstwa, spektakle teatralne, koncerty,
wieczór poezji białoruskiej, wieczór solidarności z narodem białoruskim.
Liczba odbiorców ok. 1.000.
•

Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka

Organizator: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Konkurs dla młodych poetów, zwieńczony wydaniem tomików poetyckich z
nagrodzonymi utworami.
Liczba odbiorców ok. 50.
•

Czwartki Literackie

Organizator: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Spotkanie
z
literatami
kontynuacja
ponad
cotygodniowych spotkań pisarzy z czytelnikami.
Liczba odbiorców ok. 1.000.
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•

Kontynuacja tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej
we Wrocławiu w 2013 roku

Organizator: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Celem konkursu było tworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we
Wrocławiu, wzbogacenie oferty kulturalnej miasta oraz upowszechnianie sztuki
współczesnej, promocja Wrocławia w kraju i za granicą jako waŜnego ośrodka
kulturalnego. Przy znaczącym wsparciu Gminy, kontynuowało tworzenie
regionalnej kolekcji sztuki współczesnej. Jak w latach poprzednich, pracy DTZSP
towarzyszyła wystawa prezentująca kolejne, zakupione prace. Stowarzyszenie
wzbogaciło kolekcję o 25 nowych dzieł sztuki współczesnej.
•

Centrum Kultury i Edukacji śydowskiej w Synagodze pod Białym
Bocianem we Wrocławiu w latach 2013-2015

Organizator: Fundacja Bente Kahan
Celem konkursu było wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej Miasta oraz
rozwijanie dialogu międzykulturowego i przeciwdziałanie zjawiskom ksenofobii,
rasizmu i antysemityzmu, promocja Wrocławia w kraju i za granicą jako waŜnego
ośrodka kulturalnego.
Do najwaŜniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Centrum naleŜą:
Wrocławskie Dni Wzajemnego Szacunku, festiwal Spotkania z Kulturą śydowską
(wystawy, wykłady, warsztaty), wystawy w Galerii pod Biały Bocianem (9 wystaw
czasowych), obchody Nocy Kryształowej – Marsz Wzajemnego Szacunku (ok.
300 uczestników), przeciwdziałanie stereotypom (wystawa, spotkania, warsztaty
dla młodzieŜy), festiwal Lato pod Białym Bocianem (koncerty w okresie letnim, w
kaŜdą niedzielę), przygotowanie i pokazy spektakli teatralnych.
Liczba odbiorców ok. 500.
•

Organizacja
„Konspira”

i

prowadzenie

centrum

edukacji

historycznej

Organizator: Fundacja Za Waszą Wolność i Naszą
Zorganizowano 42 wydarzenia kulturalne, w tym: wystawa stała, debaty,
koncerty, spotkania ze świadkami historii, opublikowano 3 numery gazetki
(łączny nakład 30.000).
Liczba odbiorców: 1.500.
•

Prowadzenie działalności kulturalnej w oficynie przy ul. Roosevelta
5a

Organizator: Fundacja OK.ART
W ofercie zaplanowano 75 godzin warsztatów inicjujących, a zrealizowano 170
godz. w terminie 21.09. - 14.10.2013r. Zaplanowano 240 godz. Warsztatów, a
zrealizowano ponad 500 w terminie 15.10.- 15.12.2013r. ; dodatkowe godz.
zrealizowano w ramach wolontariatu. Podstawowym uzyskanym celem realizacji
projektu było nawiązanie więzi z mieszkańcami podwórka, zdobycie ich
akceptacji dla propozycji działań w Ośrodku Kulturalnej Animacji podwórkowej.
Wprowadzono integracyjny charakter zajęć i stworzono podstawy do dalszej
działalności. Zbudowano zręby identyfikacji i poczucia przynaleŜności do miejsca
wśród uczestników warsztatów. Zwiększono ofertę spędzania czasu wolnego.
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Poza ofertą dla dzieci i młodzieŜy, prowadzono warsztaty malarskie, ceramiczne i
fotograficzne dla dorosłych. Pierwszy etap projektu zaplanowanego na 16
miesięcy został osiągnięty.
Liczba odbiorców: 30 uczestników kaŜdych warsztatów, w tym około 10 osób
narodowości romskiej.
•

Prowadzenie studium musicalowego w latach 2013-2015

Organizator: Fundacja Teatru Muzycznego Capitol
Celem konkursu jest Prowadzenie Studium Musicalowego w latach 2013-2015,
specjalizującego się w kształceniu artystów dla potrzeb teatrów muzycznych.
Prowadzono Studium Musicalowe - realizowano zajęcia z zakresu kształcenia
muzycznego, wokalnego, aktorskiego i tanecznego. Studium kształciło w
kierunku aktor scen muzycznych, specjalność wokalno-aktorska. Szkoła
zapewniła zajęcia z profesjonalistami we wszystkich dziedzinach objętych
kształceniem. Uczestnicy zajęć byli profesjonalnie przygotowywani do pracy
artystycznej.
Liczba odbiorców ok. 45 słuchaczy.
•

Wydawanie kwartalnika kulturalno-artystycznego pt. „Rita Baum”
w latach 2013-2015

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum"
Celem konkursu jest wydawanie kwartalnika o charakterze kulturalnoartystycznym pt. „Rita Baum”, opublikowanie pozycji ksiąŜkowych młodych
twórców prezentujących najciekawsze zjawiska w literaturze i sztuce,
wzbogacenie oferty kulturalnej miasta oraz upowszechnianie literatury
niezaleŜnej. Wydano 4 numery kwartalnika.

IV.2.2.

Realizacja zadań publicznych w ramach promocji
Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016

NiŜej wyszczególnione zadania zrealizowane zostały w trybie Uchwały
XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia z 15.09.2011r. w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na
zadania inne niŜ określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie.
•

Koprodukcyjne Targi Filmowe Us In Progress oraz Festiwal Filmu
Amerykańskiego

Festiwal Filmu Amerykańskiego
Na festiwalu prezentowane były zarówno najnowsze tytuły uznanych reŜyserów,
jak równieŜ dzieła nieznanych twórców. Festiwal podzielony na cztery sekcje:
„Spectrum” - pokazujące nowe tendencje w amerykańskim kinie, „American
Docs” - czyli dokumenty, „Highlights” - pokazy pięciu najnowszych, głośnych
tytułów oraz „On the edge” - kino eksperymentalne.
Liczbowe określenie skali działań osiągniętych przy realizacji 4. AFF:
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liczba filmów pokazanych na festiwalu: 80,
liczba filmów nowych pokazanych na festiwalu: 53,
liczba filmów mających polskie premiery: 42,
liczba seansów: 140,
liczba sal projekcyjnych: 7,
liczba imprez towarzyszących festiwalowi: 3,
liczba twórców filmowych: 15,
liczba artystów: 2,
liczba gości z branŜy filmowej (producenci, agenci sprzedaŜy,
selekcjonerzy innych festiwali filmowych, itp.): 31, w tym 22 osoby z
zagranicy,
liczba przedstawicieli mediów: 70, w tym 3 osoby z zagranicy,
liczba patronów medialnych: 14,
nakład materiałów promocyjnych: (plakaty festiwalowe (format B1): 50
szt., plakaty festiwalowe (format B2): 200 szt., ulotki festiwalowe (nakład
ogólny): 15 tys. szt., wkładka programowa (dodatek do wrocławskiego
wydania Gazety Wyborczej): 21 tys. egz., katalog: 1.000 egz., ulotki
anglojęzyczne (format 15 cm/15 cm): 3.000 egz.,
liczba osób (poza artystami i wolontariuszami) zaangaŜowanych w
realizację zadania: 110,
liczba wolontariuszy zaangaŜowanych w realizację zadania: 74,
liczba wszystkich uczestników wydarzeń festiwalowych: 17.207,
liczba debiutów w ramach zadania: 18 szt.,
liczba sprzedanych biletów/akredytacji: 7.977 szt. biletów filmowych/71
szt. biletów na koncert/252 szt. karnetów.

US in Progress
W dniach 22 - 24 października 2013 roku odbyła się trzecia edycja US in
Progress (USiP) – branŜowych pokazów niezaleŜnych amerykańskich filmów
fabularnych i pełnometraŜowych, będących w ostatnich stadiach montaŜu.
Liczbowe określenie skali działań osiągniętych przy realizacji targów
koprodukcyjnych US in Progress:
- liczba zaprezentowanych projektów: 6,
- liczba obecnych twórców: 12,
- liczba gości z branŜy filmowej: 36, w tym 1 osoba z USA, 14 osób z
Europy, 21 osób z Polski,
- liczba patronów medialnych międzynarodowych: 1,
- liczba materiałów drukowanych (broszura): 150,
- liczba ulotek: 3.000 szt.
•

Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-MOBILE NOWE Horyzonty w
Latach 2013 – 2015

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty 18 - 28.07.2013
Podczas
jedenastu
dni
zaprezentowanych
zostało
ok.
352
tytułów
pogrupowanych w tematyczne cykle, pochodzących z ponad 47 krajów.
Łącznie odbyło się 460 seansów.
RETROSPEKTYWY - zarezerwowane dla prawdziwych mistrzów, najbardziej
wpływowych reŜyserów, ale takŜe twórców, którzy są słabo znani w Polsce.
W programie 2013 r. znalazły się retrospektywy następujących twórców:
Walerian Borowczyk, Hans-Jürgen Syberberg.
Liczbowe określenie skali działań osiągniętych przy realizacji projektu:
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liczba zaprezentowanych filmów: 352 tytuły pogrupowane w tematyczne
cykle,
liczba krajów, z których były prezentowane filmy: 47,
liczba filmów mających podczas festiwalu polskie premiery: 143,
łączna liczba seansów: 460,
sale projekcyjne, w których były wyświetlane filmy: 9 oraz Rynek (pokazy
plenerowe),
wydarzenia specjalne i towarzyszące festiwalowi: 24,
przedstawiciele branŜy filmowej: 340, w tym 106 osób z zagranicy,
twórcy filmowi: 196, w tym 85 osób z zagranicy,
artyści: 185,
przedstawiciele urzędów i instytucji: 83, w tym 6 osób z zagranicy,
dziennikarze: 212, w tym 20 osób z zagranicy,
osoby zaangaŜowane w realizację zadania (etaty, umowy o dzieło i
zlecenie, osoby współpracujące): ponad 400,
wolontariusze zaangaŜowani w realizację zadania: 183,
sprzedane bilety: 32.987,
sprzedane karnety: 737,
nakład większości materiałów promocyjnych: katalog festiwalowy – 2.500
egz.,
codzienna gazeta festiwalowa „na horyzoncie” (wkładka do Gazety
Wyborczej) – 30.000 egz.,
zaproszenie na galę otwarcie – 600 szt.,
zaproszenie na galę zamknięcie – 600 szt.,
zaproszenie na bankiet z okazji otwarcia festiwalu – 600 szt.,
zaproszenie na bankiet z okazji zamknięcia festiwalu – 600 szt.,
program festiwalowy – 32 tys. egz.,
ulotki festiwalowe (róŜne formaty) – 231.500 szt.,
plakaty festiwalowe (format B-1/B-2) – 3.537 egz.,
citylighty - 477 szt.,
flagi festiwalowe - 70 szt.,
banery winylowe – 6 szt.,
ulotki promujące wydarzenie branŜowe „Polskie Dni” za granicą – 1.000
egz.,
ulotki promujące festiwal za granicą – 3.000 egz,
uczestnicy wszystkich wydarzeń festiwalu: 105.099.
Międzynarodowy Festiwal Prezentujący
Kultury i Tradycje z Całego Świata

Nieznane

lub

Ginące

Brave Festival. Zaginiony Rytm, 7-12 lipca 2013, Wrocław
Zaprezentowane zostały rzadkie tradycje artystyczne z róŜnych obszarów
kulturowych świata (Maroko, Korea, Indie, Gambia, RPA, Algieria, Burundi),
ukazujące bogactwo form i szeroki kontekst prezentowanych zjawisk poprzez
szereg koncertów, spektakli, pokazów filmowych, warsztatów, spotkań.
Wskaźniki liczbowe działań:
- liczba artystów goszczących podczas 9. edycji Brave Festival „Zaginiony
rytm” i 4. edycji projektu Brave Kids – 235,
- liczba publikacji na temat 9. edycji Brave Festival „Zaginiony rytm” w
mediach - 881,
- liczba patronatów medialnych pozyskanych na 9. edycję Brave Festival
„Zaginiony rytm” i 4. edycję projektu Brave Kids – 25,
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liczba spektakli w ramach 9. edycji Brave Festival „Zaginiony rytm” – 18,
liczba projekcji filmowych w ramach Przeglądu Filmowego Brave - 32,
liczba warsztatów, które odbyły się podczas 9. edycji Brave Festival
„Zaginiony rytm” (na liczbę tę składają się warsztaty w ramach 4. edycji
projektu Brave Kids, a takŜe artystyczne – warsztaty śpiewu
przeprowadzone przez artystów Brave Festival) – 17,
liczba spotkań z artystami i zaproszonymi gośćmi w ramach „Brave
Meetings” oraz przy okazji projekcji filmowych – 15,
liczba wydarzeń programu klubowego 9. edycji Brave Festival „Zaginiony
rytm” - 10,
liczba wystaw zorganizowanych w ramach 9. edycji Brave Festival
„Zaginiony rytm” i 4. edycji projektu Brave Kids - 2,
liczba bezpłatnych wydarzeń w otwartej przestrzeni miejskiej w ramach 9.
edycji Brave Festival „Zaginiony rytm” i 4. edycji projektu Brave Kids – 5,
całkowita liczba wydarzeń, które odbyły się w ramach 9. edycji Brave
Festival „Zaginiony rytm” - 100,
liczba wolontariuszy biorących udział w realizacji 9. edycji Brave Festival
„Zaginiony rytm” – 100,
liczba odbiorców 9. edycji Brave Festival „Zaginiony rytm” – 15.450.
Wrocławska, krajowa i międzynarodowa działalność Teatru Pieśń
Kozła

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”
W 2013 roku poszerzono kalendarz wrocławskich wydarzeń kulturalnych o
następujące koncerty i spektakle:
- 15 spektakli Pieśni Leara - prezentacje autorskiego spektaklu we
Wrocławiu,
- 2 autorskie koncerty pt. Portrety Wiśniowego sadu – prezentacje we
Wrocławiu,
- 3 autorskie spektakle pt. Portrety Wiśniowego sadu wg sztuki Wiśniowy
sad Antoniego Czechowa – spektakle we Wrocławiu,
- 1 prezentacja dotycząca Projektu szkockiego we Wrocławiu,
- autorskie spektakle We Will Leave Only Bone: Reflections of Eurydice prezentacje we Wrocławiu.
Liczbowe określenie skali działań osiągniętych przy realizacji projektu:
- łączna liczba zrealizowanych wydarzeń – 23,
- liczba pokazów spektaklu Pieśni Leara we Wrocławiu – 15,
- liczba widzów na wrocławskich spektaklach Pieśni Leara – 1.350,
- liczba pozawrocławskich pokazów spektaklu Pieśni Leara – 12,
- liczba widzów na pozawrocławskich spektaklach Pieśni Leara – 2.300,
- liczba uczestników projektu artystyczno-badawczego Wspólnym głosem –
30,
- liczba odbiorców prezentacji podsumowującej Wspólnym głosem – 100,
- liczba pokazów spektaklu pt. We Will Leave Only Bone: Reflections of
Eurydice- 2,
- liczba widzów na pokazach spektaklu pt. We Will Leave Only Bone:
Reflections of Eurydice – 200,
- liczba koncertów pt. Portrety Wiśniowego sadu – 2,
- liczba widzów koncertów pt. Portrety Wiśniowego sadu – 200,
- liczba pokazów przedpremierowych pt. Portrety Wiśniowego sadu – 3,
- liczba widzów koncertów pt. Portrety Wiśniowego sadu – 300,
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liczba
liczba
liczba
liczba

pokazów przedpremierowych pt. Projekt szkocki – 1,
widzów prezentacji – 100,
uczestników warsztatów teatralnych Workshop Village – 40,
przeprowadzonych warsztatów teatralnych Workshop Village – 5.

•

Prowadzenie działalności kina studyjnego na bazie istniejącego
kina we Wrocławiu

Kino Nowe Horyzonty prowadzone przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Działalność Kina Nowe Horyzonty jest częścią programu Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016. W dziewięciu salach obiektu moŜna oglądać kino
artystyczne i autorskie, jak równieŜ wartościowe kino środka. W programie kina
znajdują się liczne projekty edukacji filmowej, cykl transmisji oper z legendarnej
The Metropolitan Opera, przeglądy i festiwale, filmowe spotkania dla dzieci i
seniorów, wystawy i koncerty. We wnętrzu kina pojawiło się bistro ze znakomitą
kuchnią w przystępnych cenach, galeria plakatu oraz księgarnia z literaturą
filmową i płytami DVD.
Zadanie publiczne zostało zrealizowane w wymiarze określonym w ofercie.
1) Wyświetlanie bieŜącego repertuaru:
- średnio 35 seansów dziennie,
- liczba widzów: ok. 634 dziennie;
2) Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej:
- ok. 20 pokazów w miesiącu,
- liczba uczestników: 6.500;
3) Specjalne pokazy dla seniorów:
- liczba pokazów: 31,
- liczba uczestników: 1.392;
4) Przegląd Moico Enjoy Movies:
- liczba filmów: 5,
- liczba uczestników: 444;
5) Weekendowe poranki filmowe dla dzieci:
- liczba poranków: 31 weekendów/134 filmy,
- liczba uczestników: ok. 2.795;
6) Łowcy przygód - norweski wieczór z przygodą:
- liczba filmów: 1,
- liczba odbiorców: 123;
7) Wózkownia - kulturalne wtorki dla rodziców, (od listopada kulturalne czwartki
dla rodziców):
- liczba spotkań: 30,
- liczba uczestników: 554;
8) Akademia Filmowa – Historia Kina Światowego
Spotkania we wtorki (wykład i pokaz dwóch filmów):
- II semestr: 7 spotkań (7 wykładów, 14 filmów),
- III semestr: 9 spotkań (9 wykładów, 18 filmów),
- liczba uczestników II i III semestru: ok. 500;
9) Akademia Polskiego Filmu
Spotkania w środy (wykład i pokaz zazwyczaj dwóch filmów):
- II semestr: 7 spotkań (7 wykładów, 13 filmów),
- III semestr: 10 spotkań (10 wykładów, 17 filmów),
- liczba uczestników II i III semestru: ok. 600;
10) Uroczyste premiery polskich filmów:
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- liczba filmów: 9,
- liczba uczestników: 968;
11) Kino Solo:
- liczba filmów: 22,
- liczba uczestników: 430;
12) Short Waves:
- liczba filmów: 9,
- liczba odbiorców: 34;
13) Seanse pod patronatem księgarni „Czeskie Klimaty”:
- liczba filmów: 3,
- liczba uczestników: 141;
14) Przegląd LGBT:
- liczba filmów: 16,
- liczba koncertów: jeden set djski KAMP,
- liczba uczestników: 503;
15) Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy:
- liczba filmów: 6,
- liczba uczestników: 141;
16) Strefy_kontaktu_nowe_horyzonty:
- liczba filmów: 7,
- liczba uczestników: 149;
17) Seans z chusteczką:
- liczba projekcji: 5,
- liczba uczestników: 148;
18) Akademia PodróŜowania:
- liczba spotkań: 3 spotkania,
- liczba odbiorców: 164;
19) Eklektik Session:
- liczba odbiorców: 154;
20) Akademia Kultury Jacka śakowskiego:
- liczba spotkań: 7,
- liczba uczestników: 350;
21) Bezpośrednia transmisja oper z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku:
- liczba transmisji: 5,
- liczba uczestników: 1.116;
22) Young Audience Award:
- liczba filmów: 3,
- liczba odbiorców: 150;
23) Tydzień Kina Francuskiego:
- liczba filmów: 8,
- liczba uczestników: 717;
24) Bike Day:
- liczba filmów: 3,
- liczba odbiorców: 106;
25) Juwenalia:
- liczba filmów: 9,
- liczba odbiorców: 2.967,
26) Simcha – świat Ŝydowski w filmie:
- liczba filmów: 5,
- liczba odbiorców: 71;
27) Pokaz filmu „Europa Środkowa idzie na wolność”:
- liczba spotkań: 1,
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- liczba uczestników: 130;
28) Creativro:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 220;
29) Social Art.:
- liczba filmów: 10,
- liczba uczestników: 962;
30) Tydzień Kina Ukraińskiego + Trzy historie Galicji:
- liczba filmów: 9,
- liczba odbiorców: 364;
31) Future Shorts:
- liczba filmów: 6,
- liczba odbiorców: 53;
32) Węgierska Kawalkada: węgierskie filmy krótkometraŜowe:
- liczba filmów: 15,
- liczba odbiorców: 81;
33) Bollywoodzki Dzień Filmowy:
- liczba filmów: 2,
- liczba odbiorców: 259;
34) 8. Przegląd filmów o tematyce uchodźczej – Refugee Reviev:
- liczba filmów: 7,
- liczba odbiorców: 473;
35) 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty (13. MFF
TNH):
- filmy: 352,
- seanse: 460,
- kraje, z których będą prezentowane filmy: 57,
- filmy mające polskie premiery: 143,
- uczestnicy: ponad 100.000,
- profesjonaliści (przedstawiciele branŜy filmowej): 340, w tym 106 z zagranicy
- artyści: 381,
- przedstawiciele urzędów i instytucji: 83, w tym 6 z zagranicy,
- przedstaw mediów: 212, w tym 20 z zagranicy;
36) Sierpień w Sali nr 5:
- liczba filmów: 28,
- liczba odbiorców: 770;
37) Wakacyjna powtórka z Allena:
- liczba filmów: 7,
- liczba odbiorców: 144;
38) Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014:
- liczba odbiorców: 350;
39) Wrocławskie Dni Seniora:
- liczba filmów: 6,
- liczba odbiorców: 512;
40) Przegląd filmów holenderskich nie tylko dla dzieci:
- liczba filmów: 6,
- liczba odbiorców: 139;
41) Wielki Test o Polskim Filmie:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 200;
42) Wychowanie w kinie – cykl warsztatów dla nauczycieli:
- liczba filmów: 1 x miesiąc,
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- liczba odbiorców: 150;
43) Międzynarodowy Festiwal Opowiadania:
- liczba filmów: 3,
- liczba odbiorców: 139;
44) 2. Avant Art:
- liczba filmów: 16,
- liczba odbiorców: 539;
45) Międzynarodowy Festiwal Kryminału:
- liczba spotkań: 3,
- liczba uczestników: 600;
46) Tydzień Filmu Niemieckiego:
- liczba filmów: 7,
- liczba uczestników: 836;
47) Dolnośląski Festiwal Architektury:
- liczba filmów: 6,
- liczba odbiorców: 457;
48) Trochę inny Festiwal fotografii:
- liczba filmów: 3,
- liczba odbiorców: ok. 150;
49) Gala Finałowa Konkursu „Kreci Cię Wrocław, kręć Wrocław”:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 200;
50) 4. American Film Festival (4. AFF):
- filmy: 80,
- seanse: 140,
- filmy mające polskie premiery: 42,
- uczestnicy: ok. 17.200,
- profesjonaliści (przedstawiciele branŜy filmowej): 22, w tym 9 z zagranicy,
- artyści: 17,
- przedstawiciele urzędów i instytucji: 50,
- przedstaw mediów: 70,
51) 7. Festiwal filmowy Pięć smaków:
- liczba filmów: 7,
- liczba odbiorców: 620;
52) Koncerty w ciemnościach. Filmy o jazzie:
- liczba filmów: 4,
- liczba odbiorców: 145;
53) Sekrety i kłamstwa Mike Leigh:
- liczba filmów: 18,
- liczba odbiorców: 220;
54) Creativro – Culture of:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 110;
55) Wykład prof. Jana Miodka pt. „Co to jest szczęście komunikacyjne” w ramach
„Dnia śyczliwości”:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 80;
56) Debata i interaktywne warsztaty dla gimnazjów pt. „śeby być bardziej
otwartym...” w ramach „Dnia śyczliwości”:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 130;
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57) Relacja studentów z podróŜy do Maroka, nagrody w konkursie fundacji
WrOpenUp, pt. „Otwartość a obca kultura”:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 80;
58) Festiwal Filmów Świata Trzy śywioły:
- liczba filmów: 23,
- liczba odbiorców: 1.053;
59) 5. kuchnia+ food film fest:
- liczba filmów: 13,
- liczba odbiorców: 927;
60) Międzynarodowy festiwal historyczny "Wiek XX. Anamneses":
- liczba spotkań: 4,
- liczba uczestników: 300;
61) Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC:
- liczba filmów: 6,
- liczba odbiorców: 368;
62) V Wrocławskie Spotkanie PodróŜników Rowerowych:
- liczba spotkań: 1,
- liczba uczestników: 440;
63) Retrospektywa filmów Macieja Drygasa:
- liczba filmów: 6,
- liczba odbiorców: 53;
64) Lux Prize 2013:
- liczba filmów: 3,
- liczba odbiorców: 454;
65) Nowe Kino Duńskie:
- liczba filmów: 10,
- liczba odbiorców: 70;
66) Filmowa wywiadówka w kinie:
- liczba filmów: 1,
liczba odbiorców: 150.
•

Realizacja projektu „Festiwal Kultury Etno I Reggae One Love
Sound Fest 2013”

Organizator: Stowarzyszenie Planeta Młodych
W Hali Stulecia zorganizowano największy w Polsce halowy festiwal muzyki
reagge i pokrewnych gatunków muzycznych (roots, world music, ethno, dub,
ragga, hiphop, dancehall, rndub, dub, eksperymentów cyfrowych i muzyki
eksperymentalnej) z udziałem międzynarodowych gwiazd.
W 2013 roku wystąpili m.in.: Gentleman & The Evolution (Niemcy), Misty in
Roots, Congo Natty &Tenor Fly, The Heatwave (Wielka Brytania), Beenie Man,
Equiknoxx & Masicka (Jamajka), Raggasonic (Francja), Mighty Crown (Japonia)
oraz polskie zespoły: Maleo Reggae Rockers, Ras Luta, Tabu, Bas Tajpan,
Dancehall Masak-Rah i Splendid Sound.
Liczba odbiorców: ok. 5.000 osób
•

Organizacja Kabaretowego Międzynarodowego Festiwalu Wrocek
2013

Organizator: Fundacja Prototyp
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Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Kabaretowy, w programie którego
znajdowały się m.in.: Konkurs Piosenki Debilnej, Potyczki Kabaretowe – konkurs
do którego zostało zakwalifikowanych 12 najlepszych kabaretów studenckich,
Scena improwizowana w klubie festiwalowym z udziałem animatorów i
uczestników konkursów oraz Gala Finałowa z udziałem kabaretowych gwiazd
polskiej estrady.
Celem festiwalu była promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016
poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka kulturalnego z
podkreśleniem wieloletnich kabaretowych tradycji.
Liczba odbiorców ok. 600 osób.
•

Realizacja projektu „Patriotyzm We Wrocławiu”

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Estradowe Polest
Celem realizacji zadania było upamiętnienie 95. rocznicy odzyskania
niepodległości w ramach obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu.
Zrealizowano prelekcje, koncerty, recitale i konferencje poświęcone kształceniu
szacunku i troski o ojczyznę.
Liczba odbiorców: ok. 6.500 oraz ok. 150.000 słuchaczy radiowych.
•

Realizacja projektu
Wschodnich”

„Wrocław

i

Dolny

Śląsk

na

Kresach

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Estradowe Polest
Na terenie diecezji kijowsko-Ŝytomierskiej, kamieniecko-podolskiej i archidiecezji
lwowskiej
zorganizowano
wydarzenie
kulturalno–religijno-społeczne.
Zrealizowano koncerty i wystawy poświęcone dziedzictwu kresowemu
dolnośląskiej ziemi. Wyprodukowano film „Spragnienie sprawiedliwości”.
Celem zadania była promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i
ukazanie wspólnego dziedzictwa kulturowego pomiędzy Wrocławiem i Dolnym
Śląskiem a Kresami Wschodnimi.
Liczba odbiorców ok. 12.000 osób.
•

Organizacja Festiwalu Podwodny Wrocław

Organizator: Industrial Art
Główną ideą festiwalu była prezentacja szerokiego spektrum wrocławskiej sztuki,
począwszy od koncertów, poprzez wystawy, performance, spektakle, pokazy
video art, instalacje, pokazy mody, warsztaty i prezentacje sceny literackiej.
Ubiegłoroczna edycja oparta została na koncepcji umieszczenia poszczególnych
działań artystycznych na pokładach pływających po Odrze statków
wycieczkowych wynajętych specjalnie na tę okazję. W ciągu całego dnia odbyło
się 30 rejsów, kaŜdy trwający 1 godzinę rejs był oddzielną propozycją
programową (spektakl teatralne, koncerty, wystawy, pokazy mody, zajęcia dla
dzieci, spotkania poetyckie, pokazy filmowe). Po rejsach odbyło się wspólne
ognisko w przystani „ZOO”, a tydzień później odbyło się podsumowanie festiwalu,
wystawy, koncerty, projekcje i after party w Browarze Mieszczańskim przy ul.
Hubskiej.
Celem zadania była promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia
jako znaczącego ośrodka kulturalnego oraz budowanie i wzmacnianie relacji
środowisk artystycznych.
Liczba odbiorców: 3.000 osób
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•

Przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego „Bal
Hawkinga” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
Edynburgu

u
w

Organizator: Stowarzyszenie Arka
Celem realizacji zadania była promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji
miasta jako znaczącego ośrodka kulturalnego na arenie europejskiej,
wykorzystującego tolerancję i akceptację róŜnic między ludźmi, poprzez
zaangaŜowanie do pracy twórczej osób niepełnosprawnych.
Spektakl
„Bal
u
Hawkinga”
przygotowano
i
zaprezentowano
na
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu oraz we Wrocławiu.
Liczba odbiorców: 3.200.
• Organizacja i przeprowadzenie cyklu koncertów „Wroclove Fest”
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto
Wrocław
W ramach Święta Wrocławia odbyły się koncerty Wroclove Fest z udziałem
międzynarodowych gwiazd, skierowane do szerokiego grona odbiorców.
W 2013 roku wystąpili: Gogol Bordello, Sinead O’Connor i Mariza.
Celem wydarzenia była promocja Wrocławia jako silnego ośrodka kulturalnego
oraz celebrowanie Święta Wrocławia wraz z mieszkańcami miasta.
Liczba odbiorców: 5.000 osób.

IV.2.3.

•

Kontynuacja
projektów
wieloletnich,
organizatorzy
zostali
wyłonieni
w
ogłoszonych w latach wcześniejszych

których
konkursach

Przegląd Sztuki SURVIVAL w latach 2011-2013

Organizator: Art Transparent
Celem zadania było propagowanie nowych zjawisk, w tym zwłaszcza nowych
mediów, w kulturze i sztuce, aktywizacja i promocja artystów młodego pokolenia,
wzbogacenie oferty kulturalnej miasta oraz upowszechnianie sztuki współczesnej,
promocja Wrocławia w kraju i za granicą jako waŜnego ośrodka kulturalnego.
11. Przegląd Sztuki Survival odbył się w dniach 21- 30 czerwca 2013 r. na
nadodrzańskim bulwarze im. Xawerego Dunikowskiego. Hasłem przewodnim
ubiegłorocznej edycji było zwołanie „Płyniemy!” z filmu Romana Polańskiego.
Przegląd połączył ekspozycję prac z zakresu sztuk wizualnych z działaniami
dźwiękowymi, festiwalowi towarzyszyły debaty i pokazy filmowe. W Przeglądzie
uczestniczyło kilka tysięcy osób.
•

Prowadzenie Centrum Sztuki Wro we Wrocławiu wraz z
działaniami programowymi w zakresie sztuki współczesnej
w
latach 2012 – 2014

Organizator: Fundacja Wro Centrum Sztuki Mediów
Celem zadania było prowadzenie Centrum Sztuki WRO jako wielofunkcyjnej
struktury realizacji projektów oraz upowszechniania sztuki i kultury nowych
mediów poprzez uczestniczenie w polskiej i międzynarodowej wymianie
kulturalnej, prowadzenie Centrum Sztuki WRO wraz z działaniami programowymi
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w kraju i za granicą, przygotowanie i organizacja międzynarodowego Biennale
Sztuki Mediów WRO, upowszechnianie, tworzenie, promocja, dokumentacja,
informacja i archiwizacja sztuki, promocja Wrocławia w kraju i za granicą poprzez
uczestniczenie w międzynarodowej wymianie kulturalnej.
Centrum Sztuki Wro w 2013 r. prowadziło działalność programową w kraju i
zagranicą oraz zrealizowało 15. Biennale WRO. W ramach Biennale odbyły się
prezentacje w 18 wrocławskich lokalizacjach, często w zupełnie nowych dla sztuki
przestrzeniach, m.in. w DH Renoma, Pałacu Ballestremów czy w Kinie Nowe
Horyzonty. Przeprowadzony został cykl projekcji i warsztatów dla najmłodszych
widzów. Instalacje Wro były prezentowane w ramach projektu WRO ON TOUR na
wielu prestiŜowych festiwalach zagranicą.
•

Prowadzenie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci i
młodzieŜy pn. „Laboratorium wraŜliwości estetycznej i społecznej”
w latach 2012-2014

Organizator: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Celem zadania była kompleksowa edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy, mająca
na celu wzmacnianie wraŜliwości estetycznej
przez teatr, ruch, muzykę,
plastykę, uczenie twórczych postaw, kształtowanie kreatywnych osobowości i
rozwijanie zainteresowań artystycznych, a takŜe promocja twórczości dziecięcej
oraz
budowanie
współpracy
międzypokoleniowej
i
przeciwdziałanie
wykluczeniom.
•

Prowadzenie autorskiego teatru Ad Spectatores w latach 20122014

Organizator: Teatr Ad Spectatores
Celem zadania było wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta oraz upowszechniania
sztuki teatralnej wśród społeczności Wrocławia poprzez prowadzenie autorskiego
teatru, promocja Wrocławia w kraju i zagranicą jako waŜnego ośrodka
kulturalnego.
Teatr przygotował 6 premier, zagrano 521 spektakli, które obejrzało 10.065
widzów.

IV.2.4.

•

Pozostałe projekty i wydarzenia w sferze kultury i
dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności
Jagiellończyka 10a

kulturalnej

w

obiektach

przy

ul.

Organizator: Fundacja Kilo Kultury
Dzieci, młodzieŜ, dorośli i seniorzy
z obszaru zagroŜonego wykluczeniem,
bezpłatnie
uczestniczyli
w
profesjonalnych
warsztatach
artystycznych,
komputerowych, multimedialnych, w proponowanych wydarzeniach kulturalnych i
zajęciach integrujących lokalną społeczność Nadodrza. Poprzez organizację
warsztatów i zajęć oraz udział w nich, rozwijane są kreatywne obszary dzieci,
które naraŜone są na presję środowisk patologicznych. Warsztaty wspomagały
prawidłowy rozwój socjalny dzieci. Poprzez moŜliwość uczestnictwa i udział w
warsztatach oraz innych propozycjach kulturalnych, działalność ośrodka
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przeciwdziałała patologiom i szerzeniu niewłaściwych zachowań, zwłaszcza wśród
dzieci.
Cele realizacji projektu: poprawa standardów Ŝycia mieszkańców,
wzmocnienie ról poszczególnych grup społecznych oraz poczucie własnej wartości
poszczególnych jednostek, wskazanie wspólnego celu oraz integracja i
zacieśnienie więzi międzysąsiedzkich. W ogólnym znaczeniu celem było
wspomaganie procesu rewitalizacji Nadodrza.
Liczba uczestników warsztatów, projekcji, spotkań, wystaw to ponad 1.000
osób.
•

Warsztaty muzyczne dla dzieci ze śpiewania kolęd zakończone
nagraniem płyty

Projekt miał na celu promocję tradycyjnych polskich kolęd oraz popularyzowanie
wspólnego spędzania czasu z rodziną. W ramach zadania zorganizowano
dwudniowe warsztaty w dwóch obiektach na terenie Wrocławia, podczas których
grupa dzieci uczyła się polskich kolęd. Całość zakończyła się nagraniem płyty,
stanowiącej prezenty dla najmłodszych wykonawców.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Upamiętnianie historii
represjonowanych

wrocławskich

kombatantów

i

osób

Cele programu realizowanego rokrocznie od 2010 roku to podtrzymywanie
tradycji
narodowej,
rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej, integracja międzypokoleniowa, edukacja społeczna i historyczna,
budowanie toŜsamości mieszkańców Wrocławia, popularyzowanie wiedzy o mniej
znanej historii Polski i miasta Wrocławia z czasów II wojny światowej oraz okresu
powojennego.
Program w roku 2013 realizowały 3 organizacje związane ze środowiskiem
członków Armii Krajowej oraz środowiskiem Sybiraków.
W ramach realizacji zadania kontynuowany był projekt czytelni kombatanta,
mający na celu opracowywanie zbiorów
przekazywanych przez środowisko
Sybiraków oraz organizowanie spotkań tematycznych.
Organizowane były wystawy, spotkania międzypokoleniowe, konferencje miedzy
innymi w marcu 2013 roku zorganizowano Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych.
W ramach zadania dofinansowano prowadzenie lekcji Ŝywej historii w Izbie
Pamięci Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu.
W 2013 roku zadanie realizowały 3 organizacje pozarządowe.
•

Polskie karty w dziejach Syberii

W ramach zadania nagrano reportaŜ dotyczący historii i Ŝycia Polaków zesłanych
na Syberię oraz dialogu polsko - rosyjskiego. Materiały zebrano podczas
konferencji „Problemy syberyjsko-polskiej historii” w Abakanie. W ramach
upowszechniania wiedzy o losach Polaków na wschodzie zorganizowano 4
spotkania z uczniami wrocławskich szkół.
Zadanie to zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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•

XIV Zjazdu Członków Stowarzyszenia „Klub pod baobabem”

Na XIV Zjazd przyjechała grupa około 130 osób, z Polski i całego świata. Na
zjeździe rozdawane były biuletyny z działalności organizacji, organizowane były
spotkania z młodzieŜą szkolną, harcerską i wolontariacką. Odbyło się spotkanie w
Izbie Pamięci – Sanktuarium Golgoty oraz spotkania pod Pomnikiem Katyńskim i
Pomnikiem Sybiraków. Zorganizowano wycieczkę po Wrocławiu i Dolnym Śląsku,
w tym roku do Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w Krzeszowie. Zjazd trwał od
5 do 8.09.2013r. i odbywał się w Sali Uniwersytetu Ekonomicznego.
Termin realizacji zadania od 23.08.2013r. do 30.09.2013r.
Odbyły się dwa dni wycieczek i zwiedzania Wrocławia i Dolnego Śląska.
Udział wzięło 130 kombatantów i 30 wolontariuszy.
Przygotowano 130 biuletynów dla uczestników XIV Zjazdu.

IV.2.5.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w
obiektach zabytkowych

W 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami realizowano zadania dotyczące 30
obiektów zabytkowych na terenie Wrocławia:
- w zespole budynków klasztornych Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej we Wrocławiu kontynuowano wymianę pokrycia dachu nad
ryzalitem wschodnim oraz remont wieŜy. Zrekonstruowany barokowego
hełm posadowiony został na wieŜy zespołu klasztornego SS Urszulanek;
- zakończono rewaloryzację elewacji dawnego gotyckiego kościoła p.w. św.
Anny z XIV w. a obecnego budynku klasztornego Zgromadzenia Córek
Maryi WspomoŜycielki przy ul. św. Jadwigi;
- zakończono etap robót polegający na naprawie nawierzchni terenu z
reliktami zamku Piastów Śląskich oraz ogrodzenia w zespole klasztornym
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame przy ul. św. Marcina;
- przeprowadzono konserwację barokowych malowideł pierwszego przęsła
empory południowej w kościele Najświętszego Imienia Jezus;
- Parafia p.w. św. Mikołaja otrzymała dotację na kontynuację prac
konserwatorsko-remontowych nawy głównej kościoła p.w. św. Antoniego
oraz remont elewacji zabytkowego budynku klasztornego;
- w kościele p.w. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim we
Wrocławiu przeprowadzono prace konserwatorskie trzech rzeźb (XV w. i
XVIII w.) oraz 14 stacji drogi krzyŜowej (XVIII w.);
- wymieniona została stolarka okienna na elewacji południowej klasztoru
Karmelitów Bosych we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 1a;
- w Kościele Rektoralnym p.w. Św. Macieja przeprowadzono prace
konserwatorskie XIII w. we wnętrzu świątyni (nawa oraz północny
transept z późnobarokowym ołtarzem);
- wyremontowana została elewacja południowa oraz częściowo elewacja
dwóch wieŜ wraz ze szczytem nawy głównej kościoła p.w. św. Karola
Boromeusza we Wrocławiu;
- wyremontowano elewację północną kościoła parafialnego p.w. św. ElŜbiety
przy ul. Grabiszyńskiej;
- zakończono prace konserwatorskie w kaplicy Hochberga przy kościele św.
Wincentego i św. Jakuba wraz konserwacją sarkofagu opata Ferdynanda
von Hochberga, kontynuowano izolację przeciwwilgociową ścian kościoła;
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w kościele p.w. św. ElŜbiety przy ul. św. ElŜbiety 1 wykonano:
- prace konserwatorskie przy drewnianych epitafiach z Kaplicy
Dumlosych oraz Najświętszego Sakramentu,
- prace konserwatorskie przy 2 epitafiach z kaplicy Pfintzingów,
- prace konserwatorskie przy epitafium Vincentiusa;
we wnętrzu kościoła p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława
przeprowadzono remont południowej nawy bocznej, przęsła częściowo 2
oraz przęseł 3, 4, i 5;
wyremontowana została elewacja budynku domu katechetycznego Parafii
p.w. św. Bonifacego;
kontynuowano remont elewacji południowej wieŜy głównej katedry
prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy;
ukończono Remont dachu kościoła św. Maurycego we Wrocławiu przy ul.
Romualda Traugutta;
kontynuowano prace remontowe kościoła p.w. św. Wojciecha Klasztoru
OO. Dominikanów w zakresie obejmującym prace przy hełmie oraz
elewacji wieŜy od III do V kondygnacji;
wymieniono okna elewacji wschodniej budynku Metropolitalnego WyŜszego
Seminarium Duchowego we Wrocławiu, pl. Katedralny 14;
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących ubogim przeprowadziło
remont elewacji zabytkowej kamienicy domu zakonnego przy ul.
Traugutta;
kontynuowano konserwację elewacji wieŜy północnej kościoła p.w. św.
Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej oraz przeprowadzono kompleksową
konserwację dwóch epitafiów na elewacji północnej i południowej kościoła;
Klasztor Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Ołbińskiej kontynuował remont
stolarki okiennej, który w 2013 r obejmował elewację południową;
kontynuowano prace konserwatorskie wnętrza XIII wiecznego kościoła
p.w. św. Wawrzyńca na śernikach;
Dolnośląska Rodzina Katyńska otrzymała dofinansowanie na wykonanie
i montaŜ witraŜa w oknie Kaplicy Katyńskiej w kościele p.w. św. ElŜbiety
przy ul. Św. Mikołaja – było to zadanie wieńczące prace w tej kaplicy;
Towarzystwo Miłośników Wrocławia wyremontowało zabytkowy tramwaj
typu N Konstal;
wzmocnione zostały fundamenty kaplicy i domu zakonnego we Wrocławiu
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy;
Archidiecezja Wrocławska kontynuowała remont domu księŜy emerytów
na Ostrowiu Tumskim - odnowiono elewację frontową;
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki prowadziła prace konserwatorskie
i remontowe holownika Parowego HP Nadbor, przycumowanego przy
NabrzeŜu Wyspiańskiego we Wrocławiu;
kontynuowano remont wnętrza (2 pola nawy głównej i 1 pole w kruchcie)
kościoła p.w. Michała Archanioła przy ul. Prusa;
Parafia p.w. św. Henryka przy ul. Glinianej rozpoczęła remont kościoła od
elewacji frontowej wraz z wieŜą południowo-zachodnią;
Parafia p.w. św. Anny (Pracze Odrzańskie) zakończyła restaurację XVII
wiecznej plebanii o konstrukcji szachulcowej.
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IV.3.

Ochrona i promocja zdrowia

IV.3.1.

Popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych
oraz profilaktyce chorób

•

Profilaktyka schorzeń
narządu słuchu

oraz

wczesne

wykrywanie

uszkodzeń

Głównym celem zadania realizowanego w ramach Wrocławskich Dni Promocji
Zdrowia była promocja zdrowego stylu Ŝycia i profilaktyki chorób słuchu wśród
mieszkańców Wrocławia poprzez wdroŜenie programu zintegrowanych działań
informacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Podczas akcji na
Wyspie Słodowej w dniu 28.09.2013 roku zainteresowanym wrocławianom
przekazano informację na temat przyczyn uszkodzenia narządu słuchu,
zaprezentowano urządzenia i środki pomocnicze wspomagające funkcjonowanie
osób z wadą słuchu. Dodatkowo w siedzibie organizacji realizującej zadania
zorganizowano dwie akcje informacyjno-edukacyjne „Białe Soboty”. Ponadto
zapewniono
mieszkańcom
dostęp
do
konsultacji
surdolopedycznych,
psychologicznych, pedagogicznych oraz konsultacji u protetyka słuchu i
audiometrystki. Przeprowadzono 287 konsultacji specjalistycznych, a 43 osoby
skierowano do dalszej diagnostyki.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Posłuchaj głosu swojego serca

W ramach obchodów Światowego Dnia Serca zorganizowano na Wyspie Słodowej
imprezę o charakterze edukacyjno-interwencyjnym. W ramach zadania
utworzono namiotowe „miasteczko kardiologiczne” z udziałem fachowych
pracowników medycznych – 3 pielęgniarki, 2 mobilnych edukatorówinformatorów zdrowotnych oraz 4 lekarzy. Dla 30 osób o najwyŜszych
stwierdzonych wartościach przewidziano moŜliwość rozpoczęcia terapii i
skorzystania z dalszych konsultacji lekarskich. Rezultatem zadania było
zwiększenie świadomości i wiedzy na temat chorób układu sercowonaczyniowego oraz wzrost świadomości i wiedzy uczestników o programach
profilaktycznych, finansowanych między innymi ze środków Gminy Wrocław.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.3.2.

Realizacja programów promujących abstynencję i
aktywizację społeczną poprzez wsparcie działalności
Klubów Abstynenta

Celem realizacji zadań było upowszechnianie wśród mieszkańców Wrocławia
zdrowego stylu Ŝycia, wolnego od nałogów poprzez promowanie abstynencji oraz
wspieranie
Ŝycia
w
trzeźwości,
w
ramach
działalności
organizacji
trzeźwościowych.
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Dzięki działalności Klubów Abstynenta moŜliwe jest ograniczanie szkód
społecznych i zdrowotnych, wynikających z naduŜywania alkoholu. Uczestnicy
programu mogli skorzystać z róŜnorodnych form wsparcia umoŜliwiających im
utrzymanie abstynencji i reintegrację społeczną. Zadania realizowane były przez
3 wrocławskie organizacje pozarządowe, prowadzące Kluby Abstynenta.
Liczba zawartych umów: 3
Liczba organizacji realizujących zadanie: 3
Z oferty skorzystało ok. 1.800 bezpośrednich beneficjentów.

IV.3.3.

Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

W dniu 19 kwietnia 2012r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę o likwidacji
jednostki budŜetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia.
Od 29.10.2012r. nowa placówka p.n. „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom
Nietrzeźwym” (WrOPON) prowadzona jest przez organizację pozarządową
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na
podstawie dwóch umów:
- umowa z dnia 08.08.2012r. na opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz
prowadzenie na jej podstawie ośrodka dla osób zatrzymanych na terenie
Wrocławia. Opracowanie koncepcji i prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka
Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
- umowa z dnia 08.08.2012r. na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
Plan działania ośrodka:
- Zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom
Wrocławia
poprzez
eliminowanie zagroŜeń jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla swojego
zdrowia i Ŝycia lub innych osób – przyjmowanie w celu wytrzeźwienia osób
będących pod wpływem alkoholu, doprowadzonych na podstawie ustawy z
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – W 2013 roku do WrOPON-u przyjęto 8.703 osoby z tego
8.402 osoby przyjęto w okresie od dnia 18 stycznia 2013r. do
31.12.2013r., w którym nie było podstawy prawnej do naliczania
naleŜności za pobyt w Ośrodku ze względu na Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012r. sygn. akt K 12/11 ogłoszony z
dniem 17.01.2013 roku w Dz.U.2012.405, który orzeka iŜ art. 42 ust. 6
ww. ustawy i § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.
w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz.
192 ze zm.) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Gmina Wrocław w okresie od 01.01.2013 do 16.01.2013 roku,
kiedy były pobierane opłaty za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym
przez WrOPON uzyskała dochód w wysokości 88.277,36 zł. W 2013 roku
przyjęto 2.158 osób bezdomnych pod wpływem alkoholu, w tym do
Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przyjęto 12 osób.
- Motywowanie do rozwoju osobistego oraz do zmiany negatywnych postaw,
zachowań zdrowotnych i społecznych wynikających z naduŜywania
alkoholu, poprzez prowadzenie poradnictwa i grup wsparcia terapii
indywidualnej i grupowej. W 2013 roku przeprowadzono rozmowy
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motywacyjno - terapeutyczne z 532 osobami opuszczającymi WrOPON, w
tym z 51 kobietami, 481 męŜczyznami.
Informowanie o dostępnych usługach: leczniczych, terapeutycznych,
socjalnych, a takŜe moŜliwych rozwiązaniach mających na celu poprawę
funkcjonowania osób naduŜywających alkoholu oraz członków ich rodzin.
W 2013 roku osobom opuszczającym WrOPON po wytrzeźwieniu wręczono
3.000 ulotek zachęcających do skorzystania ze wsparcia w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych w WrOPON lub innych specjalistycznych
placówkach we Wrocławiu. Przeprowadzono 175 rozmów interwencyjnych
z rodzinami osób uzaleŜnionych, a 111 osób współuzaleŜnionych objęto
działaniami interwencyjno- motywującymi.
Promowanie stylu Ŝycia wolnego od alkoholu i nałogów poprzez:
informowanie o indywidualnych i społecznych skutkach naduŜywania
alkoholu. W 2013 roku WrOPON organizował spotkania warsztatowe w
ramach programu „Mam własne zdanie – nie piję”, w których uczestniczyło
448 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych. W 2013 roku z bezpłatnego badania
stanu trzeźwości w WrOPON skorzystało 313 osób.
Wspieranie
osób
podejmujących
leczenie
w
przezwycięŜeniu
występujących problemów, angaŜowanie się w akcje promocyjne i
kampanie informacyjne. W 2013 roku WrOPON pomógł 7 osobom w
uzyskaniu miejsca w schronisku dla bezdomnych oraz 13 osobom w
uzyskaniu miejsca w Ośrodku UzaleŜnień.
Od października 2013 roku dla osób zainteresowanych został
zorganizowany Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych udzielający
odpłatnie pomocy w przerywaniu picia i podjęciu leczenia w placówkach
słuŜby zdrowia. Dział prowadzą pielęgniarki pod nadzorem lekarza. W
2013 roku z pomocy udzielanej w Dziale nie skorzystała Ŝadna
zainteresowana osoba ze względu na wnoszenie opłat za udzielenie
pomocy.
Działania skierowane do sprawców przemocy i osób nieradzących sobie
z agresją pod wpływem alkoholu. Działania te będą prowadzone we
współpracy z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w ramach Programu
Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu.
Porady prawne, psychologiczne, psychiatryczne, dla beneficjentów i ich
rodzin. W 2013 roku przeprowadzono 175 rozmów interwencyjnych z
rodzinami osób uzaleŜnionych, a 111 osób współuzaleŜnionych objęto
działaniami interwencyjno-motywującymi.
Działania socjalne i osłonowe wobec osób doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia będących pod wpływem alkoholu i osób bezdomnych. W
2013 roku wydano Ŝywność dla 1.812 osób, wydano czystą odzieŜ dla
368 osób, wydano buty dla 52 osób, wydano picie (kawa zboŜowa i
herbata) dla 1.307 osób, udzielono pomocy przy zmianie opatrunku 52
osobom, z kąpieli skorzystało 188 osób trzeźwiejących. W ramach pomocy
osobom bezdomnych WrOPON udostępnił łazienki i z kąpieli skorzystało
295 osób bezdomnych Ŝyjących na „ulicy” spoza Ośrodka.
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IV.3.4.

Prowadzenie
edukacji,
poradnictwa,
działań
środowiskowych oraz terapii dla osób uzaleŜnionych od
narkotyków i członków ich rodzin

Celem realizacji zadań było:
Ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków uŜywania
narkotyków przez osoby uzaleŜnione i eksperymentujące ze środkami
psychoaktywnymi;
Pomoc osobom zagroŜonym uzaleŜnieniem, uzaleŜnionym i ich rodzinom,
poprzez
zapewnienie
dostępu
do
informacji
oraz
poradnictwa
specjalistycznego.
W ramach programów realizowanych przez Miasto prowadzone były m.in.
poradnictwo indywidualne i grupowe, poradnictwo telefoniczne i internetowe,
grupy wsparcia oraz warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych.
Prowadzone były takŜe działania informacyjne dla osób uzaleŜnionych
i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz dla ich rodzin.
Liczba zawartych umów: 7
Liczba organizacji realizujących zadanie: 7
Z oferty skorzystało ok. 5.900 bezpośrednich beneficjentów.

IV.3.5.

Realizowanie
programu
ograniczania
szkód
zdrowotnych i społecznych wśród osób zagroŜonych
uzaleŜnieniem i uzaleŜnionych od narkotyków

Celem realizacji zadań było ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i
społecznych skutków uŜywania narkotyków przez osoby eksperymentujące i
uzaleŜnione poprzez realizację programów terapii ulicznej, programów klubowych
oraz programów niskoprogowych.
W ramach programów realizowanych przez Miasto prowadzone były m.in. punkt
wymiany igieł i strzykawek, Punkt Pobytu Dziennego dla osób uzaleŜnionych od
narkotyków, działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym i motywującym
dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i eksperymentujących z narkotykami,
działania ukierunkowane na minimalizację szkód zdrowotnych i społecznych
wynikających z uŜywania środków psychoaktywnych, działania środowiskowe
w formie „street workers”, działania środowiskowe w formie programu klubowego
(tzw. „party workers”), działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla
osób zagroŜonych uzaleŜnieniem w ramach programu klubowego.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało ok. 3.000 bezpośrednich beneficjentów.
•

Prowadzenie działań profilaktycznych i diagnostycznych wśród
młodzieŜy
uzaleŜnionej
i
eksperymentującej
ze
środkami
psychoaktywnymi

Celem realizacji zadań było:
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ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków uŜywania
narkotyków przez osoby uzaleŜnione i eksperymentujące ze środkami
psychoaktywnymi,
pomoc osobom zagroŜonym uzaleŜnieniem, uzaleŜnionym i ich rodzinom,
poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz poradnictwa
specjalistycznego,
przeprowadzenie diagnozy socjologicznej i psychologicznej młodzieŜy
uczestniczącej w działaniach profilaktycznych.

W ramach programu prowadzone było m.in. poradnictwo indywidualne i
grupowe, poradnictwo telefoniczne oraz warsztaty rozwoju umiejętności
psychospołecznych. Prowadzone były takŜe działania informacyjne dla osób
uzaleŜnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz dla ich
rodzin. Przeprowadzono takŜe diagnozę społeczną i psychologiczną osób
korzystających z oferty programu.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało ok. 400 bezpośrednich beneficjentów.

IV.3.6.

Prowadzenie poradnictwa dla osób zagroŜonych
zakaŜeniem i zakaŜonych HIV oraz udzielanie wsparcia
osobom chorym na AIDS, ich rodzinom i opiekunom

Celem realizacji zadań było
- podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej mieszkańców
Wrocławia w zakresie zagroŜeń zdrowotnych i społecznych wynikających z
ryzykownych zachowań,
- pomoc osobom zakaŜonym wirusem HIV i chorym na AIDS, ich rodzinom
oraz opiekunom poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa
specjalistycznego oraz udzielanie wsparcia psychicznego.
W ramach programów realizowanych przez Miasto prowadzone było przez
certyfikowanych specjalistów poradnictwo w formie całodobowego telefonu
zaufania, internetowa poradnia edukacyjna dla osób zakaŜonych HIV i chorych na
AIDS oraz zainteresowanych profilaktyką zakaŜeń HIV, wsparcie psychiczne osób
z problemem HIV/AIDS i ich rodzin. W ramach programu zorganizowano i
przeprowadzono konferencję dotyczącą problematyki HIV/AIDS z udziałem osób
zakaŜonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz osób pracujących na rzecz tego
środowiska
Liczba zawartych umów: 1
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało ok. 1.200 bezpośrednich beneficjentów.

IV.3.7.

Opracowanie i realizacja programu profilaktyki i terapii
uzaleŜnień
oraz
przeciwdziałania
agresji
dla
osób
osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

Celem realizacji zadań było:
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-

-

podnoszenie
poziomu
wiedzy
o
uzaleŜnieniach
i
ryzykownych
zachowaniach oraz poziomu odpowiedzialności za własne zachowania u
osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1,
motywowanie do rozwoju osobistego oraz do zmiany negatywnych postaw
społecznych i zachowań zdrowotnych,
promowanie stylu Ŝycia wolnego od nałogów i przemocy.

W ramach programów realizowanych przez Miasto prowadzone zostały
następujące działania: przygotowano i zrealizowano i zaprezentowano 2
spektakle teatralne o tematyce dotyczącej profilaktyki uzaleŜnień z udziałem
osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1; prowadzono zajęcia i warsztaty z
psychologiem dla osób osadzonych.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało 60 bezpośrednich beneficjentów.

IV.3.8.

Program ochrony zdrowia psychicznego oraz wsparcia
dla osób z problemami zdrowia psychicznego i osób z
doświadczeniem choroby psychicznej

Liczba zawartych umów: 11
Celem programu była poprawa jakości Ŝycia osób z doświadczeniem choroby
psychicznej, w tym przeciwdziałanie kryzysom psychicznym i stygmatyzacji oraz
wsparcie dla ich rodzin i opiekunów.
Działania prowadzone dla osiągnięcia celu to:
organizowanie
wsparcia
środowiskowego–alternatywnego
i/lub
uzupełniającego w stosunku do psychiatrycznego leczenia stacjonarnego i
ambulatoryjnego,
udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego osobom
z problemami zdrowia psychicznego oraz ich rodzinom i opiekunom,
zorganizowanie róŜnych form zajęć klubowych ukierunkowanych na rozwój
osobisty i aktywizację społeczną (np. arteterapia, choreoterapia,
muzykoterapia itp.),
organizowanie działań integrujących społecznie,
prowadzenie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego,
prawnego dla osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin,
prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego
oraz ich rodzin i opiekunów,
organizowanie zajęć edukacyjno-korekcyjnych i terapeutycznych dla osób z
zaburzeniami pamięci,
prowadzenie edukacji i wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem choroby
psychicznej (np. psychoedukacja na temat radzenia sobie z chorobą
psychiczną w rodzinie),
pozyskiwanie wolontariuszy zainteresowanych współpracą przy programach
pomocowych skierowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
W 2013 r. z róŜnych form pomocy skorzystało ok. 1.200 osób. Większość
prowadzonych działań ma charakter kompleksowego i długofalowego wsparcia,
z którego beneficjenci programu korzystają w sposób systematyczny.
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IV.3.9.

Organizacja i monitorowanie działań koordynatorów ds.
Promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach w 2013 r.

Celem Wrocławskiego Programu Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
jest wychowywanie dla zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz
kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Wrocławską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie tworzy 68 przedszkoli
oraz 131 szkół ze wszystkich poziomów nauczania, w tym: 63 szkoły
podstawowe, 29 gimnazja, 26 szkół ponadgimnazjalnych oraz 13 szkół
specjalnych.
We wszystkich szkołach naleŜących do sieci zostali powołani koordynatorzy
ds. promocji zdrowia. W celu efektywnej współpracy utworzono 8 zespołów
merytorycznych, w pracach których aktywnie uczestniczy ponad 248 nauczycieli.
Zespoły koordynatorów spotykają się systematycznie celem omówienia bieŜących
problemów w realizacji programu. KaŜda grupa koordynatorów ma do wykonania
określone zadania, wynikające z rozpoznanych problemów wychowawczych.
Zadania zrealizowane w 2013 roku:
o Szkolenie „Przedszkole promujące zdrowie” – liczba uczestników: 520
nauczycieli.
o Działania międzyprzedszkolne organizowane przez grupę koordynatorów
ds. promocji zdrowia przedszkoli:
- Festiwal piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolaki
wiosnę witają i o zdrowiu śpiewają”,
- Konkurs dla nauczycieli na projekt scenariusza inscenizacji o
tematyce zdrowotnej,
- Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci „śyj zdrowo”
Festiwal Zdrowia.
Liczba uczestników: 943 dzieci, 137 nauczycieli, 20 rodziców.
o Działania międzyszkolne organizowane przez 4 grupy koordynatorów ds.
promocji zdrowia szkół podstawowych:
- Turniej wiedzy ekologicznej,
- Warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”,
- Międzyszkolny Konkurs graficzno-plastyczny pod hasłem: „Zdrowie
na talerzu”,
- Warsztaty edukacyjno –integracyjne pod hasłem: "Kuchnia pełna
cudów”,
- Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze”,
- Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”,
- Konkurs „Zawsze zdrowi”.
Liczba uczestników: 340 dzieci, 145 nauczycieli, 17 rodziców.
o Działania międzyszkolne organizowane przez grupę koordynatorów ds.
promocji zdrowia szkół specjalnych:
- Konkurs Plastyczny „Zdrowo jemy – nie tyjemy,
- Turniej i Konkurs Plastyczny z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
- Impreza sportowo – rekreacyjna „Sportowe Mikołajki”,
- Warsztaty cyrkowe.
Liczba uczestników: 415 dzieci, 103 nauczycieli.
o Działania międzyszkolne organizowane przez grupę koordynatorów ds.
promocji zdrowia szkół gimnazjalnych:
- Konkurs wiedzy o zdrowiu „Zdrowie szansą na sukces”,
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-

o

Konkurs Plastyczny
na plakat „Papierosy, alkohol, narkotyki –
utracone moŜliwości,
- Konkurs informatyczny na logo i hasło szkolnej kampanii nt.
HIV/AIDS,
- Konkurs na plakat Międzynarodowego Dnia Tolerancji „MłodzieŜ i
tolerancja”,
- Konkurs wiedzy nt. praw człowieka „Masz prawa i obowiązki”.
Liczba uczestników: 204 dzieci, 102 nauczycieli.
Działania międzyszkolne organizowane przez grupę koordynatorów ds.
promocji zdrowia szkół ponadgimnazjalnych:
- Piknik Świętojański,
- Gimnazjalny Konkurs Pierwszej Pomocy,
- Wrocławska Olimpiada Pierwszej Pomocy,
Liczba uczestników: 415 dzieci, 46 nauczycieli, 42 rodziców.

IV.3.10.

•

Programy z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki
chorób i uzaleŜnień oraz przeciwdziałania przemocy i
agresji

Program szkoleń dla społeczności przedszkolnej i szkolnej
z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzaleŜnień oraz
przeciwdziałania przemocy i agresji

Celem realizacji zadań było:
- doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców
w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieŜy
oraz motywowania ich do wyboru zdrowego stylu Ŝycia i postaw
prospołecznych,
- kształtowanie u dzieci i młodzieŜy postawy odpowiedzialności za zdrowie
własne i innych.
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało 9.014 bezpośrednich beneficjentów.
•

Profilaktyka uzaleŜnień oraz promowanie postaw szacunku i
tolerancji wobec wielokulturowości w działaniach teatralnych

Celem realizacji zadań było:
- wykorzystanie teatralnych form przekazu w promowaniu zdrowego stylu
Ŝycia bez nałogów oraz przeciwdziałania przemocy i agresji,
- upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw dzieci i młodzieŜy do Ŝycia w
środowisku wolnym od przemocy i zagroŜeń,
- kształtowanie postaw otwartości, tolerancji, szacunku oraz dialogu
międzykulturowego,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez działania
artystyczne umoŜliwiające aktywizację, samorealizację, rozwój osobisty
oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,
- rozwijanie talentów oraz wspieranie artystycznej twórczości dzieci i
młodzieŜy, promującej Ŝycie bez nałogów i przemocy.
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W ramach programu prowadzone zostały następujące działania: prowadzono
zajęcia i warsztaty teatralne oraz zajęcia z psychologiem; przygotowano,
zrealizowano i zaprezentowano spektakle teatralne o tematyce dotyczącej
profilaktyki uzaleŜnień i promowania wielokulturowości.
Liczba zawartych umów: 2
Liczba organizacji realizujących zadanie: 2
Z oferty skorzystało ok. 500 bezpośrednich beneficjentów.
•

Kocham mądrze – warsztaty dla rodziców

Celem realizacji programu była poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w
rozwiązywaniu problemów Ŝyciowych, profilaktyka przemocy.
W warsztatach dla rodziców dzieci w wieku od 3 lat pt. „Wychowanie bez
przemocy” wzięło udział 20 osób.
W warsztatach dla rodziców dzieci w wieku 0,5 do 3 lat pt. „Zrozumieć malucha”
uczestniczyło 16 osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

„Nie biorę – nie potrzebuję”

Celem realizacji zadania było wykorzystanie teatralnych form przekazu w
promowaniu zdrowego stylu Ŝycia bez nałogów.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów teatralno-profilaktycznych dla
uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Z oferty skorzystało ok. 40 osób.
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru „Arka”,
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

„Zderzenia – Arteterapia Warsztaty teatralne”

Celem realizacji zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych i kulturalnych.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów teatralno-profilaktycznych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Z oferty skorzystało ok. 180 osób.
Realizator: Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku”
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

„Safe Fun- działania środowiskowe partyworking wśród odbiorców
obchodów I Dnia Wiosny na Wyspie Słodowej we Wrocławiu”

Celem realizacji zadania była minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych i
społecznych
spowodowanych
ryzykownymi
zachowaniami
wśród
osób
uczestniczących w obchodach I Dnia Wiosny na Wyspie Słodowej.
Zadanie polegało na prowadzeniu działań środowiskowych party-worker i streetworker wśród uczestników obchodów I Dnia Wiosny na Wyspie Słodowej.
Z oferty skorzystało ok. 120 osób.
Realizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „RETURN”
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Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

„Wrocław w Plenerze” - Kolejna edycja działań środowiskowych
partyworker na wrocławskich masowych imprezach plenerowych.

Celem realizacji zadania była minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych i
społecznych
spowodowanych
ryzykownymi
zachowaniami
wśród
osób
uczestniczących w wybranych imprezach masowych we Wrocławiu.
Zadanie polegało na prowadzeniu działań środowiskowych party-worker i streetworker wśród osób uczestniczących w wybranych imprezach masowych we
Wrocławiu.
Z oferty organizacji skorzystało ok. 450 osób.
Realizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „RETURN”
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

„Wakacje bez Alkoholu”

Celem realizacji zadania było podniesienie poziomu wiedzy na temat uzaleŜnień i
motywowanie do abstynencji.
Zadanie polegało na prowadzeniu poradnictwa dla osób uzaleŜnionych i
zagroŜonych uzaleŜnieniem.
Z oferty skorzystało ok. 140 osób.
Realizator: Fundacja AKITA
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.3.11.

Koordynacja i realizacja w placówkach oświatowych na
terenie Wrocławia programów profilaktyki uzaleŜnień,
rekomendowanych
przez
Państwową
Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem realizacji zadań była edukacja uczniów wrocławskich szkół wszystkich
poziomów nauczania, dotycząca zagroŜeń zdrowotnych i społecznych
wynikających z picia alkoholu oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności,
asertywnego zachowania i motywowanie do świadomego wyboru Ŝycia wolnego
od nałogów.
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1
Z oferty skorzystało ok. 9.447 bezpośrednich beneficjentów.

IV.3.12.

Poprawa jakości opieki chorych w terminalnym okresie
choroby, przebywających w stacjonarnym hospicjum
dla dorosłych oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów, w
latach 2012-2013

Liczba zawartych umów: 1
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Celem realizacji programu była poprawa jakości Ŝycia chorych w terminalnym
okresie choroby poprzez zapewnienie chorym dodatkowej holistycznej,
całodobowej opieki oraz wsparcie rodzin i opiekunów w czasie trwania choroby
i po stracie osoby bliskiej.
Przekazane środki finansowe pozwoliły na:
- uruchomienie dodatkowo 5 łóŜek, co umoŜliwiło przyjęcie większej liczby
obłoŜnie chorych mieszkańców Wrocławia, skracając czas oczekiwania na
miejsce w hospicjum,
- zwiększenie obsady pielęgniarskiej i opiekuńczej w celu poprawy
zindywidualizowanej opieki pielęgnacyjnej,
- zatrudnienie terapeuty zajęciowego co wpłynęło korzystnie na organizację
czasu wolnego pacjentów oraz rozwijanie indywidualnych umiejętności
chorych dostosowanych do stanu zdrowia,
- zatrudnienie psychologa; prowadzenie wsparcia psychologicznego dla
chorych i ich rodzin/opiekunów na kaŜdym etapie trwania choroby oraz
w okresie Ŝałoby, prowadzenie warsztatów psychologicznych dla personelu
hospicjum nt. przeciwdziałania zjawisku stresu zawodowego, wypalania
zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- zakup drobnego sprzętu i aparatury medycznej.
Zdaniami programu w latach 2012-2013 zostały objęte nieuleczalnie chore osoby
w terminalnym okresie choroby zameldowane we Wrocławiu.

IV.3.13.

Poprawa jakości opieki nad dziećmi w terminalnym
okresie choroby, przebywającymi w środowisku
domowym na terenie Miasta Wrocławia

Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania była poprawa jakości opieki medycznej dzieci
w terminalnym okresie choroby poprzez zapewnienie dodatkowej rehabilitacji
oraz zastosowanie udogodnień w pielęgnacji domowej.
Program wspierał rodziny/opiekunów w sprawowaniu opieki nad chorym
dzieckiem oraz w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
Realizacja zadań programu polegała na:
- zapewnieniu dodatkowej rehabilitacji usprawniającej odpowiedniej do
stanu zdrowia, w tym wykonywania ćwiczeń:
czynnych i biernych,
oddechowych,
masaŜy łagodzących przykurcze i niedowłady,
poprawiających sprawność podczas wykonywania czynności Ŝycia
codziennego,
- zastosowaniu udogodnień w procesie pielęgnacji w warunkach
domowych.
Prowadzone w/w zajęcia rehabilitacyjne pozwoliły na łagodzenie dolegliwości
bólowych, zapobiegają powikłaniom i następstwom spowodowanych nieuleczalną
chorobą.
Zadaniami programu objęto 51 dzieci.
Zrealizowano 556,15 godz. zajęć rehabilitacyjnych, co pozwoliło na objęcie
dodatkową rehabilitacją 9 dzieci.
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IV.3.14.

Program wsparcia psychologicznego
kryzysie zdrowia psychicznego w
onkologicznie

dla osób w
tym chorych

Liczba zawartych umów: 2
W 2013 r. wolontariusze Fundacji „Dobrze Ŝe jesteś” objęli opieką ok. 5.000
pacjentów, w tym z Kliniki Hematologii Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu
Medycznego oraz Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ze wsparcia
psychologicznego (psycholog/psychoterapeuta) skorzystało ok. 599 osób
doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego związanego z długotrwałą lub
nieuleczalną chorobą.
Projekt pn. „Akademia Walki z Rakiem” realizowany był przez Dolnośląskie
Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji, w ramach którego prowadzono grupy
wsparcia,
klub
pacjenta,
konsultacje
indywidualne
z
psychologiem
/psychoterapeutą oraz wykłady dotyczące zdrowego odŜywiania. Z oferowanych
zajęć skorzystało 87 osób.
W/w programy były monitorowane przez zespół merytoryczny ds. zdrowia
psychicznego,
w
skład
którego
wchodzą
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych. Podczas kilku spotkań, które odbyły się w 2013 r. uczestnicy
wymieniali doświadczenia i informacje na temat róŜnorodnych działań na rzecz
osób z problemami zdrowia psychicznego.

IV.3.15.

Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3

W celu realizacji zadania ogłoszony został konkurs na: „Organizację i
zapewnienie opieki nad dziećmi terenu Wrocławia w wieku do lat 3, w tym nad
dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, sprawowanej
w Ŝłobku o charakterze integracyjnym, zlokalizowanym w obrębie Grabiszyn” .
Realizacja zadania polegała m.in. na:
- zapewnianiu opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej,
- prowadzeniu
zajęć
kształtujących
specyficzne
zainteresowania
i
uzdolnienia dzieci, dostosowane do potrzeb i moŜliwości dzieci,
uwzględniające ich indywidualne predyspozycje i sprawność dzieci,
- prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla dzieci potrzebujących wsparcia,
wg indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb dziecka prowadzonych przez
rehabilitanta, logopedę lub psychologa,
- zapewnieniu wyŜywienia.
W Ŝłobku przy ul. Manganowej prowadzonym przez Fundację „Promyk Słońca”
sprawowano opiekę nad ponad 100 dzieci, w tym nad dziećmi z orzeczeniem
niepełnosprawności lub wymagającymi specjalnej opieki (co najmniej 25% dzieci
w Ŝłobku). Dzieci niepełnosprawne i wymagające wspomagania rozwoju
uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych, zgodne z potrzebami dzieci,
prowadzonych przez rehabilitanta, logopedę i psychologa.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba organizacji realizujących zadanie: 1.

124

IV.3.16.
•

Pozostałe zadania

III Forum Psychiatrii Środowiskowej

Liczba zawartych umów: 1
We wrześniu 2013 r. obyło się III Forum Psychiatrii Środowiskowej, w ramach
którego prowadzone były wykłady, warsztaty, porady specjalistów (psychologów i
psychiatrów). W ramach forum odbyła się równieŜ Polsko – Niemiecka
konferencja informacyjno-edukacyjna pn. Psychiatria naszych marzeń –
przyszłość zaczyna się dzisiaj.
Podczas Forum zorganizowano wystawę prac plastycznych i rękodzieła osób
z doświadczeniem choroby psychicznej. Łącznie w forum wzięło udział ok. 350
osób w tym: specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, osoby z doświadczeniem
choroby psychicznej ich rodziny i opiekunowie.
•

Szkolenie połoŜnych w zakresie opieki nad kobietą cięŜarną
z cukrzycą

W okresie listopad-grudzień 2013 r. zostało przeprowadzone szkolenie połoŜnych
dotyczące opieki nad kobietą cięŜarną z cukrzycą.
W ramach szkolenia zaprezentowano obowiązujące zasady rozpoznawania,
leczenia i monitorowania cukrzycy ciąŜowej, opieki nad kobietą z cukrzycą typu 1
planującą ciąŜę, z uwzględnieniem osobistej pompy insulinowej. W szkoleniu
uczestniczyło ok. 100 połoŜnych zatrudnionych w placówkach podstawowej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i w Szkołach Rodzenia.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Program Integracji Międzypokoleniowej i Aktywizacji Społecznej
Mieszkańców Osiedla Jerzmanowo w 2013 roku

Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było propagowanie zdrowego stylu Ŝycia,
prowadzenie działań na rzecz rozwoju twórczej działalności dzieci, młodzieŜy
i seniorów, w tym pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci i młodzieŜy w czasie
wolnym od zajęć szkolnych, integrowanie i aktywizowanie dzieci, młodzieŜy oraz
osób starszych na rzecz społeczności lokalnej na peryferyjnych obszarach
zachodniej części Wrocławia. Proponowane działania miały słuŜyć równieŜ
wykształceniu liderów działań aktywizacyjnych w tych kategoriach wiekowych
oraz podnoszeniu jakości Ŝycia mieszkańców.
W ramach zadania prowadzona była całoroczna działalność klubu seniora,
świetlicy środowiskowej, czytelni wraz z biblioteką, kawiarenki, salki
gimnastycznej, komputerowej, sali konferencyjnej, w której organizowane są
spotkania róŜnych grup działających na osiedlu np. dziecięcy klub muzyczny, klub
turystyczny Włóczykij.
W 2013 roku z programu skorzystało ponad 200 osób, które wzięły udział
w licznych imprezach okolicznościowych, wyjściach, wyjazdach, spotkaniach
z terapeutą
pedagogicznym,
warsztatach
terapeutycznych,
spotkaniach
dotyczących profilaktyki zdrowia.
Dzieci i młodzieŜ miały zapewnioną opiekę w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
poprzez zajęcia:
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- edukacyjne – pomoc w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych,
- artystyczne – w tym zajęcia plastyczne, muzyczne,
- sportowe,
- turystyczne,
- rekreacyjne.
Z zajęć w świetlicy skorzystało 25 dzieci i młodzieŜy. Zostały zorganizowane
półkolonie letnie, w których udział wzięło 60 dzieci. Dzieci i młodzieŜ miały
zapewniony posiłek, równieŜ w czasie wyjść i wycieczek.
•

Zabezpieczenie sanitarne dla Wrocławian, uczestników pieszej
pielgrzymki na trasie Wrocław - Częstochowa 2013

Zadanie miało na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb sanitarnych
mieszkańców Wrocławia (około 2.000 osób), uczestników Pieszej Pielgrzymki
Wrocławskiej na Jasną Górę. Z realizacją zadania wiąŜe się kształtowanie
pozytywnego obrazu pielgrzymki, ochroną mijanych miejscowości i terenów
zielonych przed zanieczyszczeniem. W ramach zadania rozstawiono podczas
postoi oraz w miejscach noclegu urządzenia sanitarne, zapewniono przejazd
samochodu serwisowego przez całą trasę pielgrzymki, oraz zorganizowano
zabezpieczenie medyczne.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.4.

Upowszechnianie
krajoznawstwa

IV.4.1.

Działania na rzecz wspierania organizacji imprez
i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a takŜe
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
ze
szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci
i młodzieŜy

•

kultury

fizycznej,

sportu

i

Imprezy i zajęcia sportowe

Zadanie było realizowane w formie wsparcia organizacji pozarządowych, które
organizowały i przeprowadzały imprezy lub zajęcia sportowe uaktywniające
wrocławskie dzieci i młodzieŜ szkolną oraz mieszkańców Wrocławia.
Dofinansowano 19 projektów związanych z zajęciami i 38 projektów
związanych z imprezami oraz zawodami o zróŜnicowanym poziomie
sportowym i organizacyjnym (od lokalnych imprez sportowych poprzez
ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy sportowe) np. Międzynarodowy
Turniej Szermierczy „Challenge Wratislavia”, Mistrzostwa Polski na
Ergometrze Wioślarskim, Mistrzostwa Europy Juniorów w BrydŜu Sportowym,
Międzynarodowe Zawody Pływackie „Memoriał Marka Petrusewicza”,
Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Cykl Turniejów Piłkarskich dla
Przedszkolaków i Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym.
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•

Kalendarz imprez sportowych

Zadanie zostało zrealizowane w formie powierzenia finansowego konkretnych
przedsięwzięć sportowych tj. organizacja i przeprowadzenie ligi, meczy,
zawodów, turniejów z róŜnych dyscyplin sportowych o charakterze
systemowym i całorocznym dla wrocławskich dzieci i młodzieŜy szkolnej tj.
Igrzyska, Gimnazjada i Licealiada. Realizatorem zadania był Wrocławski
Szkolny Związek Sportowy. W imprezach uczestniczyło 50 tysięcy dzieci i
młodzieŜy, przy czym zdecydowana większość uczestników, to tzw. „stali
uczestnicy”.
•

21. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

Zadanie zostało zrealizowane w formie powierzenia zadania Stowarzyszeniu
„Otwarte Mistrzostwa Wrocławia”, które zorganizowało całoroczny cykl
zawodów w 21 dyscyplinach sportowych, dla około 40 tysięcy mieszkańców
Wrocławia i okolic. Najbardziej popularne dyscypliny to: siatkówka, siatkówka
plaŜowa, koszykówka, biegi długie oraz piłka noŜna 6-osobowa i halowa.
•

Sport osób niepełnosprawnych

Zajęcia i imprezy sportowe zrealizowane zostały w formie wsparcia
finansowego organizacji pozarządowych.
W 2013 r. udzielono wsparcia finansowego 7 organizacjom pozarządowym,
prowadzącym
zajęcia
i/lub
imprezy
sportowe
dla
sportowców
niepełnosprawnych np. Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław
CUP”.

IV.4.2.

•

Działania
na
rzecz
wspierania
programów
pozwalających na osiągniecie wysokiego poziomu
sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i
młodzieŜy

Program MłodzieŜowych Centrów Sportu (Program MCS)

Program był realizowany poprzez wsparcie finansowe szkolenia sportowego
dzieci i młodzieŜy uzdolnionej w ramach sekcji sportowych z dyscyplin
indywidualnych i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki
tj. minimum 10 pkt. (średnia z ostatnich trzech lat) w ogólnopolskim
Systemie Sportu MłodzieŜowego prowadzonym przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Program miał na celu podniesienie poziomu wyszkolenia
i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej punktacji ministerstwa.
Dofinansowanie otrzymało 62 centrów sportowych, prowadzonych przez
25 wrocławskich klubów sportowych w których trenują wrocławskie dzieci
i młodzieŜ. W programie uczestniczyło 30 tysięcy dzieci i młodzieŜy, przy
czym zdecydowana większość uczestników, to tzw. „stali uczestnicy”.
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•

Program Grup Szkolenia Podstawowego (Program GSP)

Program był realizowany w formie wsparcia finansowego, podstawowego
szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy w ramach sekcji sportowych
z dyscyplin indywidualnych i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki
w ogólnopolskim Systemie Sportu MłodzieŜowego prowadzonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dla tych które nie są objęte
w/w systemem. Program miał na celu podniesienie poziomu szkolenia dzieci i
młodzieŜ
w
róŜnych
dyscyplinach
sportowych
umoŜliwiające
im przejście do grup o wyŜszym poziomie sportowym. Dofinansowaniem
objęto dzieci i młodzieŜ z 33 wrocławskich klubów sportowych. W programie
uczestniczyło 50 tysięcy dzieci i młodzieŜy, przy czym zdecydowana
większość uczestników, to tzw. „stali uczestnicy”.
•

Szkolenie dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo

Zadanie było realizowane w formie dodatkowego wsparcia finansowego
szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo z dyscyplin
takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka noŜna, pływanie,
lekkoatletyka, biegi na orientacje, kajakarstwo, strzelectwo sportowego
i boks. Zadanie miało na celu podniesienie poziomu wyszkolenia
i uzyskanie lepszych wyników przez dzieci i młodzieŜ uzdolnione sportowo
umoŜliwiające im przejście do grup o wyŜszym poziomie sportowym. W
szkoleniu uczestniczyło 15 tysięcy dzieci i młodzieŜy, przy czym
zdecydowana większość uczestników, to tzw. „stali uczestnicy”.

IV.4.3.

•

Wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia
systemu szkolenia sportowego w róŜnych dyscyplinach
sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych
gier sportowych

Program Basketmania

To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na
potrzeby rozwoju koszykówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli
przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Europy w Koszykówce MęŜczyzn
„Eurobasket 2009”-Wrocław Miasto Gospodarz). W ramach programu
udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były
wrocławskie dzieci i młodzieŜ szkolna. Program miał na celu ujednolicenie
systemu szkolenia w koszykówce we wrocławskich szkołach podstawowych i
gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umoŜliwiające przejście
do grup o wyŜszym poziomie sportowym. Realizatorami zadania były
wrocławskie kluby koszykarskie tj. WKS „Śląsk”, Wrocławski Klub Koszykówki
i organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie „Stores”, Wrocławski Szkolny
Związek Sportowy. W programie uczestniczyło 20 tysięcy dzieci
i młodzieŜy, przy czym zdecydowana większość uczestników, to tzw.
„stali uczestnicy”.
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•

Program Footballmania

To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na
potrzeby rozwoju piłki noŜnej we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli
przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej MęŜczyzn
„Euro 2012TM” Wrocław Miasto Gospodarz oraz zarządzaniem klubem
sportowym WKS Śląsk Wrocław S.A.). W ramach programu udzielono
wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były wrocławskie dzieci i
młodzieŜ szkolna. Program miał na celu ujednolicenie systemu szkolenia w
piłce noŜnej męŜczyzn oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umoŜliwiające
przejście do grup o wyŜszym poziomie sportowym. Realizatorami zadania były
wrocławskie kluby piłkarskie tj. WKS „Śląsk”, SSMKS „Parasol” Wrocław, MKS
„Polar” Wrocław – Zawidawie, WKP Odra Wrocław, KKS Polonia Wrocław, I TS
Ślęza Wrocław, OKS Orzeł Pawłowice Wrocław i Stowarzyszenie Perspektywa
(Forza Wrocław). W programie uczestniczyło 30 tysięcy dzieci i młodzieŜy,
przy czym zdecydowana większość uczestników, to tzw. „stali uczestnicy”.

•

Program Volleymania

To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na
potrzeby rozwoju siatkówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli
przyznanie Polsce organizacji FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej
MęŜczyzn Polska 2014 - Wrocław Miasto Gospodarz). W ramach programu
udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były
wrocławskie dziewczęta. Program miał na celu wprowadzenie jednolitego
systemu szkolenia dziewcząt w piłce siatkowej we wrocławskich szkołach
podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia
umoŜliwiające przejście do grup o wyŜszym poziomie sportowym.
Realizatorem zadania był wrocławski klub siatkarski Fundacja „Młoda
Gwardia”. W programie uczestniczyło 10 tysięcy wrocławskich dziewcząt,
przy czym zdecydowana większość uczestników, to tzw. „stali uczestnicy”.

IV.4.4.

Wspieranie
programów
sportowo-rekreacyjnych
i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieŜy

W 2013 r. kontynuowano zadanie realizując kolejne zapisy umowy wieloletniej
programu, który był realizowany na zlecenie Miasta Wrocław w formie
powierzenia Wrocławskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Polegał on na
organizacji imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy
spędzających czas wolny na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz terenach
zielonych. W 2013 r. na wytypowanych boiskach zajęcia prowadziło 47 trenerów
osiedlowych. Co roku program przyciąga około 20 tysięcy dzieci i młodzieŜy
biorących czynny udział w zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych.
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IV.4.5.

•

Wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze
wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych
i rekreacyjnych Miasta

Zabytkowa linia tramwajowa

Przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Wrocławia w roku 2013 kursowały
we Wrocławiu zabytkowe tramwaje typu LH na dwóch trasach. W okresie
wiosenno- letnim (początek maja – koniec sierpnia) dwa tramwaje kursowały w
niedziele (od 12 do 20 - co godzinę), a w sobotę jeden (od 13 do 21), co daje w
sumie ponad 370 godzin przejazdów tramwajów na trasie. Przystanki znajdują
się przy pl. Teatralnym, pl. Dominikańskim, pl. Grunwaldzkim i pod Halą Stulecia,
a sam tramwaj przemieszcza się po dwóch malowniczych i historycznych trasach,
a ceny biletów były ściśle określone w ogłoszeniu konkursowym.
W 2013 roku sprzedano około 5.300 biletów.
•

Sieć punktów informacyjnych

W 2013 r. kontynuowano zadanie realizując kolejne zapisy umowy wieloletniej
z Dolnośląską Organizację Turystyczną dotyczące stworzonej sieci punktów
informacji turystycznej które znajdowały się w Porcie Lotniczym im. Mikołaja
Kopernika i na Dworcu Głównym PKP oraz w siedzibie DOT we Wrocławiu.
Z informacji skorzystało ponad 100 tysięcy osób i wydano około 200 tysięcy
materiałów informacyjnych.

IV.4.6.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy w
okresie ferii letnich i zimowych

Wyjazdowe lato 2013 - wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieŜy
W ramach tego zadania odbyły się dwie edycje konkursu. Łącznie wpłynęło 30
ofert konkursowych. Podpisano 22 umowy na realizację zadania publicznego. W
wypoczynku wzięło udział 1.380 uczestników, kwota dofinansowania na jedno
dziecko wynosiła – 400,48 zł.
Zadanie polegało na zorganizowaniu wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy
z
wrocławskich
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy z rodzin będących w
trudnej sytuacji Ŝyciowej, z uwzględnieniem zajęć programowych z zakresu
profilaktyki
antyalkoholowej,
przeciwdziałania
uzaleŜnieniom,
edukacji
ekologicznej oraz poprawy zdrowia i kondycji fizycznej.
Uczestnikami zadania były dzieci i młodzieŜ w wieku od 6 do 19 lat (w przypadku
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej do 23 lat). Wypoczynek zorganizowany był
na terenie całego kraju, m.in. w miejscowościach: Zakopane, Darłówko, Rewal,
Łeba, Dąbki, Międzyzdroje,
Międzywodzie, Świebodzin, Twardogóra, Kąty
Rybackie.
W ramach wypoczynku dzieci i młodzieŜ uczestniczyły w:
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-

zajęciach programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej,
przeciwdziałania uzaleŜnieniom, edukacji ekologicznej, w formie
warsztatów, pogadanek i prelekcji,
- zajęciach edukacyjnych o szerokiej tematyce,
- wycieczkach turystyczno - krajoznawczych: autokarowych, rowerowych,
pieszych, statkiem oraz wyjściach kulturalno – oświatowych,
- grach, zabawach, konkursach i zajęciach integracyjnych,
- zajęciach sportowo – rekreacyjnych,
- zajęciach tematycznych m. in.: plastycznych, muzycznych, teatralnych,
tanecznych, językowych.
Zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy pozwolił na konstruktywne i
bezpieczne spędzenie wolnego czasu. Dzieci mogły poznać alternatywne sposoby
spędzenia czasu wolnego podczas wakacji.
Zajęcia profilaktyczne w ramach wypoczynku wzbogaciły wiedzę i świadomość
uczestników na temat uzaleŜnień oraz zagroŜeń wynikających ze spoŜywania
substancji psychoaktywnych, nauczyły umiejętności efektywnego odmawiania
uŜywek. Rezultatem zajęć proekologicznych było uświadomienie dzieciom i
młodzieŜy problemów ekologicznych i wpływu przyrody na samopoczucie i
zdrowie człowieka oraz ukierunkowanie na właściwe korzystanie ze środowiska i
ochronę jego zasobów. Pozostałe zajęcia w ramach wypoczynku dały
uczestnikom moŜliwość poszerzenia własnej wiedzy, zainteresowań i zdolności,
nabycia i rozwinięcia umiejętności współpracy w grupie, podniesienia poczucia
własnej wartości, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Pomagały rozwijać
pamięć i wyobraźnię, uczyły kreatywności, zdrowej rywalizacji oraz jak odnaleźć
swoją rolę w społeczeństwie i rodzinie. Pozwoliły równieŜ zminimalizować
negatywne zachowania i postawy dzieci i młodzieŜy nabyte w środowiskach
patologicznych, tj.: agresja bierna, czynna, zachowania buntownicze itp.
Dodatkowo wypoczynek wzbogaciły liczne wycieczki i atrakcje, które podniosły
świadomość dzieci i młodzieŜy na temat regionów Polski jako obszarów
atrakcyjnych pod względem kulturowym, krajobrazowym i turystycznym.

IV.4.7.
•

Pozostałe zadania

Aktywizacja Wyspy Piaskowej 2013 – sportowa wyspa 2013

Liczba zawartych umów: 1
Zadanie polegało na zorganizowaniu cotygodniowych weekendowych działań
dla dzieci, młodzieŜy, dorosłych, a przede wszystkim – rodzin, sprzyjających
aktywności fizycznej, upowszechnianiu kultury fizycznej, kształtowaniu postaw
prozdrowotnych i budowaniu oblicza Wyspy Piaskowej, jako miejsca
przyjaznego rekreacji i wypoczynkowi kaŜdego mieszkańca Wrocławia, co
bezpośrednio przyczyniło się do przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom
społecznym. Projekt realizowano w trakcie 10 weekendów, podczas których
wrocławianie mieli okazję zapoznać się z szesnastoma dyscyplinami
nieolimpijskimi. Wg szacunków organizacji w zajęciach udział brało średnio
200 osób dziennie.
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•

Olimpiada „Asy Zdrowia”

Zamysł Olimpiady „Asy Zdrowia” wywodzi się z programu edukacji zdrowotnej
„Szkoła w Formie”. Adresatami zadania była młodzieŜ wrocławskich szkół
gimnazjalnych. Zgodnie z mottem głównym celem Olimpiady „Asy Zdrowia” było
upowszechnianie kultury fizycznej w duchu szlachetnej rywalizacji sportowej oraz
popularyzacja wybranych dyscyplin sportowych World Games (Igrzysk Sportów
Nieolimpijskich). W ramach wydarzenia miały miejsce zawody sportowe w ośmiu
róŜnych dyscyplinach, w których uczestniczyło około 400 uczniów ze szkół
gimnazjalnych. Zawodnicy mieli okazję zmierzyć się między innymi w takich
sportach, jak: mini piłka noŜna, koszykówka, ultimate, frisbee, ringo, bule,
unihokej, tenis stołowy, badminton. Podczas wydarzenia zorganizowano równieŜ
szereg atrakcji prozdrowotnych, skierowanych zarówno do zawodników, jak i
kibiców. Olimpiadę uświetniły występy artystyczne, obecność licznych partnerów
programu „Szkoła w Formie” oraz znanych sportowców.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Planszowe podróŜe

W ramach zadania w okresie od 14.06.2013 do 20.09.2013 r. na wrocławskiej
Wyspie Słodowej zorganizowano serię cotygodniowych spotkań z grami
planszowymi zawierającymi walory edukacyjne, rozrywkowe oraz kulturalne.
Prowadzenie spotkań miało na celu w pierwszej kolejności promowanie
nowoczesnych gier planszowych, zaś poprzez realizację przedsięwzięcia na
terenie Wyspy Słodowej, promowanie jej, jako idealnego miejsca na weekendowy
wypoczynek dla wszystkich mieszkańców Wrocławia ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin. W trakcie realizacji zadania przeprowadzonych zostało 8
spotkań. Szacowana frekwencja na wszystkich spotkaniach to około 1.200 osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Planszowa wyspa

Wydarzenie, które odbyło się 30 czerwca na wrocławskiej Wyspie Słodowej
przyczyniło się do promocji Wyspy, jako idealnego miejsca na wypoczynek dla
wszystkich mieszkańców Wrocławia. W trakcie imprezy przy pomocy animatorów,
uczestnicy mogli poznać zasady ponad 300 róŜnych gier z całego świata, które
były udostępnione w wypoŜyczalni. Jedna z głównych idei przyświecających
organizacji festiwalu była integracja społeczna z połoŜonym duŜym naciskiem na
integrację międzypokoleniową. Szacuje się, ze w wydarzeniu udział wzięło 500
osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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IV.5.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

IV.5.1.

Realizacja „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we
Wrocławiu
w
latach
2013-2016”
(Uchwała
Nr
XXXII/724/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18
października 2012 r. )

•

Realizacja zadania „Bezpiecznie nad wodą”

W ramach zadania zapewniono patrole wodne w okresie wakacyjnym: od
01.06.2013 r. do 06.10. 2013 r. Działanie to realizowała organizacja (WOPR)
wyłoniona w postępowaniu konkursowym.
WyposaŜenie, struktury organizacyjne i jej zaplecze techniczne pozwoliło na
sprawne przeprowadzenie zadań. W trakcie podejmowanych działań udział wzięło
ok. 23 ratowniczek i ratowników posiadających uprawnienia zawodowe i 10
społeczników. Sprzęt stanowiło 6 statków ratowniczych: kabinowych i otwarto
pokładowych, w tym szybki skuter wodny z platformą ratowniczą. W ramach
zadania uruchomiono patrole wodne na wrocławskich akwenach: w soboty i
niedziele przez 8 godz. i w tygodniu 4 godz. dziennie – pomiędzy 10.00 a 18.00.
Łącznie kadra i społecznicy przepracowali 4,5 tys. godz. Do wykonania zadania
zuŜyto 4,4 tys. litrów paliwa i ponad 1 tys. litrów płynów chłodzących.
Adresatami zadania byli mieszkańcy Wrocławia oraz przyjezdni turyści i
wczasowicze, głównie uprawiający turystykę kajakową, sporty wodne i
wędkarstwo. Podczas patroli zapewniono bezpieczeństwo i prowadzono akcje
ratownicze. W ramach
zadania przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji,
kilkanaście akcji ratunkowych, w tym nocne. Szacunkowo, w okresie trwania
zadania, jego adresatami było ponad 8.000 osób.

IV.5.2.
•

Pozostałe zadania

Profilaktyka i informacja o destrukcyjnej działalności
niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych

sekt,

Celem zadania była ochrona wrocławian przed manipulacją psychologiczną,
doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty
i uzaleŜnionym od indoktrynacji psychicznej, a takŜe ich bliskim i
przyjaciołom. W ramach zadania prowadzona była działalność informacyjnoedukacyjna w zakresie niebezpieczeństw związanych z działalnością sekt,
informowanie o metodach werbunku, manipulacji, udzielana była pomoc dla
rodzin, w których pojawił się problem sekty, pomoc terapeutyczna i
readaptacyjna dla osób będących pod wpływem sekt.
W czerwcu 2013 zorganizowano konferencję dla środowisk związanych zawodowo
z profilaktyką i informacją o destrukcyjnej działalności sekt.
W 2013 roku zadanie prowadziły dwie organizacje pozarządowe.
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•

Lokalny ośrodek pn. „Kibice razem”

W 2013 roku kontynuowano zadanie, które powstało na bazie sprzyjających
okoliczności czyli przyznaniu Polsce organizacji Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej
MęŜczyzn „Euro 2012TM”, realizowane było w formie powierzenia zadania Fundacji
„Convention Bureau-Wrocław”. Prowadziła ona lokalny ośrodek pn. „Kibice
Razem”, który miał na celu zminimalizowanie zachowań agresywnych, a takŜe
przekonań o charakterze rasistowskim wśród niektórych polskich kibiców
piłkarskich za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej,
polegającej na bezpośrednim i codziennym kontakcie z grupą docelową. Miał teŜ
na celu wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania, a takŜe tendencji
zmierzających do demokratyzacji środowiska kibiców, jego upodmiotowienia i
wyzwolenia z dominacji grup o charakterze chuligańskim. Do głównych zadań
ośrodka naleŜało: prowadzenie lokalu przy ul. Szewskiej we Wrocławiu, praca
pedagogiczna z kibicami, współpraca z takimi instytucjami jak kluby sportowe,
władze miejskie, szkoły, lokalne media, stowarzyszenia oraz udział w meczach
piłkarskich, praktykach, staŜach i spotkaniach dotyczących ww. projektu na
terenie Polski i Europy.

IV.6.

Edukacja

IV.6.1.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
poprzez
popularyzację
osiągnięć
nauki,
kultury
i wolontariatu oraz podnoszenie poziomu wiedzy
i umiejętności jak i rozwijanie ich zainteresowań
i uzdolnień

•

Edukacja alternatywna dla dzieci i młodzieŜy

Celem realizacji tego zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieŜy poprzez popularyzację osiągnięć nauki, kultury i wolontariatu oraz
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności jak i rozwijanie ich zainteresowań i
uzdolnień.
W ramach realizacji tego zadania dofinansowano projekty skierowane do dzieci i
młodzieŜy mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu (ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).
Wyjątkiem są konkursy i olimpiady, gdzie dodatkowymi uczestnikami mogą być
dzieci i młodzieŜ ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(z wyłączeniem szkół policealnych) równieŜ spoza Wrocławia.
Realizacja zadań odbywała się w czasie wolnym jako zajęcia dodatkowe
(pozalekcyjne i pozaszkolne) wykorzystujące aktywne formy tj. percepcyjno –
innowacyjne i metody pracy takie, jak: wspomaganie, inspirowanie i kierowanie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczano realizację zadania
podczas zajęć szkolnych. W ramach tego zadania organizuje się zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające aktywność, zainteresowania,
uzdolnienia w róŜnych dziedzinach: naukowej, artystycznej i społecznej. Zajęcia
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merytoryczne dostosowane były do wieku, potrzeb rozwojowych, aspiracji i
problemów dzieci i młodzieŜy.
Zawarto 12 umów na realizację projektów w okresie od 03.09.2012 roku do
30.06.2013 roku.
Łączna liczba uczestników – 15.617.
•

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieŜy

Celem realizacji zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
z
placówek,
przedszkoli,
szkół
podstawowych,
gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych poprzez m.in. popularyzację osiągnięć nauki, kultury i
wolontariatu oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwijanie
kreatywności, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieŜy.
W ramach realizacji zadania dofinansowano projekty skierowane do dzieci i
młodzieŜy mieszkającej i uczącej się we Wrocławiu - z placówek, przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem
szkół policealnych).
Realizacja projektów odbywała się w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć
edukacyjnych jako zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne, pozaszkolne) w formach
aktywnych.
W
ramach
projektów
realizowano
zajęcia
rozwijające
aktywność,
zainteresowania, uzdolnienia m.in. w dziedzinach:
-

naukowej, w tym: z zakresu nauk ścisłych (zabawy matematyczne, nauka
programowania), zajęcia logorytmiczne, ekologiczne (z wykorzystaniem
gier planszowych i terenowych zorientowanych na aktualne problemy
ekologiczne – np. straty energii z budynków, miejsce dla zwierząt w
mieście, znaczenie Odry dla Wrocławia, segregacja odpadów w świetle
nowych przepisów prawa),
- artystycznej, w tym: origami płaskie, warsztaty z rękodzieła tradycyjnego
z róŜnych kultur (biŜuteria łemkowska, tkactwo na minikrosnach,
wycinanki kurpiowskie i łowickie, filcowanie, wyplatanie sznurów metodą
średniowieczną), warsztaty instrumentalne z wykorzystaniem starych
instrumentów, muzykoterapia, warsztaty fotograficzne, plastyczne,
teatralne, pantomima, zajęcia taneczne – nauka tańców i przyśpiewek
ludowych, zajęcia muzyczne – zajęcia grupowej emisji głosu, warsztaty z
zakresu artystycznej ekologii, warsztaty ceramiczne, renowacji mebli,
tworzenia ekologicznych instrumentów, szycia.
Zajęcia dostosowano do wieku, potrzeb rozwojowych, aspiracji i problemów
uczestników zadania.
Zawarto 8 umów dotacyjnych na realizację projektów w okresie 25.10.31.12.2013 roku.
Łączna liczba uczestników - 1.005.
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IV.6.2.

Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i
młodzieŜy oraz wspierania programów dotyczących
aktywności, przedsiębiorczości, samorządności dzieci i
młodzieŜy oraz przygotowania do rynku pracy

„Wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości poprzez rozpoznawanie,
nabywanie i ćwiczenie cech znamionujących przedsiębiorczość wśród uczniów
klas 0 – III wrocławskich placówek oświatowych, w szczególności objętych
programem „od inspiracji do kreacji”
Liczba zawartych umów: 1
Cel zadania:
- wsparcie systemu edukacji pod kątem wdroŜenia narzędzia edukacyjnego
w klasach 0 – III wrocławskich placówek oświatowych, w szczególności
objętych Programem „Od inspiracji do kreacji”,
- popularyzacja cech znamionujących przedsiębiorczość, takich jak:
aktywność, umiejętność oceny ryzyka i gotowość do jego podjęcia,
umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia,
dostrzeganie szans i ich wykorzystywanie, umiejętność pracy w zespole,
kojarzenie faktów i wyciąganie trafnych wniosków, innowacyjność (ciągłe
poszukiwanie twórczych ulepszeń),
- dostarczenie nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego gotowego
niekonwencjonalnego
narzędzia
edukacyjnego
w
zakresie
przedsiębiorczości.
Zadanie realizowane było pod w okresie od 07.08.2013 roku do 31.12.2013 roku.
Projekt dedykowany był dzieciom klas 0 – I wrocławskich szkół podstawowych. W
trakcie jego realizacji w 30 klasach przeprowadzone zostały 45 minutowe lekcje,
której elementami było m.in.: krótkie interaktywne przedstawienie teatralne,
zabawy edukacyjne utrwalające treści przedstawienia i zachęcające dzieci do
myślenia,
zadania
utrwalające
poznaną
wiedzę
w
zakresie:
nauki
gospodarowania pieniędzmi i robienia przemyślanych, potrzebnych zakupów na
daną kieszeń, wykształcenia umiejętności oceny ryzyka i gotowości do jego
podjęcia, umiejętności dostrzegania szans i ich wykorzystania.
Osiągnięte efekty:
- udział w projekcie wzięło ok. 750 dzieci i ich nauczycieli z 30 klas 0-1
wrocławskich placówek oświatowych,
- wzrost wiedzy u uczestników projektu w zakresie przekazywanej wiedzy
potwierdzony grupową ankietą ewaluacyjną,
- 1 film dokumentujący projekt,
- 1 piosenka,
- 1 komplet scenografii i kostiumów do spektaklu.

IV.6.3.
•

Pozostałe zadania

IV Lokomotywa

Przeprowadzono zajęcia i spotkania edukacyjno - integracyjne dla dzieci i
młodzieŜy oraz zorganizowano wrocławski konkurs grafiki komputerowej
"Obcokrajowiec w mieście". Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 90 i
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Terapeutycznej Szkole Podstawowej nr 119. Celem było promowanie
róŜnorodności kulturowej wśród mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw
tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Wędrówki Szlakiem Wartości”- „Ludzie są stworzeni do radości.
Słuszne jest zatem pragnienie szczęścia. (..)

Przeprowadzono III edycję konkursów "Wędrówka szlakiem wartości"
skierowanych do dzieci i młodzieŜy szkół dolnośląskich. W konkursach wzięli
udział uczniowie w wieku 6 - 19 lat. Konkursy odbyły się w obszarach: literacki,
recytatorski, monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny,
multimedialny.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Akademia umiejętności obywatelskich - Warsztaty dla Parlamentu
MłodzieŜy Wrocławia

Przeprowadzono warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności obywatelskich i
kompetencji potrzebnych w pracach Parlamentu MłodzieŜy Wrocławia. W
warsztatach wzięli udział członkowie PMW oraz wykładowcy i opiekuni.
Bezpośrednim celem warsztatów było polepszenie integracji członków PMW,
przygotowanie planów działań na drugą połowę 2013 r., praktyczna nauka
umiejętności interpersonalnych z zakresu zarządzania, pracy w grupie i
komunikacji oraz opanowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z dziedzin
związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, mediów i społeczności
lokalnych.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Akademia dziennikarstwa obywatelskiego - warsztaty

W ramach warsztatów uczestnicy wyprodukowali 3 filmy informacyjno promocyjne w formie reportaŜu.
Termin realizacji zadania od 15.08.2013r. do 12.11.2013r.
W projekcie wzięło udział w 54 uczniów.
Przeprowadzono 16 spotkań w formie warsztatów.
W projekcie wzięły udział 3 wrocławskie licea: I LO,VII LO i IX LO.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Jestem więc muszę myśleć - 2013

W ramach realizowanego projektu wprowadzone zostały elementy dialogu
filozoficznego, jako waŜnej formy funkcjonowania na płaszczyźnie stosunków
międzyludzkich poprzez udzielenie moŜliwości wprowadzenia uczestników w
podstawową problematykę filozoficzną, która jest waŜnym elementem edukacji
humanistycznej.
Termin realizacji zadania od 16.09.2013r. do 12.12.2013r.
Łącznie odbyło się około 24 godzin zajęć warsztatowych oraz 6 godzin debat.
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W projekcie wzięło udział około 160 dzieci. Warsztaty zostały podzielone na dwie
grupy w kaŜdej ze szkół: Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 28 oraz Gimnazjum Nr
13.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Pozaszkolna edukacja artystyczna dzieci i młodzieŜy Wrocław

Jest to alternatywna forma spędzania czasu wolnego, która ma przeciwdziałać
wszelkiego rodzaju patologiom społecznym, edukując przez sztukę. Oferta
obejmowała wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieŜy oraz ich
uspołecznianie poprzez róŜne formy działań plastycznych, w tym poprzez udział w
warsztatach ceramicznych, graficznych (monotypia, linoryt), malarskich oraz
poprzez uczestnictwo na wystawach cyklicznych, ogląd dzieł twórców
współczesnych i dawnych w galeriach wystaw twórczych i dzięki spotkaniom z
artystami.
Termin realizacji zadania od 16.09.2013r. do 12.12.2013r.
Odbyły się 184 godziny zajęć z udziałem 37 dzieci i młodzieŜy w wieku 7 do 13
roku Ŝycia.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Zadania z zakresu edukacji alternatywnej

Zadanie polegało na cyklu otwartych imprez popularnonaukowych w zakresie
edukacji matematycznej (jedna miesięcznie) dla wszystkich typów szkół miasta
Wrocławia. Wykorzystano alternatywne formy edukacji matematycznej przez
propagowane metod aktywizujących i odejście od standardowych form
konkursowych.
Termin realizacji zadania od 25.09.2013r. do 23.12.2013r.
W projekcie wzięło udział około 100 szkół, 6.000 uczniów, 550 nauczycieli.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Piknik rodzinno patriotyczny

W Pikniku wzięło udział ogółem ok. 4 tys. osób, głównie rodziny z dziećmi i
seniorzy, przede wszystkim z okolic osiedla Złotniki, ale było równieŜ
kilkadziesiąt osób z innych dzielnic Wrocławia, m.in. ze Śródmieścia, Sępolna,
Biskupina, śernik i Kuźnik. Uczestnicy zostali uwiecznieni na zdjęciach i w
reportaŜu filmowym.
Termin realizacji zadania od 04.10.2013 r. do 25.10.2013 r.
Projekt zakładał edukacją historyczną i kulturalną, promowanie aktywnych
postaw obywatelskich, pobudzanie do działalności na rzecz swojej wspólnoty
lokalnej.
Podczas pikniku odbyły się warsztaty artystyczne oraz dziennikarsko historyczne.
Podczas warsztatów artystycznych uczestnicy tworzyli zabawki z materiałów
recyklingowych oraz poznali róŜne techniki pracy artystycznej, w tym techniki
czerpania papieru, wycinanek, etc.
W warsztatach artystycznych udział 60 osób, głównie dzieci w wieku 4 do 10 lat,
warsztaty trwały 5 godzin.
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Podczas warsztatów dziennikarsko-historycznych odbyła się projekcja filmu o
tematyce historycznej. Odbyły się takŜe zajęcia praktyczne: jak pracować z
kamerą, mikrofonem, światłami oraz nt. zasad prowadzenia wywiadu ze
świadkami historii, którzy znajdują się w bliskim otoczeniu, sąsiedztwie młodych
ludzi.
W warsztatach historyczno-dziennikarskich wzięło udział 28 osób w wieku od 14
do 18 lat, warsztaty trwały 4 godziny.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Conflict managment - mediacje
podstawowych na Osiedlu Nadodrze

rówieśnicze

w

szkołach

Celem głównym zadania było podniesienie kompetencji nauczycieli z 3 szkół
podstawowych na Nadodrzu w zakresie komunikacji agresji i mediacji
rówieśniczych oraz zwiększenie jakości komunikacji interpersonalnej i
wprowadzeniu systemu mediacyjnego w tych szkołach poprzez organizację cyklu
szkoleniowo-warsztatowego w zakresie mediacji i komunikacji.
W projekcie wzięły udział dzieci ze Szkoły podstawowej Nr 58, Nr 93 oraz Nr 108.
Termin realizacji zadania od 20.09.2013r. do 18.12.2013r.
Odbyło się 8 spotkań z uczniami podczas, których realizowany był projekt
dotyczący mediacji rówieśniczych.
Odbyło się 6 spotkań z dyrekcją po 2 w kaŜdej szkole. Wyszkolono 3 nauczycieli
jako koordynatorów mediacji.
Przygotowano 540 uczniów(180 x 3 szkoły).
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Propagowanie regionalizmu wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej wydruk folderu konkursowego

Celem głównym zadania było wydrukowanie folderu, dotyczącego kalendarium z
informacją o konkursach „Wielkiej Nagrody Wrocławia”. Wykonano zbiorcze
opracowanie 34 konkursów rozstrzygniętych w roku 2012/2013 oraz zebranie
informacji o konkursach na 2013/2014.
Termin realizacji zadania od 20.09.2013r. do 15.11.2013r.
Wydrukowano 1.000 egzemplarzy folderu, który przekazano do około 300 szkół
i przedszkoli.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.6.4.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie
nie ujętym w uchwale (poza trybem otwartych
konkursów ofert)

W zakresie nie ujętym w uchwale - poza trybem otwartych konkursów ofert
współpracowano z następującymi organizacjami pozarządowymi:
1. Fundacją „Świat na Tak” (zgodnie z uchwałą Nr XLIV/1425/02 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 31.01.2002 r. w sprawie Ogólnopolskiego
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Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia
Klubów Ośmiu – młodzieŜowego wolontariatu we wrocławskich placówkach
oświatowych) zorganizowano w 2013 r. wrocławską edycję XIX
Ogólnopolskiego
Samorządowego
Konkursu
Nastolatków
„Ośmiu
Wspaniałych”. W Konkursie udział wzięły 32 osoby w dwóch kategoriach
Ósemeczka i Ośmiu Wspaniałych oraz zgłoszono 11 grup wolontariuszy
w kategorii Zgłoszenia Grupowe. W kategorii „Ośmiu Wspaniałych
Wrocławia”
wybrano
łącznie
8
osób
ze
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
2
osoby
w
kategorii
„Ósemeczka”,
3 wyróŜnienia w kategorii „Ośmiu Wspaniałych” oraz 6 wyróŜnień w
kategorii zgłoszenia grupowe.
2. Instytutem Nowoczesnej Edukacji - w ramach Wrocławskiej Koncepcji
Edukacyjnej kontynuowano II edycję projektu edukacyjnego „Zabawy
FundaMentalne dla Przedszkoli”. Głównym jego załoŜeniem było rozwijanie
narzędzi
umysłowych
małego
człowieka
oraz
wyposaŜenie
go
w kompetencje ułatwiające uczenie się. Projekt skierowany był do
nauczycieli
wychowania
przedszkolnego
oraz
rodziców
dzieci
przedszkolnych objął 54 wrocławskie przedszkola, w jego ramach
przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli, warsztaty dla
rodziców, zorganizowano konferencję dla nauczycieli i rodziców z udziałem
p.
Colina
Rose
z
Wielkiej
Brytanii.
Projekt
zakończył
się
w kwietniu 2013 r.
3. Stowarzyszeniem AIESEC przy Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. W roku 2013 Urząd Miasta nie posiadał zabezpieczonych
środków na projekty „Make it Possible” i „Enter your Future”, jednakŜe
kilka szkół zainteresowanych udziałem w ww. projektach pokryło warsztaty
ze środków własnych np. Zespół Szkół nr 24, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 27.
4. Oddziałem PTTK Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu zrealizowano:
-

XII edycję konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”, w którym udział
wzięły wrocławskie placówki oświatowe (współpraca z Zespołem
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy),

-

MłodzieŜową Olimpiadę Krajoznawczo-Turystyczną
(współpraca z Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu).

Dolnego

Śląska

5. Fundacją „Promyk Słońca” Lider Projektu „Nowy model nauczania uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”.
Projekt realizowany w okresie 02 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2014 r. w
ramach POKL. Łączny budŜet projektu wynosi 1 691 053 zł, z czego na rok
2013 po stronie Partnera – Miasta Wrocław przypadła kwota 20 500 zł.
Projektem objętych jest 50 uczniów klas IV-VI z wrocławskich szkół
podstawowych i gimnazjów, którzy wykazują specyficzne potrzeby
edukacyjne oraz wymagają indywidualnego nauczania ze względu na
zaburzenia
emocjonalne,
nadpobudliwość
ruchową
czy
choroby
somatyczne oraz 15 nauczycieli z wrocławskich szkół podstawowych
i gimnazjów.
Celem
projektu
innowacyjnego
testującego
jest
wypracowanie i upowszechnienie nowego modelu narzędzia pozwalającego
na zwiększenie efektywności nauczania i zmniejszenie uciąŜliwości
nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów
nauczanych indywidualnie. Nowym sposobem nauczania będzie nauczanie
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uczniów za pomocą komunikatora internetowego, dzięki któremu
uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych pozalekcyjnych zajęć oraz
konsultacji z psychologiem i pedagogiem. W ramach projektu zostanie
utworzone Ponadszkolne Centrum Nauczania, które zostanie wyposaŜone
w komputery dla 15 nauczycieli prowadzących zdalnie zajęcia dodatkowe.
Dodatkowo 50 uczniów objętych projektem zostanie wyposaŜonych
w zestaw: notebook z kamerą internetową, pióro elektroniczne, mikrofon
ze słuchawkami, dzięki czemu będą mogli brać udział w dodatkowych
zajęciach w domu.
6. Fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” –
W ramach Dnia śyczliwości, w dniach 20 i 21 listopada 2013r.
zrealizowano Grę Miejską „Odbuduj Świątynie”, warsztaty plastyczne „Kim
jestem i dokąd zmierzam” oraz „Z literą przez wieki”, w których wzięło
udział 10 placówek oświatowych (4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja i 2
licea ogólnokształcące). Warsztaty były realizowane w trzech świątyniach
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.
7. Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu - w
roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest pilotaŜ projektu edukacyjnego
skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, którego celem było
zapoznanie młodzieŜy z podstawowymi zasadami uczestnictwa w obrocie
prawnym
oraz
funkcjonowaniem
wymiaru
sprawiedliwości
w
Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w projekcie biorą: Gimnazjum nr 19,
Gimnazjum nr 39, Gimnazjum nr 18, Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 16,
Gimnazjum nr 34.
8. Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty.
Stowarzyszenia przygotowało dla
wrocławskich placówek oświatowych ofertę edukacyjną na rok szkolny
2013/2014, m.in. w ramach projektu KINO SZKOŁA KULTURA.
Stowarzyszenie w ramach projektu prezentuje kino artystyczne i autorskie,
jak równieŜ wartościowe kino środka. W programie kina znajdują się liczne
projekty edukacji filmowej, cykl transmisji oper z legendarnej The
Metropolitan Opera, przeglądy i festiwale, filmowe spotkania dla dzieci i
seniorów, wystawy i koncerty. Zadanie poszerza ofertę aktywnego udziału
i współtworzenia wydarzeń kulturalnych w mieście przez uczniów
wrocławskich szkół, w związku z tytułem Wrocław - Europejska Stolica
Kultury 2016. Celem projektu jest kształtowanie postaw uczniów, wartości
narodowych, postaw poszanowania religii, tradycji i kultury, kształtowanie
refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych
oraz wobec róŜnych sytuacji Ŝyciowych, kształtowanie postaw takich jak
równość, przeciwstawianie się przejawom dyskryminacji, kształtowanie
relacji między ludźmi, otwieranie się na róŜność kultur w otaczającym
świecie, na mniejszości narodowe i etniczne oraz poszanowanie ich praw,
9. Fundacją „Sztuka, Zdrowie, Tolerancja” - w marcu 2013 r. realizowano
projekt nt. „Wszyscy w jednym rytmie..”, ”Obco wśród swoich?...” w
ramach projektu „Poznaj inną kulturę”. Celem spotkań było przybliŜenie
dzieciom za pomocą rytmu wartości budowania wspólnego i zgodnego
współbrzmienia w wielokulturowym społeczeństwie oraz przedstawienie
dzieci i młodzieŜy wartości zgodnego istnienia w wielokulturowym
społeczeństwie, pozytywnych aspektów poznania innej, dalekiej kultury,
ukazanie jej wartości i kolorytu w Ŝyciu, dodatkowo budowanie dobrego,
radosnego wizerunku obcokrajowca w świadomości dzieci i młodzieŜy. W
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projekcie brało udział ok. 45 placówek, w tym uczniowie V i VI klas szkół
podstawowych
(ok.
15
placówek)
młodzieŜ
gimnazjalna
i
ponadgimnazjalna z 30 placówek.
10.Fundacją WrOpenUp od 2012 r. we współpracy Wydziałem Zdrowia i
Spraw Społecznych realizowano konkursu WroOpenUp. Celem konkursu
było promowanie postaw otwartości względem róŜnorodności kulturowej i
etnicznej we Wrocławiu. W ramach kampanii, oprócz konkursu,
organizowane były dla młodzieŜy warsztaty kompetencji międzykulturowej
prowadzone przez obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, warsztaty
artystyczne, dziennikarskie i social media prowadzone przez praktyków
oraz szereg wydarzeń artystycznych, pozwalających na zaangaŜowanie się
młodzieŜy.
Projekt
skierowany
był
do
szkół gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych, udział w projekcie brało 62 zespoły z 33
wrocławskich placówek.
11.Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przy realizacji:
•

programu Partnerskie Projekty Szkół – Comenius, w którym
uczestniczyło 20 placówek – realizacja 27 projektów (w tym 1
przedszkole – 1 projekt, 6 szkół podstawowych - 9 projektów, 5
gimnazja - 7 projekty oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych 10 projektów). Projekty te miały na celu promowanie współpracy
międzynarodowej wśród wrocławskich szkół, co stworzyło moŜliwość
wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz
rozwijania
struktur
współpracy
międzynarodowej.
Środki przeznaczone na realizację tych projektów wydatkowane
zostały w szkołach zgodnie z harmonogramami i budŜetami
projektów. Dofinansowanie szkoły wykorzystały głównie na wyjazdy
zagraniczne, w których uczestniczyli uczniowie oraz kadra
nauczycielska oraz na potrzeby związane z realizacją ww.
projektów, w przewaŜającej większości na zakup materiałów
dydaktycznych, wyposaŜenie i usługi;

•

programu Uczenie się przez całe Ŝycie - Leonardo da Vinci Projekty
Partnerskie „Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” - w okresie
od 01 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. - projekt przyczynił się do
rozwiązania kwestii bezpieczeństwa w szkołach. W trakcie realizacji
projektu porównane zostały systemy edukacji, bezpieczeństwa i
higieny pracy w kształceniu zawodowym we wszystkich krajach
partnerskich. Celem ogólnym projektu były: ochrona uczniów przed
wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi, wykształcenie
świadomości ryzyka zawodowego i działań, które mogą być
powzięte, Ŝeby ich uniknąć, szkolenia w zakresie BHP, które mają
być powtarzane co roku do osiągnięcia standardów obowiązujących
w Unii Europejskiej, ukształtowanie świadomości potrzeby tych
szkoleń, stworzenie wspólnego stanowiska w zakresie bezpiecznej
pracy.

•

programu Uczenie się przez całe Ŝycie – Leonardo da Vinci –
Projekty Mobilności „Po doświadczenie do Francji – zagraniczne
praktyki zawodowe dla techników ekonomistów” – w okresie od
01.10.2013 r. do 31.12.2014 r. Celem ogólnym projektu jest do
podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół EkonomicznoAdministracyjnych oraz zwiększenie ich mobilność i konkurencyjność
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na europejskim rynku pracy. Podczas jego trwania zaplanowano dla
uczniów cykl zajęć kulturowo-językowych mających na celu
pogłębienie znajomości języka francuskiego i angielskiego, w
szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego, poznanie
kultury innego kraju oraz odbycie praktyk przez uczniów w Lycee
Aristide Briand podczas których polscy uczniowie będą mogli
zapoznać się z podstawami organizacji i zarządzania zakładami we
francuskiej gospodarce.
12.W 2013 roku program wrocławskiego tutoringu wychowawczego
realizowany był w odmiennej niŜ dotychczas formie. Dyrektorzy szkół
objętych programem zapewniali środki na szkolenia i konsultacje w
zakresie tutoringu w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli. I tak: Kolegium Tutorów Towarzystwa Edukacji
Otwartej (od 2013r. przekształcone w Fundację Kolegium Tutorów) –
współpraca przy realizacji programu „Tutor - wychowawca we wrocławskiej
szkole”. Projekt ma na celu pomoc uczniom wrocławskich szkół w odkryciu
i określeniu własnych moŜliwości w zakresie uzdolnień, potencjału,
uwarunkowań psychofizycznych i społecznych przy uŜyciu metody
tutoringu (metoda indywidualnej pracy z uczniem opierająca się na regule
mistrz – uczeń). Tutoring to m.in. zbudowanie mocnych relacji pomiędzy
uczniami i nauczycielami, opartych na zaufaniu, pomoc uczniom
wrocławskich szkół w adaptacji szkolnej, wzmocnienie motywacji do nauki.
W zakresie realizacji programu, którego podstawowym elementem jest
zmiana systemu opieki szkolnej z grupowego „wychowawstwa klasowego”,
na zindywidualizowany tutorski, skierowany w swoim zadaniu opiekuńczowychowawczym i relacjach
na kaŜdego ucznia z osobna. Tutoring
funkcjonuje w 21 gimnazjach (Gimnazja nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13,
14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31), 5 liceach ogólnokształcących
(Liceum Ogólnokształcące nr: I, V, VIII, XV, XXIX), 1 technikum
(Technikum nr 16) oraz w 2 szkołach specjalnych (Gimnazjum Specjalne
nr 45 i Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII, które wchodzą w
skład Zespołu Szkół nr 12).
13.Przy realizacji projektu „Szkoła w Mieście” współpraca z:
- Centrum Sztuki WRO,
- Barka na Odrze. Fundacją Otwartego Muzeum Techniki,
- Stowarzyszeniem Wratislawiae Amici,
- Towarzystwem Miłośników Wrocławia,
- Stowarzyszeniem TuiTam,
- Fundacją Hobbit
- Fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.
W ramach projektu uczniowie brali udział w obowiązkowych zajęciach
lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów stowarzyszeń i organizacji w
przestrzeni Miasta, dzięki czemu zajęcia były bardzo atrakcyjne, a lekcje
fascynujące zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. W projekcie wzięło
udział 26 szkół w 24 jednostkach organizacyjnych. Realizacja podstawy
programowej w róŜnych instytucjach/organizacjach, powoduje, Ŝe
uczniowie byli jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów i
doświadczeń. Uczniowie uczyli się zaangaŜowania, współpracy, aktywności
obywatelskiej, wraŜliwości na potrzeby innych, wolontariatu, nauczyli się
korzystać z szeroko rozumianych dóbr kultury.
14.Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z Zespołem Downa
„Razem”– kontynuacja programu pilotaŜowego dla dzieci z Zespołem
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Downa – w przedszkolach i szkołach podstawowych (Przedszkole nr 8,
Przedszkole nr 109, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9).
15.Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu - kontynuacja
współpracy w zakresie rozwiązywania problemów uczniów z autyzmem.
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 udostępnia pomieszczenia w swojej
siedzibie przy ul. Głogowskiej 30 na potrzeby Klubu Aktywności „Po
Drodze” dla osób z autyzmem.
16.Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z
MPDZ„Ostoja” – kontynuacja współpracy w zakresie organizowania
kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz
organizowania
dowozu
dzieci
niepełnosprawnych
do
Ośrodka
Rewalidacyjno –Edukacyjnego przy ul. Górnickiego, prowadzonego przez
„Ostoję”.
17.Stowarzyszeniem „A jednak” – kontynuacja współpracy w zakresie
zorganizowania i funkcjonowania świetlicy terapeutycznej dla uczestników
zespołów rewalidacyjnych w SOSW nr 1 ul. Wejherowskiej 28.
18.Stowarzyszeniem „Jest Człowiek” – kontynuacja współpracy w zakresie
zorganizowania i funkcjonowania świetlicy terapeutycznej dla uczestników
zespołów rewalidacyjnych w SOSW nr 10 przy ul. Parkowej 27.
19.W roku szkolnym 2013/14 Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
przygotował i zrealizował wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Dzieci i MłodzieŜy przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej I Wrocławski
Kongres Naukowy Dzieci i MłodzieŜy . Kongres odbył się 22 listopada 2013
r. w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Stowarzyszenie - w ramach
tego zadania - sfinansowało w części wynajęcie sal w Centrum oraz
zainicjowało współpracę ze sponsorami. Nauczyciele ze Stowarzyszenia
pomagali równieŜ w przygotowaniu i prowadzeniu Kongresu. Z inicjatywy
Stowarzyszenia został powołany równieŜ Konkurs na edukacyjny projekt
badawczy, którego jurorami byli przedstawiciele Stowarzyszenia. Konkurs
był waŜnym elementem Kongresu Naukowego, laureaci prezentowali
wyniki swoich badań i omówili koncepcje pracy naukowo-badawczej.

Gmina Wrocław udzieliła w 2013 roku dotacji podmiotowych szkołom
i placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są organizacje
pozarządowe (dotacje podmiotowe udzielane na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 r. systemie oświaty) zgodnie z tabelą nr 9.
Tabela nr 9

LP

1

Liczba szkół/
Liczba
Kwota
placówek
uczniów,
przekazanych
prowadzonych
Organizacja pozarządowa
Nazwa szkoły prowadzonej
przez podmiot
na których
dotacji
(nazwa i adres siedziby) i dotowanych
przez organizację
przekazano podmiotowych w
przez Miasto
dotację
2013 roku
Wrocław

"Handicap" Stowarzyszenie
na Rzecz Wyrównywania
Szans Rozwojowych Dziecka
o ObniŜonej S

3

Społeczna Specjalna Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia
"Handicap"

Stawowa 1a, 50-015 Wrocław

144

596

1 466 094,51

Społeczna Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
Stowarzyszenia "Handicap"

Społeczne Gimnazjum
Specjalne Stowarzyszenia
"Handicap"
Diecezja Wrocławska Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w
RP-Ewangelickie Centrum
Diakonii i Edukacji im. ks.
Marcina Lutra

Gimnazjum Integracyjne

Wejherowska 28, 54-239
Wrocław
Liceum Ogólnokształcące
Specjalne
Niepubliczny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Specjalny
Polsko-Niemiecka Szkoła
Podstawowa
2

9

Przedszkole Niepubliczne
Wesołe Nutki

4 813

10 211 201,91

1 139

734 465,14

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
Technikum Ekonomiczne
Specjalne

Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące Specjalne we
Wrocławiu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna

Dolnośląski Zakład
Doskonalenia Zawodowego we
Wrocławiu Zespół Szkół Liceum
Ogólnokształcące

Dolnośląski Zakład
Doskonalenia Zawodowego
we Wrocławiu

3

2
Biskupia 10a, bd Wrocław

Dolnośląski Zakład
Doskonalenia Zawodowego we
W-u Zespół Szkół Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

145

4

Dolnośląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z
Mózgowym PoraŜeniem
Dziecięcym

1

Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjny dla Dzieci
Niepełnosprawnych

2 383

1

Niepubliczna Szkoła Terapii
Behawioralnej dla Dzieci z
Autyzmem we Wrocławiu

76

25

"Mała Biedronka"

16 747

3 957 741,56

Krowia 1, 50-149 Wrocław

5

Dolnośląskie Stowarzyszenie
Terapii Behawioralnej dla
Osób z Autyzmem „Aktywny
Umysł”

326 932,64

ul. Młodych Techników 58,
53-645 Wrocław
6

Fundacja "Familijny Poznań"
Staszica 15, 60-526 Poznań

"Pluszowy Miś"
"U Krecika"
"Zielona śabka"
Publiczne Przedszkole
"Columbus"
Publiczne Przedszkole COGITO
Publiczne Przedszkole GALILEO
Publiczne Przedszkole
LEONARDO
Publiczne Przedszkole LOGICUS
Publiczne Przedszkole
OMNIBUS
Publiczne Przedszkole
PITAGORAS
Publiczny Punkt Przedszkolny
"Jacek i Agatka"
Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Bolek i Lolek"
Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Bose Kotki"
Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Chatka Puchatka"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Czerwony Kapturek"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań "Jaś i
Małgosia"
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12 035 956,00

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Mały śeglarz"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Monika i Kulfon"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Radosna Kraina"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Radosne JeŜyki"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Wesoła Ciuchcia"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Wesoła Pszczółka"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Wesoły Puchacz"

Publiczny Punkt Przedszkolny
Fundacji Familijny Poznań
"Zaczarowany Ołówek"

Niepubliczna Specjalistyczna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna "Promyk Słońca"

Fundacja "Promyk Słońca"

7

2
Złota 61/100, 00-819
Warszawa

Swojczycka 118, 51-501
Wrocław

1

Fundacja "Optimum"
9

2
Rybacka 17, 53-656 Wrocław

2 920 773,87

1 670

1 060 127,15

1 259

527 770,10

Publiczne Przedszkole
Integracyjne "Promyk Słońca"

Fundacja "Strachota"
8

3 240

Ekologiczne Przedszkole
Niepubliczne
Społeczna Szkoła Podstawowa
"Optimum"
Społeczne Gimnazjum
"Optimum"
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10

Fundacja Dialogu Kultur Etz
Chaim

1

śelazna 57, 53-429 Wrocław

2

Fundacja im. Pauli Ollendorff

13

Jastrzębia 18-20, 53-148
Wrocław
Fundacja Integracji Dzieci i
MłodzieŜy Dolnego Śląska
"PRIMUS"

1

15

16

Fundacja Pomocy Dzieciom i
MłodzieŜy "Salvator"
Armii Krajowej 4, 58-302
Wałbrzych
Fundacja Wolne Inicjatywy
Edukacyjne

1

2

22

Społeczne Stowarzyszenie
Prasoznawcze "STOPKA"
J. Piłsudskiego 83, 18-403
ŁomŜa
Stowarzyszenie "Dolnośląska
Akademia Wyobraźni"
Armii Krajowej 32/3 , 50-329
Wrocław

1 138 539,88

2 805

1 247 800,06

89

818

27 591,78

359 585,60

3 834

1 682 910,63

Prywatne Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące im. Św.
Dominika Savio we Wrocławiu

1

Policealna Szkoła Edukacji
Europejskiej we Wrocławiu

4 276

1 008 708,40

1

Przedszkole Niepubliczne
Językowo-Muzyczne Wesołe
Nutki

1 052

624 681,48

1

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.
Ducha Świętego - Domowe
Przedszkole "Duszek"

292

101 018,78

1

Policealne Studium
Farmaceutyczne we Wrocławiu

428

167 365,12

1

Przedszkole Akademia
Wyobraźni

499

296 564,82

Bardzka 2/4, 50-517 Wrocław

21

Przedszkole Wolne Inicjatywy
Edukacyjne

2

Międzynarodowa Federacja
Modern Ju-Jitsu

20

Integracyjny Punkt
Przedszkolny "Romano drom pe
fedyr dzipen" we Wrocławiu

Prywatne Gimnazjum
Salezjańskie im. Św. Edyty
Stein

Rzymsko-Katolicka Parafia
p.w. Ducha Świętego

2 722

Szkoła Podstawowa "EKOLA"

Inspektoria Towarzystwa
Salezjańskiego Św. Jana
Bosko

Parafia EwangelickoAugsburska Opatrzności BoŜej
we Wrocławiu
19
Kazimierza Wielkiego 29, 50077 Wrocław

648 247,19

Gimnazjum "EKOLA"
2

Wrocławska Szkoła Przyszłości

Królewska 12, 67-200 Głogów

704

Szkoła Podstawowa "PRIMUS"

Plac Grunwaldzki 3, 50-377
Wrocław

18

Szkoła Podstawowa Szalom
Alejchem

Skwierzyńska 34a, 53-522
Wrocław

17

1 133 047,46

Gimnazjum "PRIMUS"

Fundacja Oświatowa "EKOLA"
Zielińskiego 56, 53-534
Wrocław

3 792

2

Matejki 16a, 50-333 Wrocław

14

360 137,44

Dwujęzyczne Gimnazjum
"ATUT" Fundacji Edukacji
Międzynarodowej

Zielińskiego 38, 53-534
Wrocław

12

404

Dwujęzyczna Szkoła
Podstawowa "ATUT" Fundacji
Edukacji Międzynarodowej

Fundacja Edukacji
Międzynarodowej
11

Szkoła Podstawowa Dialogu
Kultur Etz Chaim
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Stowarzyszenie "śyć Inaczej"
23

24

Kamieńskiego 10 b, 51-124
Wrocław

1

Stowarzyszenie Centrum
Współpracy Europejskiej
Orzeszkowej 80a, 50-311
Wrocław
Stowarzyszenie Edukacji
Integracyjnej

25

śelazna 36, 53-428 Wrocław

2

Klub Przedszkolaka

80

Przedszkole Językowe eNTe

901

Społeczne Gimnazjum z
Oddziałami Integracyjnymi
"Amigo"

25 615,34

533 371,29

1 627

2 435 661,76

1 791

757 379,18

995

568 309,08

Społeczne Integracyjne Liceum
Ogólnokształcące "AMIGO"
Stowarzyszenie Edukacyjne
Chrześcijan "ARKA"
26

27

Chrześcijańska Szkoła
Podstawowa
2

Stalowowolska 24/26, 53-404
Wrocław

Gimnazjum Stowarzyszenia
Edukacyjnego Chrześcijan
"Arka"

Stowarzyszenie na rzecz
Edukacji i Rodziny "Nurt"

Przedszkole "Zdrój"

Braci Gierymskich 156-158,
51-640 Wrocław

3

Szkoła Podstawowa "Iskry"
Szkoła Podstawowa "Zdrój"

Stowarzyszenie Ogród
Wyobraźni
28

29

Młodych Techników 58, 53645 Wrocław
Stowarzyszenie pod
Wezwaniem matki BoŜej
Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

1

Leonardo da Vinci Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

955

476 761,18

1

Przedszkole Niepubliczne
"Dzielne Dzieciaki- dziewczynki
i chłopaki"

347

206 057,10

644

387 409,02

Kraszewskiego 2, 50-229
Wrocław
Stowarzyszenie Rozwoju
Osiedla Świniary
30

Pęgowska 34, 51-180
Wrocław

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
2

Niepubliczne Przedszkole
Stowarzyszenia Rozwoju
Osiedla Świniary

Stowarzyszenie Wspierania
Burs i Internatów "Adept"
31

Jemiołowa 48/48, 53-426
Wrocław

Bursa Szkolna
2

Towarzystwo Działań dla
Samorozwoju
32

33

Kiełczowska 43/3, 51-315
Wrocław

Towarzystwo Edukacji
Otwartej
Robotnicza 36/38, 53-608
Wrocław

Niepubliczny Specjalny Ośrodek
Wychowawczy dla MłodzieŜy
Słabosłyszącej

2 381

2 191 329,15

1 486

676 161,42

1 670

767 339,57

Autorskie Gimnazjum
Samorozwoju GASSA
2

1

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące Autorska
Szkoła Samorozwoju ASSA

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące "ALA"
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34

Wrocławskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy
"Bajka"

1

Kłodnicka 22, 54-218
Wrocław
Zakrzowskie Stowarzyszenie
Edukacyjne "Rodzina"

1 162

689 783,28

525

170 831,38

Punkt Przedszkolny "Małe śaki"

Zatorska 11, 51-213 Wrocław
35

Przedszkole Niepubliczne
"Bajka"

Punkt Przedszkolny "Skrzaty"
3
Społeczna Szkoła Podstawowa
Zakrzowskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego "RODZINA"

Zgromadzenie Córek Maryi
WspomoŜycielki (Siostry
Salezjanki)
36

Św. Jadwigi 11, 50-266
Wrocław

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Sióstr Salezjanek
im. Jana Pawła II we Wrocławiu
3

Niepubliczne Gimnazjum Sióstr
Salezjanek im. Jana Pawła II
we Wrocławiu

5 307

2 630 502,24

876

2 781 214,55

351 499,20

Niepubliczne Przedszkole Sióstr
Salezjanek
Zgromadzenie Sióstr Matki
BoŜej Miłosierdzia

MłodzieŜowy Ośrodek
Wychowawczy dla Dziewcząt
Niedostosowanych Społecznie

śytnia 3/9, 01-014 Warszawa

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Specjalna im.
Matki Teresy Potockiej w
MłodzieŜowym Ośrodku
Wychowawczym dla Dziewcząt
Niedostosowanych Społecznie

37

3

Publiczne Gimnazjum Specjalne
dla dziewcząt
niedostosowanych społecznie w
MłodzieŜowym Ośrodku
Wychowawczym

38

Zgromadzenie Sióstr
SłuŜebniczek N.M.P.

1

Katolickie Przedszkole
Niepubliczne "Ochronka" im. bł.
E. Bojanowskiego

592

1

Przedszkole Zgromadzenia
Sióstr Św. ElŜbiety

3 434

2 036 193,06

2

Przedszkole Sióstr JadwiŜanek

2 303

1 404 562,88

1

Przedszkole Sióstr Św. Józefa

1 162

690 805,77

6

Internat Liceum
Ogólnokształcącego Sióstr
Urszulanek UR we Wrocławiu

2 523

1 653 005,18

Klasztorna 2, 47-150 Leśnica

39

40

41

42

Zgromadzenie Sióstr Św.
ElŜbiety
Św. Józefa 1/3, 50-329
Wrocław
Zgromadzenie Sióstr Św.
Jadwigi (Siostry JadwiŜanki)
Sępa Szarzyńskiego 29, 50351 Wrocław
Zgromadzenie Sióstr Św.
Józefa
Prusa 28/II/b, 50-319
Wrocław
Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej we
Wrocławiu (Urszulanki
Czarne)
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Internat Przyszkolny przy
Prywatnym śeńskim Liceum
Ogólnokształcącym Sióstr
Urszulanek UR

Nankiera 16, 50-140 Wrocław

Internat Przyszkolny przy
Publicznym Gimnazjum Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej
Liceum Ogólnokształcące Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej
Prywatne śeńskie Liceum
Ogólnokształcące Sióstr
Urszulanek we Wrocławiu

Publiczne Gimnazjum Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej we
Wrocławiu

RAZEM

102

84 399

63 471 053,15

IV. 7.

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe

IV.7.1.

Wrocławskie
Centrum
Pozarządowych SEKTOR 3

Wspierania

Organizacji

Liczba zawartych umów: 1
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Fundacja „UMBRELLA” prowadziła
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, które
poprzez świadczone usługi przyczyniało się do usamodzielniania nowo powstałych
organizacji oraz doskonalenia pracy organizacji juŜ działających.
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Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 było
czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 20:00, a w piątki w
godzinach 9:00 – 18:00. Niektóre wydarzenia organizowane przez Centrum lub
inne podmioty odbywały się równieŜ w weekendy.
W Centrum Sektor 3 w 2013 roku miały miejsce wydarzenia oraz prowadzone
były szkolenia, wyszczególnione w rozdziale III.4 niniejszego sprawozdania.
Statystykę działań w Centrum Sektor 3, skierowanych do organizacji
pozarządowych w 2013 prezentuje tabela nr 10.
Tabela nr 10
Statystyka działań w Centrum Sektor 3 w 2013 roku

Doradztwo i
konsultacje
(liczba osób)

Liczba godzin

doradztwa

konsultacji

Stanowiska
Liczba
komputerowe
organizacji,
(liczba osób,
które
które
ilość osób
liczba
skorzystały
skorzystały
korzystających udostępnień
ze wsparcia
ze stanowiska)
z sal
sal
Wynajem sal

styczeń

39

43,5

8

1.163

74

49

60

luty

64

50,5

8

1.381

75

66

83

marzec

78

45,5

36,25

1.909

98

44

89

kwiecień

67

61,75

29

2.821

132

63

89

maj

100

75

26

2.472

133

44

88

czerwiec

71

39,5

32,15

2.126

149

57

97

lipiec

66

29,25

25,5

1.261

119

86

82

sierpień

114

52,25

22,5

951

114

64

65

wrzesień

93

46,75

25

1.597

142

44

65

październik

96

44,25

32

2.565

189

48

96

listopad

109

47,75

61,5

2.230

179

57

80

grudzień

55

29,5

45,5

1.864

148

40

110

952

565,5

351,4

22.340

1.552

662

1.004

79

47

29

1.862

129

55

84

Razem
I-XII
Średnia
miesięczna
w okresie
I-XII 2013

Ponadto, Centrum Sektor 3 realizowało zadania Pozarządowego Ośrodka Kariery.
Statystykę działań tego obszaru zadań prezentuje tabela nr 11.
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Tabela nr 11
Statystyka działań Pozarządowego Ośrodka Kariery w Centrum Sektor 3 w 2013 roku
I-V

VI-IX X-XII

Łącznie
2013

liczba ofert pracy, wolontariatu, staŜy, praktyk w
organizacjach pozarządowych zgłoszonych do POK

12

17

6

35

liczba kandydatów do pracy, wolontariatu, staŜy, praktyk w
organizacjach, którzy zgłosili się do POK

41

52

37

130

8

12

21

41

liczba osób, które skorzystały z porad POK

38

36

34

108

liczba godzin szkoleniowych

36

8

36

80

liczba uczestników szkoleń (ujęta w ogólnej liczbie szkoleń)

69

15

164

248

liczba osób, które podjęły pracę, wolontariat, staŜ lub
praktykę zawodową

IV.7.2.

•

Wzmocnienie
potencjału
i
profesjonalizacja
wrocławskich organizacji pozarządowych

wsparcie merytoryczne i organizacyjne organizacji pozarządowych
prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie klubów i
świetlic środowiskowych

Liczba zawartych umów: 1
Głównymi celami konkursu na zadanie była:
- organizacja konsultacji merytorycznych oraz szkoleń specjalistycznych
dla liderów placówek wsparcia dziennego w formie
świetlic i klubów
środowiskowych,
- organizacja cyklicznych imprez dla dzieci i młodzieŜy uczęszczających do
placówek wsparcia dziennego w formie świetlic i klubów środowiskowych,
- integracja i wymiana doświadczeń klubów i świetlic środowiskowych.
Zadanie skierowane było do:
- liderów placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlic i
klubów środowiskowych działających na terenie Wrocławia,
- dzieci i młodzieŜy uczęszczających do świetlic i klubów środowiskowych
podczas organizowanych imprez.
W ramach realizacji zadania prowadzona była strona internetowa, na której
wymieniano doświadczenia oraz informowano o wydarzeniach realizowanych
przez świetlice i kluby środowiskowe w ramach projektu. W czasie trwania
zadania odbywały się spotkania, na których były poruszane tematy dotyczące
wymiany doświadczeń oraz problemów pojawiających się w czasie prowadzenia
działań w świetlicach i klubach. Przygotowano plany wspólnie organizowanych
spotkań festynów.
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W ramach realizacji zadania zorganizowano następujące szkolenia, warsztaty
oraz imprezy integrujące środowisko klubów i świetlic środowiskowych:
- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – szkolenie przeznaczone dla
liderów i wolontariuszy działających we wrocławskich placówkach wsparcia
dziennego. Na szkoleniu główny nacisk kładziono na ćwiczenia praktyczne,
kaŜdy z uczestników miał moŜliwość zweryfikować swoją wiedzę
teoretyczną. Na zakończenie odbyły się symulacje akcji ratunkowych;
- Szkolenie z zasad bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego nad wodą i na
wodziecelem szkolenia było uchronienie dzieci, młodzieŜy oraz
opiekunów/wychowawców przed zagroŜeniami podczas zajęć na wodzie i
nad wodą. Szkolenie organizowane było na przystani, gdzie uczestnicy
mieli moŜliwość praktycznego poznania zasad ratownictwa i bezpiecznych
postaw nad wodą;
- Szkolenie wychowawców na placówce wypoczynku - szkolenie
przeznaczone było dla wychowawców, którzy nie mają ukierunkowanego
wykształcenia, a zainteresowani są pracą z dziećmi i młodzieŜą;
- Festyn z okazji dnia dziecka – impreza skierowana była do dzieci i
młodzieŜy
uczęszczających
do
wrocławskich
klubów,
świetlic
środowiskowych. Festyn zorganizowany został przez liderów działających w
klubach i świetlicach środowiskowych. W ramach działań zorganizowano
gry i zabawy sportowo rekreacyjne na lądzie i na wodzie. Najlepszym
uczestnikom zostały wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy;
- Wizyta studyjna na Nadodrzu - w ramach wizyty prezentowany był
dorobek organizacji pozarządowych działających na Nadodrzu;
- Warsztaty z tańców integracyjnych;
- Warsztaty szkoleniowe będące wymianą doświadczeń – w ramach bloku
szkoleniowego zrealizowano warsztat malowania na szkle, warsztat pracy z
masą solną, warsztat ozdobnego dekorowania przedmiotów;
- Wyjazd szkoleniowo integracyjny;
- Choinka marzeń – zorganizowano integracyjne spotkanie świetlic i klubów
środowiskowych. W świątecznej atmosferze kolęd i przyjaźni dzieci
wspólnie dekorowały choinkę;
- Wigilijna integracja świetlic i klubów środowiskowych.
•

Wsparcie
organizacji
pozarządowych
poprzez
Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4

prowadzenie

Liczba zawartych umów: 1
Realizacja zadania publicznego miała na celu wsparcie wrocławskich organizacji
pozarządowych poprzez poprawę warunków funkcjonowania w budynku i
zaplecza infrastrukturalnego dla ich działań. W ramach zadania poniesione
zostały koszty niezbędne dla bezpieczeństwa w budynku (przeglądy p.poŜ. i
elektryczne i zakup sprzętu p.poŜ), wykonane zostały drobne naprawy
konserwatorskie, zapewniono profesjonalną obsługę finansowo-księgową oraz
koordynację, zakupione zostały środki czystości dla utrzymania porządku w
budynku.
Termin realizacji zadania od 08.11.2013r. do 31.12.2013r.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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IV.7.3.

Projekt „Standaryzacja
sektora pozarządowego

działalności

wrocławskiego

Projekt pn. "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2
"Rozwój dialogu obywatelskiego".
Celem projektu jest
usprawnienie działalności wrocławskiego sektora
pozarządowego i pomoc organizacjom w dostosowaniu stosowanych procedur
do wymogów grantodawców, systemu prawnego i nowoczesnych metod
zarządzania.
Dzięki temu ma zwiększyć się jakość świadczonych przez organizacje działań i
oraz ich bezpieczeństwo. ZałoŜenia projektu obejmują współpracę z
organizacjami zarówno na etapie tworzenia standardów, jak ich wdraŜania.
Zadania projektu obejmują:
- podniesienie jakości działań z zakresu poŜytku publicznego przez 110
wrocławskich organizacji pozarządowych,
- wypracowanie standardów w zakresie procedur prawnych, aspektów
rachunkowo-księgowych oraz mechanizmów zarządzania projektami,
na podstawie przeprowadzonej analizy działalności wrocławskich NGO
standardów; wypracowane procedury będą konsultowane z NGO oraz z
administracją publiczną,
- wdroŜenie wypracowanych standardów wśród 50 wrocławskich NGO,
- upowszechnianie standardów – oprócz kampanii promocyjno informacyjnej, 60 organizacji będzie miało okazję uczestniczyć w
szkoleniach z zakresu wdraŜania standardów.
Od lipca 2012r. do maja 2013r. projekt realizowany był ramach partnerstwa
przez Gminę Wrocław (Partnera w projekcie) reprezentowaną przez Biuro ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z Stowarzyszeniem Euro Concret (Lider projektu).
Od maja 2013 Partnerem ze strony Gminy Wrocław jest Centrum Integracji
Społecznej we Wrocławiu wraz z jego finansowaniem.
W lipcu 2013 do projektu dołączył kolejny Partner – Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych.
W ramach projektu, do maja 2013, Gmina Wrocław / BWO realizowała:
- prowadzenie, aktualizacja platformy informacyjnej / strony www projektu http://www.iwroclaw.pl/standaryzacjango,
- prowadzenie działań promocyjnych,
- spotkania konsultacyjne z liderem projektu, udział w spotkaniach
roboczych Grupy Sterującej,
- zlecono i przeprowadzono ewaluację w zakresie weryfikacji poprawności
wypracowanych standardów.
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IV.7.4.

Projekt „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do
procesów konsultowania polityk publicznych Gminy
Wrocław”

Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2013 do maja 2015 przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (Lider Projektu) w partnerstwie z Gminą
Wrocław (Partner Projektu).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Celem projektu jest zwiększenie o 20% konsultowanych dokumentów przy
wykorzystaniu opracowanych w projekcie metod konsultacyjnych w Gminie
Wrocław, w szczególności opracowanie technik konsultacji społecznych,
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli NGO oraz
pracowników samorządowych w zakresie komunikacji społecznej i konsultacji
społecznych, przetestowanie standardów wykorzystania technik konsultacyjnych
w trakcie realizacji konsultacji społecznych na przykładzie Rocznego Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (RPWOP) i załoŜeń polityki
oświatowej Wrocławia (strategii oświatowej Miasta Wrocławia - SOMW).
ZałoŜenia projektu obejmują współpracę z organizacjami zarówno na etapie
opracowywania technik konsultacyjnych jak i ich wdraŜania.
Grupę docelową projektu stanowią organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3
ust 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę
na terenie Wrocławia (20 osób – 13 kobiet i 7 męŜczyzn) oraz specjaliści
odpowiedzialni za przygotowywanie i konsultowanie aktów prawa miejscowego
m.in. z Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek miejskich Gminy Wrocław (20
osób – 13 kobiet i 7 męŜczyzn).
Zadania projektu obejmują:
- zaplanowanie i wdroŜenie konsultacji społecznych w zakresie RPWOP, w
tym m.in. analiza aktów prawa miejscowego regulujących proces
konsultacji społecznych RPWOP oraz istniejącej „infrastruktury konsultacji”
we Wrocławiu pod kątem moŜliwych do zastosowania technik
konsultacyjnych, ocena dotychczasowej praktyki i technik konsultowania
RPWOP, wypracowanie rekomendacji dotyczących sposobu wykorzystania
znanych technik konsultacyjnych w ramach systemu konsultacji opisanego
w prawie miejscowym, wypracowanie załoŜeń do RPWOP na rok 2015,
- zaplanowanie i wdroŜenie konsultacji społecznych w zakresie załoŜeń do
strategii oświatowej Miasta Wrocławia, w tym m.in. opracowanie i redakcja
wersji diagnozy i załoŜeń moŜliwej do przekazania do szerokiej konsultacji,
opracowanie narzędzia ankietowego on-line do przeprowadzenia szerokich
konsultacji społecznych kierowanych do osób zaangaŜowanych w
funkcjonowanie oświaty,
- upowszechnienie wiedzy o technikach konsultacyjnych, w tym m.in.
szkolenia
i
warsztaty
dotyczące
efektywnego
stosowania
rekomendowanych narzędzi konsultacji, konferencja podsumowująca
projekt, opracowanie, druk i kolportaŜ poradnika konsultacji społecznych.
Partnerem projektu ze strony Gminy Wrocław jest Zarząd Obsługi Jednostek
Miejskich wraz z jego finansowaniem.
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IV.8.

Działania proekologiczne

IV.8. 1.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy

Zadanie publiczne było jednym z elementów projektu edukacyjnego
segreguj.wroc.pl, który obejmuje kampanię edukacyjną mieszkańców Wrocławia
promującą selektywną zbiórkę odpadów, szczególnie odpadów opakowaniowych.
Projekt zakładał edukację dorosłych oraz edukację i kształtowanie właściwych
postaw proekologicznych dzieci i młodzieŜy tj. promowanie i naukę selektywnego
zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego
wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem
środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości
odpadów, a pośrednio przygotowanie mieszkańców Wrocławia do reformy
systemu gospodarowania odpadami.
Zadanie przyjęte do realizacji, adresowane było do środowisk szkolnych oraz
edukatorów. Projekt wykorzystywał metody oparte na metodzie piramidy
edukacyjnej, w której kaŜdy z uczestników przekazuje wiedzę i umiejętności
kolejnym odbiorcom, zwiększając tym samym swój zasięg oddziaływania i
efektywność. Metody te były w innowacyjny sposób wspierane przez wydarzenia
publiczne z pogranicza ekologii i streetartu oraz w ramach sprawdzonej w
mieście formuły Zamień Odpady na Kulturalne Odpady. W ramach projektu
przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz edukatorów, zajęcia
dla uczniów, opracowano i wydano (w formie uaktualnionej reedycji) materiały
edukacyjne. Uczniowie uczestniczyli w konkursie „Śmiecenie odpada” z
atrakcyjnymi nagrodami, a szkoły miały moŜliwość skorzystania z materiałów i
wystaw jeszcze niewykorzystywanych w szkołach (wystawa edukacyjna „Rady
na odpady”).
Zawarto 1 umowę na realizację projektu w okresie od 03.09.2012r. do 30.09.2013r.
Łączna liczba uczestników – 471.

IV.8.2.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Schronisko prowadzone jest w ramach umowy wieloletniej (2012-2016) przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
W ramach zadania publicznego zapewniono opiekę psom, kotom i sporadycznie
innym zwierzętom 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
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i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt. Podczas miesięcy zimowych
w przypadku wystąpienia mrozów praca rozszerzana była o dodatkowe dyŜury
pracowników w nocy, mające na celu zapewnienie optymalnej ochrony zwierząt
przed zimnem.
Zgodnie z zawartą umową, pracownicy schroniska przyjmowali zwierzęta
i prowadzili 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 2013 przyjęto 1953 psy, a 1906 wydano nowym opiekunom.
W roku 2013 przyjęto 1346 kotów, nowym opiekunom wydano 1078 kotów.
Do tak dobrego wyniku 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 celu zapewnienia wsparcia w nagłych sytuacjach.
W ramach wykonywanych obowiązków leczyli bezpłatnie zwierzęta wydawane
ze schroniska, które zachorowały do 14 dni od momentu adopcji.
Realizowano program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący min.
sterylizację zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli
oraz usypianie ślepych miotów.
Podejmowano działania na rzecz wolnoŜyjących kotów w zakresie kontroli ich
populacji – dokarmianie, sterylizacja i kastracja.
Podjęto współpracę 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 prowadzono akcje edukacyjne.
Zwierzęta bezdomne wyłapywane były, w razie wystąpienia takiej konieczności,
w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 22:00 po zgłoszeniu tego faktu przez
mieszkańców miasta, Policję lub StraŜ Miejską, w sposób humanitarny
z zastosowaniem przepisów o ochronie zwierząt. W godzinach nocnych
zapewniono dyspozycyjność pogotowia dla zwierząt cięŜko chorych lub rannych a
takŜe w przypadkach zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia ludzi przez zwierzęta.
Prowadzone było znakowanie zwierząt przetrzymywanych w schronisku przy
pomocy elektronicznych mikroprocesorów.
Prowadzono szczegółową ewidencję zwierząt, dokumentację finansową
i merytoryczną placówki.
Stan psów na dzień 01.01.2013 – 257,
Przyjęto 1953 psów,
Wydano 1906 psy,
Dokonano eutanazji 38 psów,
Uciekło 5 psów,
Padło 16 psów,
Stan końcowy na dzień 31.12.2012 – 245.
Stan kotów na dzień 01.01.2012 – 126,
Przyjęto 1346 kotów,
Wydano 1078 kotów,
Dokonano eutanazji 132 kotów,
Uciekło 23 kotów,
Padło 92 kotów,
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Stan końcowy na dzień 31.12.2012 – 147.
Sterylizacja kotów 2267 – w tym: w schronisku 367, na talony 1900 (koty
wolnoŜyjące),
Sterylizacja 483 psów w schronisku,
Elektroniczne znakowanie 1035 psów (100% psów kwalifikowanych),
Elektroniczne znakowanie 615 kotów,
1907 interwencji wyjazdowych.
Organizacja pozarządowa wykonująca zadanie wykazała się bardzo duŜym
wkładem pracy własnych wolontariuszy, bez których wdraŜanie programu
przeciwdziałania bezdomności byłoby znacznie utrudnione.

IV.8.3.

Wspieranie ruchu rowerowego

W 2013 kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi rozpoczętą
w latach poprzednich. W jej ramach przeprowadzono drugą edycję akcji
edukacyjno-promocyjnej pn. „Rowerowa szkoła”. Akcja polegała na szkoleniu
dzieci (300 osób) szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych z zasad
bezpiecznego korzystania z rowerów oraz wykorzystywania roweru jako środka
transportu. Dzieci oprócz wiedzy otrzymały takŜe materiały szkoleniowe w
postaci broszury i filmów na płycie DVD. Ponadto w ramach akcji
przeprowadzono w wybranych placówkach audyty rowerowe szkół (badania
stopnia przystosowania szkoły do codziennego korzystania z rowerów), naukę
dzieci jazdy na rowerach, konkurs z nagrodami dla najaktywniejszej szkoły, a
takŜe przeszkolono 30 nauczycieli przekazując im wiedzę niezbędną do
samodzielnego prowadzenia zajęć o podobnym charakterze co „Rowerowa
szkoła”.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano takŜe wielki przejazd rowerowy ulicami
Wrocławia połączony z piknikiem rodzinnym w parku Tołpy pod nazwą
Wrocławskie Święto Rowerzysty. Impreza ma za zadanie promować uŜywanie
roweru oraz pozytywny wizerunek rowerzysty. Przejazd był zorganizowany po raz
6. i uczestniczyło w nim ponad 3.000 osób. W trakcie pikniku poza róŜnymi
rodzajami atrakcji (konkursy, pokazy mody, zapięć rowerowych itp.),
przekazywano takŜe wiedzę na temat infrastruktury rowerowej oraz działań
Miasta Wrocławia w zakresie rozwoju ruchu rowerowego.
Zarówno akcję Szkoła rowerowa jak i Święto Wrocławskiego Rowerzysty
zorganizowało na zlecenie Gminy Wrocław stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa
Rowerowa, w oparci o umowę zawartą zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.

IV.8.4.
•

Pozostałe zadania proekologiczne

Ekostrefa – festiwal ekologiczny na Wyspie Słodowej

Dwudniowe wydarzenie na Wyspie Słodowej przybliŜyło mieszkańcom Wrocławia
problemy związane ekologią, temat recyklingu i gospodarowania odpadami.
Podczas trwania wydarzenia zorganizowano występy artystyczne, warsztatami
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promujące zachowania proekologiczne (150 uczestników), zbiórkę elektro
odpadów (zebrano 1,5 tony odpadów), projekcje filmów o tematyce
proekologicznej, wystawę, pikniki.
W ramach zadania odbył się równieŜ eko bazar, na którym mieszkańcy mogli
nabyć produkty od młodych wrocławskich artystów i przedsiębiorców. Szacuje
się, Ŝe wydarzenie odwiedziło około 2.000 gości.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Cykl pikników rodzinnych w parku Stanisława Tołpy we Wrocławiu
„PoŜegnanie lata”

Celem zadania była promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie
rodzinnym oraz zachęcenie do dbania o lokalne środowisko. Cel został
zrealizowany przez organizację zabaw i konkursów integrujących rodziny,
organizację atrakcji promujących zdrowy i aktywny tryb Ŝycia, promocję
odpowiedzialności za lokalne środowisko.
W ramach zadania zorganizowano 4 pikniki, w których udział wzięło około 1.000
osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Woda-nie marnuję

W ramach realizacji zadania uczniowie samodzielnie mogli przeprowadzić
podstawowe eksperymenty, jednocześnie szukali odpowiedzi na pytania o
funkcjonowanie ekosystemów wodnych, znaczenie wody dla ludzi, źródła wody
pitnej, cele i sposoby racjonalnego korzystania z wody oraz płynące z tego
korzyści (tak w skali globalnej, jak i w mikroskali gospodarstwa domowego).
Termin realizacji zadania od 20.09.2013r. do 15.11.2013r.
Do udziału w warsztatach zaproszonych zostało 12 grup uczniów, przewidywana
liczebność poszczególnych grup: 18-25 osób, łącznie nie mniej niŜ 240
uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Wrocławia, wraz z
opiekunami.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.9.

•

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości

„Prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na
Nadodrzu w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych
traktów handlowych” - Infopunkt Łokietka 5

Cel zadania: wsparcie działań w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej
dawnych traktów handlowych, promujące aktywność społeczną i gospodarczą na
Obszarze Wsparcia wyznaczonym w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia Nr
XXXI/1037/09 w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia
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programu
przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 - 2013.
Zadanie realizowane w okresie 6.02.2013 – 31.12.2013 (będzie kontynuowane
do 31.12.2015).
Podstawowym celem realizacji zadania jest informowanie społeczności lokalnej o
działaniach podejmowanych przez Gminę Wrocław i jednostki współpracujące w
ramach rewitalizacji Nadodrza, w tym o bieŜącej ofercie lokali na działalność
artystyczno-rzemieślniczą, rozwijanie postaw przedsiębiorczych, zwiększanie
liczby aktywnych firm, zakładów rzemieślniczych i galerii artystycznych.
Zadanie polegać ma na:
- działalności informacyjnej dla przedsiębiorców, artystów, osób fizycznych
w zakresie prowadzenia firm na Nadodrzu,
- organizowaniu warsztatów wspierających rozwój przedsiębiorczości,
prowadzeniu doradztwa podatkowego, prawnego i biznesowego,
- realizacji programu „Witryny Nadodrza – okna na świat”,
- promocji obszaru rewitalizowanego, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku
dzielnicy rzemieślniczo-artystycznej.
Osiągnięte efekty:
- Przez cały rok była prowadzona działalność doradcza na temat aspektów
podatkowych i prawnych prowadzenia firmy, a takŜe 3 cykle szkoleń w
zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.
- Zorganizowano targi lokali uŜytkowych, w których uczestniczyło 80 osób.
- Prowadzono inicjatywy kreowania wizerunku Nadodrza i marek
nadodrzańskich: Artystyczne Nadodrze, Złoto Nadodrza, Specjały
Nadodrza.
- Opracowano projekty 5 witryn i szyldów w ramach systemu identyfikacji
wizualnej.
- Rozwinięto
sieciową
współpracę
miedzy
galeriami
i
zakładami
rzemieślniczymi na Nadodrzu poprzez organizację Nocy Muzeów i Nocy
Galerii, a takŜe inicjatywę „Artystycznego Nadodrza”.
- Tworzono partnerstwa współpracy przedsiębiorców – wsparciem objęto
około 20 podmiotów.
•

„Świąteczne Nadodrze – Naturalnie”

Cel zadania: wzmocnienie więzi sąsiedzkich na zrewitalizowanym Nadodrzu,
promowanie inicjatyw rzemieślniczych, podniesienie świadomości ekologicznej i
kreatywności w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów
handlowych.
Zadanie realizowane w okresie 12.12.2013 – 31.12.2013.
Warsztaty i kiermasz produktów lokalnych i ekologicznych wpisały się w
wydarzenia organizowane w ramach Nocy Galerii i inicjatywy „Świąteczne
Nadodrze”. Przeprowadzono warsztaty tworzenia prezentów i ozdób z recyklingu
oraz warsztaty piekarnicze. Odbył się równieŜ kiermasz produktów lokalnych.
Osiągnięte efekty:
- Wzrost wiedzy ekologicznej i umiejętności w zakresie prac manualnych
uczestników warsztatów.
- Realizacja 46 godzin warsztatów, 280 uczestników bezpośrednich, 400
osób odwiedzających.
Zadanie to zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
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IV.10.
•

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Europą Wschodnią – Organizacja w roku 2013
działań w zakresie współpracy z Europą Wschodnią we
Wrocławiu

Liczba zawartych umów: 1
Nazwa Organizacji: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu
Okres trwania zadania – 21.01.2013 – 31.12.2013.
Celem zadania była wymiana poglądów, popularyzacja wiedzy na temat polskiej
polityki wschodniej, wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych na
temat Europy Wschodniej.
Opis realizacji projektu:
Organizacja Konferencji Polska Polityka Wschodnia
Konferencja odbyła się we wrocławskim Ossolineum w dniach 17-19 października
2013 roku.
W konferencji wzięło udział prawie 200 osób z Polski i zagranicy. Konferencja
zgromadziła wybitnych znawców polskiej polityki wschodniej: polskich ekspertów,
polityków, wyŜszych urzędników instytucji centralnych i lokalnych, dziennikarzy,
publicystów itd.
Zakładanym i zrealizowanym celem zadania było zaprezentowanie debaty na
temat polskiej polityki zagranicznej, dyskusji nad mechanizmami w jej
prowadzeniu, analiza niepowodzeń, wypracowanie rekomendacji na przyszłość,
ukazanie roli samorządów lokalnych w realizacji załoŜeń polskiej polityki
zagranicznej. Podczas Konferencji zaprezentowano osiągnięcia wspomnianych
samorządów w realizacji projektów wspomagających polska politykę zagraniczną,
ukazano inicjatywy, przy pomocy których lokalne samorządy uczestniczą w
polityce zagranicznej kraju.
Organizacja Wschodniej Szkoły Zimowej
Szkoła Zimowa odbyła się we Wrocławiu w dniach 1-14 marca 2013 roku.
Szkoła
przeznaczona
była
dla
studentów
ostatniego
roku
studiów
humanistycznych, którzy nie ukończyli 25 roku Ŝycia, przygotowujących prace
magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i
Wschodniej. W tym roku wzięło w niej udział 30 magistrantów z Ukrainy, Rosji,
Białorusi, Gruzji i Polski.
Program składał się z wykładów i seminariów prowadzonych przez
międzynarodowe grono specjalistów z dziedziny problematyki regionu.
Zorganizowano takŜe szereg wizyt w instytucjach naukowych i bibliotekach
Wrocławia, poza tym spotkania z lokalnymi politykami, działaczami społecznymi,
przedstawicielami świata nauki i kultury.
•

Wydawanie czasopisma o tematyce wschodniej i Azji centralnej –
Wydawanie dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia w roku
2013 w wersji papierowej i elektronicznej”

Liczba zawartych umów: 1
Nazwa Organizacji: Kolegium
Jeziorańskiego we Wrocławiu

Europy
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Wschodniej

im.

Jana

Nowaka-

Okres trwania zadania – 15.01.2013 – 31.12.2013.
Celem pisma jest zainteresowanie polskich odbiorców ogólnie rozumianą
tematyką wschodnią. Pismo drukuje eseje, analizy krytyczne, recenzje, rozmowy
z ludźmi kultury, sztuki i polityki, jak i reportaŜe rzucające światło na Ŝycie
codzienne w państwach byłych Republik Radzieckich. W roku 2013 szczególna
uwaga została poświęcona sytuacji na Ukrainie.
Poza tym pismo rozwijało stronę internetową, na której publikowane były
najwaŜniejsze teksty ukazujące się w magazynie, współpracuje z wydawnictwami
i organizacjami przy róŜnego rodzaju wydarzeniach, udziela patronatów
ksiąŜkom.
Głównymi odbiorcami pisma są osoby zajmujące się szeroko rozumianą
problematyką krajów Europy postsowieckiej w jej róŜnych kontekstach.
W 2013 roku ukazało się 6 numerów w 5 zeszytach.

IV.11.

•

Działalność
wspomagająca
rozwój
wspólnot
społeczności lokalnych oraz na rzecz rodzin

i

I Festyn Rodzinny „Święta Rodzina”

W ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
został zorganizowany w czerwcu festyn na Sępolnie. Celem festynu była
aktywizacja i integracja mieszkańców Osiedla Sępolno i Biskupin. W imprezie
wzięło udział ok. 900 osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

•

III Wrocławski Orszak Trzech Króli

W ramach zadania juŜ po raz trzeci zorganizowano we Wrocławiu Orszak Trzech
Króli. Scenariusz i przebieg orszaku nawiązywał do wielowiekowej tradycji jasełek
i kolędników oraz do tradycyjnie polskiego zwyczaju wspólnego kolędowania i
świętowania w okresie Świąt BoŜego Narodzenia. Charakter imprezy pozwolił na
popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu. Bardzo liczny udział rodzin,
w duŜej części młodych małŜeństw z dziećmi, często w asyście dziadków
przyczynił się do wzmocnienia więzi rodzinnych i społecznych. Szacuje się, Ŝe w
wydarzeniu udział wzięło 5.000 mieszkańców Wrocławia oraz gości.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

•

Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka na Wyspie Słodowej

Zadanie polegało na zorganizowaniu przestrzeni warsztatowej w trakcie
jednodniowych obchodów Dnia Dziecka na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.
Celem była aktywizacja i integracja rodzin, stworzenie okazji do wspólnej zabawy
dzieci i rodziców. Działania obejmowały warsztaty sportowe, plastyczne, lepienie
w glinie, malowanie twarzy, maski gipsowe, szczudła, slackline, bańki mydlane,
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zabawy animacyjne dla dzieci. Szacuje się, Ŝe w wydarzeniu udział wzięło około
750 osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Festyn rodzinny na osiedlu Sołtysowice

Głównym celem zadania była integracja osiedla Sołtysowice (osób
zamieszkujących dzielnice od dawna z nowymi mieszkańcami), ponadto
realizacja zadania przyczyniła się do pobudzenia zainteresowań artystycznych,
odkrywania talentów i moŜliwości dzieci i młodzieŜy oraz ułatwiła kontakt z
kulturą. Festyn promował wartości rodzinne i pasje, ukierunkował mieszkańców
na spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym i w społeczności lokalnej. Dla
uczestników przygotowano warsztaty artystyczne (ceramika, malarstwo, rzeźba,
bębny), warsztaty sportowe, zajęcia rekreacyjne (zabawy integracyjne, karaoke,
malowanie twarzy, bańki mydlane). Szacuje się, ze w warsztatach udział wzięło
około 300 osób.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

IV.12.

Wspieranie i promocja wolontariatu

IV.12.1.

Wsparcie
techniczne,
prace
wyposaŜenie pomieszczeń na
Wolontariatu Akcyjnego

adaptacyjne
oraz
potrzeby Centrum

Liczba zawartych umów: 1
Projekt miał na celu: organizację i przystosowanie miejsca zajezdni ul. Legnickiej
65 do prowadzenia m.in. Centrum Wolontariatu Akcyjnego celem przygotowania
miejsca dla sprawnej organizacji wolontariatu i obsługi wydarzeń, w tym przede
wszystkim: Europejska Stolica Kultury 2016 i The World Games – Igrzyska
Sportów Nieolimpijskich 2017 .
W ramach realizacji zadania oddano do uŜytku kolejne elementy budynku:
- toaleta wraz z komunikacją,
- wykonano ocieplenie ścian i elewację budynku wraz z instalacją
odgromową i deszczową (wymiana rur spustowych),
- zamontowano system wykrywania i sygnalizacji poŜaru,
- przeprowadzono równieŜ prace modernizacyjne, takie przeróbka instalacji
elektrycznej w części pomieszczeń,
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej (przywrócenie wody w
hydrantach), montaŜ klimatyzatora,
- dwie toalety dostosowano dla osób niepełnosprawnych,
- wykonano prace modernizacyjne na klatkach schodowych (malowanie
ścian, likwidacja pęknięć).
Dodatkowo zakupiono wyposaŜenie obiektu (stoły, oświetlenie, sprzęt
pozwalający utrzymać porządek w obiekcie i inne), wykonano wieszaki, ścianki
biurowe, meble ogrodowe. Powstała równieŜ dokumentacja będąca rezultatem
przeprowadzonego badania strat ciepła w obiekcie, plan ewakuacji,
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dokumentacja projektowa i powykonawcza systemu SAP, pomiary instalacji
elektrycznej, przegląd sprzętu p.poŜ. Całość wykonanych prac będzie słuŜyć jako
zaplecze infrastrukturalne Centrum Wolontariatu Akcyjnego podczas imprez
masowych organizowanych we Wrocławiu. Dofinansowanie inwestycji umoŜliwiło
przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i zakup wyposaŜenia
budynku. Dzięki dotacji budynek zyskał na funkcjonalności oraz na
bezpieczeństwie, przez co będzie mógł
sprawdzić się jako zaplecze
infrastrukturalne Centrum Wolontariatu Akcyjnego.
Termin realizacji zadania: od 15.03.2013 do 31.12.2013.

IV.13.

Pozostałe działania promocyjne

IV.13.1.

Promocja
Wrocławia
poprzez
zorganizowanie
i prowadzenie lokalnego biura Centrum Wiedzy
Academia Europaea we Wrocławiu (CW AE-W)

Liczba zawartych umów: 1
Zadanie zrealizowane w trybie Uchwały XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia z
15.09.2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z
budŜetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niŜ określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa Organizacji: Convention Bureau – Wrocław
Okres trwania zadania – 01.12.2011 – 31.12.2014.
Celem zadania było zapoczątkowanie działań promocyjnych ukazujących Wrocław
jako pręŜnie działający ośrodek naukowy poprzez utworzenie, uruchomienie i
prowadzenie we Wrocławiu biura Centrum Wiedzy Academia Europaea,
stworzenie strony internetowej.
W roku 2013 zadanie było wykonywane od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.
Działania w zakresie wykonywania zadania publicznego:
•

Zorganizowanie i prowadzenie we Wrocławiu Biura Centrum Wiedzy
Academia Europaea jako przedstawicielstwa londyńskiej instytucji
Academia Europaea

Biuro zostało utworzone w lokalu wskazanym przez Gminę (Rynek 13), Od dnia 1
lutego 2012 roku w kamienicy Rynek 13 w Biurze projektu pracują dwie osoby.
Biuro zostało wyposaŜone stosownie do potrzeb projektu, m.in. w komputer
stacjonarny, drukarkę oraz niezbędne materiały biurowe.
Stworzona została koncepcja strony internetowej polegająca na modyfikacji
i przystosowaniu strony www.ae-info.org do potrzeb prezentacji Centrum Wiedzy
Academia Europaea we Wrocławiu. Na potrzeby projektu wykupiona została
domena internetowa acadeuro.wroclaw.pl, a tym samym utworzone skrzynki
mailowe dla pracowników biura Academia Europaea Knowledge Hub we
Wrocławiu. W 2013 roku zadanie polegało w na aktualizowaniu stron
internetowych www.acadeuro.org, www.ae-info.org, www.ae2013wroclaw.com

165

oraz współpracy
kontaktowej.
•

z

Komitetem

Noblowskim

w

zakresie

tworzenia

bazy

Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego
ośrodka akademickiego na arenie międzynarodowej, dzięki wytworzeniu
materiałów informacyjnych

Wyprodukowane w 2012 roku materiały promocyjne w 2013 roku były
rozpowszechniane przez biuro, w szczególności podczas wrześniowej konferencji
we Wrocławiu.
•

Zaplanowanie i koordynacja wydarzeń konferencyjnych o charakterze
naukowym z udziałem członków Academia Europaea

Spotkanie Zarządu AE w dniu 24 czerwca 2013.
Spotkanie Rady Academia Europaea 16 września 2013 roku.
Spotkanie Zarządu AE w dniu 16 września 2013 roku.
Doroczna Konferencja Academia Europaea – 16 - 19 września 2013 roku pt.
„European science and scholarship looking ahead – challenges of the next 25
Years” z okazji 25-lecia powstania Academia Europaea - Konferencja zgromadziła
ponad 350 osób, z czego około 100 uczestników przybyło z Polski. Wśród
prelegentów znalazły się takie osobistości, jak: laureaci Nagrody Nobla: Robert
Huber (chemia) i Bert Sakmann (fizjologia i medycyna), laureat Nagrody Gödla
Moshe Y. Vardi.
Konferencja Young Academy of Europe (YAE).
Akademia Młodych Uczonych i Artystów.
The Wrocław Seminars .
Współorganizacja wykładów akademickich dla uczelni wrocławskich oraz innych
środowisk naukowych w ramach „Summer School on democracy: how old and
new demoracries cope with the crisis” - „Letnia szkoła demokracji: jak kryzys
gospodarczy wpływa na funkcjonowanie dojrzałych i nowych demokracji”.
•

Przygotowanie
ekspertyz
i
opinii
opartych
o
reprezentowanych przez członków Academia Europaea

zasoby

wiedzy

Dyspozycyjność biura w tym zakresie nie została wykorzystana poniewaŜ nie
pojawiły się prośby o przygotowanie stanowiska lub opinii z obszaru wiedzy
i dziedzin nauki stanowiących domenę członków Academia Europaea.
•

Udział w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych w Polsce i za
granicą polskich członków Academia Europaea oraz koordynatorów
projektu

Posiedzenie Zarządu w Monachium w dniach 29 kwietnia 2013 roku.
Posiedzenie Zarządu w Barcelonie w dniach 9-10 stycznia 2014 roku.
•

Przygotowania do udziału w Kongresie Kultury Akademickiej (Kraków, 2022.03.2014r.).
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IV.14.

Program inicjatyw lokalnych

Realizacja programu inicjatyw lokalnych odbywa się w oparciu o następujące
akty prawne:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie,
- Uchwała Nr LIV/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września
2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- Zarządzenie Nr 10816/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 października
2010r. w sprawie powołania
Zespołu
do
oceny
wniosków
inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
z
zakresu
budowy,
rozbudowy
i przebudowy
sieci
wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz dróg wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (z późn. zm.).
W 2013 roku Plan inicjatyw lokalnych obejmował 15 zadań, w tym:
- z zakresu infrastruktury technicznej - 4 zadania,
- z zakresu drogowego - 11 zadań.
Zespół odbył 2 posiedzenia, na które opracowane zostały materiały robocze
poprzedzone wizjami w terenie jak i protokoły końcowe z tych posiedzeń. Wstępnie
Zespół zaakceptował 4 nowe zadania do ujęcia w planie inicjatyw lokalnych na
2013 rok.
Ostatecznie umowy podpisano i przyznano dofinansowanie dla 4 zadań
drogowych.
Zasadą prowadzenia działalności w zakresie inicjatyw lokalnych jest deklaracja,
a następnie dobrowolna wpłata, w wysokości ustalonej przez Zespół, udziału
własnego wnioskodawców w kosztach realizacji zadania.
Ogółem wykonano:
- kanalizacja sanitarna – L = 568 mb ≈ 0,57 km,
- sieć wodociągowa –
L = 1.241 mb ≈ 1,24 km,
- kanalizacja deszczowa – L = 1.254 mb ≈ 1,25 km,
- nawierzchnia docelowa – L = 1.746 mb ≈ 1,75 km,
- nawierzchnia tymczasowa – L = 1.101 mb ≈ 1,10 km.
Roboty prowadzone były na następujacych ulicach:
- budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Jarzynowej,
- budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. PłuŜnej wzdłuŜ drogi 2KDD/4
i 1KDL do ul. Koniecpolskiego, dz. nr 8, AM-16, obręb Jerzmanowo,
- budowa nawierzchni tymczasowej w ul. Zabłocie,
- budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul.
Brahmsa,
- budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul.
Stajennej,
- budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni tymczasowej oraz docelowej
wraz z odwnodnieneim w ul. Bengalskiej,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni
tymczasowej w sięgaczu ul. Jutrzenki nr 18, 18a, 18b,

167

-

budowa nawierzchni tymczasowej w ul. Orawskiej -na odcinku od ul.
Łubinowej do dz. nr 2/8, AM-4, obręb Ołtaszyn oraz dz. nr 37 na odcinku
od dz. 2/7 AM-4, do dz. nr 35 AM-3, obręb Ołtaszyn.

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej oraz drogowej były przygotowywane
i prowadzone bezpośrednio przez Zarząd Inwestycji Miejskich, natomiast zadania
drogowe realizowane były przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o procedury określone w Ustawie
o zamówieniach publicznych.
Realizacja zadań z zakresu inicjatywy lokalnej odbywała się w ramach środków
budŜetu miasta przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Źródła danych:
1. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
2. Miejskie jednostki organizacyjne
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