SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
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Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020
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Wstęp
W roku 2020 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi: roczny i wieloletni:
Uchwała Nr XIV/363/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie
„Programu
współpracy
Miasta
Wrocławia
z
organizacjami
pozarządowymi w 2020 r.”.
Uchwała Nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października
2017r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 - 2022”.

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

Charakterystyka organizacji pozarządowych
działających na terenie Miasta Wrocławia

Wydział Partycypacji Społecznej prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych –
Generator NGO. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ewidencjonowanych w nim
było:
• 2361 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• 1710 fundacji,
• 144 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
• 139 stowarzyszeń zwykłych,
• 113 uczniowskich klubów sportowych,
• 113 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
• 22 związki sportowe,
• 20 związków stowarzyszeń,
• 13 organizacji o innych formach prawnych,
• 4 związki wyznaniowe.
Łącznie składa się to na 4639 organizacji, z których 500 posiada siedzibę poza
Wrocławiem, a w bazie znajdują się z uwagi na to, iż współpracują z Miastem poprzez
realizację zadań publicznych na rzecz Miasta i jego mieszkańców lub ubiegają się o ich
realizację.
Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę we Wrocławiu, znajdujące się
w wykazie Generatora NGO to:
• 2124 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
• 1482 fundacji
• 139 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej,
• 136 stowarzyszeń zwykłych,
• 111 uczniowskich klubów sportowych,
• 102 organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
• 20 związków stowarzyszeń,
• 13 związków sportowych,
• 11 organizacji o innych formach prawnych,
• 1 związek wyznaniowy.
Łącznie składa się to na 4139 organizacji.
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stowarzyszenia
zwykłe
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0,49%

związki sportowe
0,31%

inne
0,28%

stowarzyszenia
zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze
Sądowym
51,32%

fundacje
35,80%

Struktura organizacji pozarządowych znajdujących się
w Generatorze NGO
i mających siedzibę we Wrocławiu
na dzień 31.12.20
31.12.2020 r. (wg stanu prawnego)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Prezydent Wrocławia sprawował nadzór (na
podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie) nad 2260 stowarzyszeniami, 139 klubami sportowymi,
111 uczniowskimi klubami sportowymi i 1482 fundacjami z siedzibą we Wrocławiu.
Dodatkowo organ nadzorujący prowadził w ramach swoich uprawnień następujące
działania:
1. Wydano 8 decyzji w sprawie wpisu klubów sportowych, nieprowadzących
działalności
ziałalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez
Prezydenta Wrocławia.
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2. Wydano 28 decyzji w sprawie wpisu zmian w ewidencji klubów sportowych,
nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Wrocławia.
3. Wydano 3 decyzje o wykreśleniu z ewidencji klubów sportowych prowadzonej
przez Prezydenta Wrocławia.
4. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie wpisu uczniowskich klubów sportowych
do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta
Wrocławia.
5. Wydano 9 decyzji w sprawie wpisu zmian w ewidencji uczniowskich klubów
sportowych, prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
6. Nie wydano żadnej decyzji o wykreśleniu z ewidencji uczniowskich klubów
sportowych, prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
7. Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
- wpisie 47 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 - 75 stowarzyszeń,
- wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego – 5 stowarzyszeń,
8. W ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia
dokonano:
- wpisu 31 nowych stowarzyszeń,
- zmian danych ewidencyjnych w 11 stowarzyszeniach,
- wykreślenia z ewidencji 5 stowarzyszeń.
9. Sąd zawiadomił organ nadzorujący o:
- wpisie 96 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 - 86 fundacji,
- wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego – 1 fundacji.
I.1. Zestawienie analityczne za lata 2015 – 2020
Liczba organizacji pozarządowych
znajdujących się w Generatorze NGO
prowadzonym przez Wydział
Partycypacji Społecznej z siedzibą we
Wrocławiu (według stanu na 31
grudnia danego roku)

2015

2016
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Fundacje

986

1107

1217

1264

1419

1482

Stowarzyszenia

2761

2842

2674

2393

2480

2523

Związki stowarzyszeń
Organizacje powstałe na mocy
przepisów prawnych państwo - kościół
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22
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98

98
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0

0

0

0

1

1

Związki wyznaniowe
Inne formy prawne

10
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9

9
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Ogółem

3862

4069

4021

3789

4037

4139
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Liczba organizacji pozarządowych znajdujących się w Generatorze NGO prowadzonym
przez Wydział Partycypacji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu
(według stanu na 31 grudnia danego roku)
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II.

Finansowe formy współpracy

II.1.

Konkursy, oferty, umowy

W roku 2020 zadania publiczne zlecane były na podstawie:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz art. 43, art. 47, art. 151 i art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.) (tzw. Tryb tarczy antycovidowej)
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Łącznie w ubiegłym roku zostało ogłoszonych 212 konkursów.

STRUKTURA OGŁOSZONYCH KONKURSÓW
W 2020 ROKU
Wydział Partycypacji Społecznej

23,11%

Biuro Sportu i Rekreacji

23,11%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17,92%

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

12,27%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

7,55%

Wydział Kultury

5,18%

Biuro Wrocław Bez Barier

1,89%

Biuro Współpracy z Zagranicą

1,89%

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

1,41%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

1,41%

Wydział Wody i Energii

1,41%

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

0,95%

Miejski Konserwator Zabytków

0,95%

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

0,95%

0,00%

5,00%
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10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

W ww. konkursach złożono 954 oferty.

STRUKTURA OFERT ZŁOŻONYCH
W 2020 ROKU
Biuro Sportu i Rekreacji

22,22%

Wydział Partycypacji Społecznej

21,60%

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

15,20%

Wydział Kultury

13,00%

Wydział Zdrowia

9,85%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Konserwator Zabytków

7,34%
4,93%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

1,68%

Biuro Współpracy z Zagranicą

1,47%

Biuro Wrocław Bez Barier

1,36%

Wydział Wody i Energii

0,94%

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

0,31%

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

0,10%

0,00%

5,00%
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10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Łącznie w 2020 roku w wyniku ww. konkursów podpisanych zostało 551 umów
dotacyjnych.

STRUKTURA UMÓW JEDNOROCZNYCH
I WIELOLETNICH PODPISANYCH
W 2020 ROKU
Biuro Sportu i Rekreacji

26,67%

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

19,06%

Wydział Partycypacji Społecznej

16,15%

Wydział Kultury

11,80%

Wydział Zdrowia

10,70%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

7,62%

Miejski Konserwator Zabytków

4,90%

Biuro Wrocław Bez Barier

0,72%

Biuro Rozwoju Gospodarczego

0,55%

Biuro Współpracy z Zagranicą

0,55%

Wydział Wody i Energii

0,55%

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

0,55%

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

0,18%

0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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II.1.1.

Zestawienia analityczne za 2020 rok

Dane liczbowe do rysunków dot. konkursów, ofert oraz umów za 2020 rok przedstawia
poniższa tabela.
Dane dotyczące
ogłoszonych
konkursów

Dane dotyczące
złożonych ofert

Dane dotyczące
podpisanych
umów

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Liczba

% udział

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

2

0,95

47

4,93

27

4,90

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

2

0,95

0

0,00

0

0,00

Biuro Rozwoju Gospodarczego

3

1,41

16

1,68

3

0,55

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

3

1,41

3

0,31

3

0,55

49

23,11

212

22,22

147

26,67

Biuro Wody i Energii

3

1,41

9

0,94

3

0,55

Biuro Wrocław Bez Barier

4

1,89

13

1,36

4

0,72

Biuro Współpracy z Zagranicą

4

1,89

14

1,47

3

0,55

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

2

0,95

1

0,10

1

0,18

Wydział Kultury

11

5,18

124

13,00

65

11,80

Wydział Partycypacji Społecznej

49

23,11

206

21,60

89

16,15

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

16

7,55

94

9,85

59

10,70

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

38

17,92

70

7,34

42

7,62

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

26

12,27

145

15,20

105

19,06

212

100,00%

954

100,00%

551

100,00%

Biura/wydziały/ jednostki
organizacyjne - merytoryczne

Biuro Sportu i Rekreacji

Razem
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Dane liczbowe wszystkich obowiązujących w 2020 roku umów prezentuje poniższa
tabela.
Zestawienie umów obowiązujących
w 2020 roku według
komórek/jednostek
organizacyjnych - merytorycznych

Umowy
jedno roczne

1

Umowy wieloletnie
rok
rozpoczęcia
2020

rok
rozpoczęcia
przed 2020

Łącznie
(3+4)

Umowy w
Umowy
Łącznie
trybie
tarczy
tryb
umowy
antycovidowej
19a
(2+5+6+7)
ustawy

2

3

4

5

6

7

8

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków

27

0

0

0

0

0

27

Biuro Rozwoju Gospodarczego

2

1

3

4

0

0

6

Biuro Promocji Miasta i Turystyki

2

1

1

2

0

0

4

147

0

5

5

45

0

197

Biuro Wody i Energii

3

0

0

0

4

0

7

Biuro Wrocław Bez Barier

4

0

1

1

5

0

10

Biuro Współpracy z Zagranicą

1

2

0

2

1

1

5

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

1

0

0

0

0

0

1

Wydział Kultury

65

0

30

30

35

0

130

Wydział Partycypacji Społecznej

59

30

18

48

20

6

133

0

0

0

0

2

0

2

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

55

4

17

21

7

8

91

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

19

23

36

59

16

3

97

Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

64

41

5

46

33

0

143

449

102

116

218

168

18

853

Biuro Sportu i Rekreacji

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i
Specjalnych

Razem
Razem liczba umów
jednorocznych i wieloletnich
podpisanych w 2020 roku na
podstawie konkursów ofert
Razem liczba umów
jednorocznych i wieloletnich
obowiązujących w 2020roku na
podstawie konkursów ofert

551

667
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LICZBA I STRUKTURA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU
W 2020 roku w Wydziale Partycypacji Społecznej na podstawie 212 otwartych
konkursów ofert przygotowanych zostało łącznie 551 umów dotacyjnych na
realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:
449 umów jednorocznych,
102 umowy wieloletnie.
W ww. konkursach złożonych zostało 954 ofert.
Ponadto, na podstawie otwartych konkursów ofert zawartych przed rokiem 2020,
obowiązywały 116 umowy wieloletnie.
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w Wydziale Partycypacji Społecznej przygotowanych zostało łącznie
168 umów. W całym 2020 roku złożonych zostało w tym trybie 295 ofert.
W trybie art.15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
zawarto 18 umów.
Łącznie w 2020 roku obowiązywały 853 umowy dotacyjne na realizację zadań
publicznych.
Zestawienie liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na zadania
realizowane w 2020 roku.

Liczba umów zawartych z organizacjami
pozarządowymi na zadania realizowane
w 2020 roku
liczba umów
liczba umów w
trybie tzw "tarczy
antycovidowej"
2,11%

konkursowych
wieloletnich
zawartych przed
rokiem
sprawzdawczym
13,60%
liczba umów
zawartych w trybie
19A ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie
19,69%

liczba umów
konkursowych
jednorocznych
52,64%

liczba umów
konkursowych
wieloletnich
zawartych w roku
sprawozdawczym
11,96%
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II.1.2. Zestawienie analityczne za lata 2015– 2020

L.p.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

II.2.

Zestawienie
liczby
otwartych
konkursów ofert, złożonych ofert oraz
zawartych umów z organizacjami
pozarządowymi
Liczba ogłoszonych konkursów ofert
Liczba złożonych ofert w otwartych
konkursach ofert
Liczba
umów
konkursowych
jednorocznych
Liczba
umów
konkursowych
wieloletnich
zawartych
w
roku
sprawozdawczym
Liczba umów zawartych w ramach
konkursów ofert (poz. 3 i 4)
Liczba
umów
konkursowych
wieloletnich zawartych przed rokiem
sprawozdawczym
Liczba umów zawartych w trybie
art.19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Liczba wszystkich umów wieloletnich
obowiązujących w danym roku (poz. 4,
6)
Liczba umów zawartych na podstawie
art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020
r.
o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz
wywołanych
nimi
sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)
oraz art. 43, art. 47, art. 151 i art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.
Liczba
wszystkich
umów
obowiązujących w danym roku
sprawozdawczym

2015

2016

2017

2018

2019

2020

172

152

208

219

219

212

662

641

716

649

858

954

426

395

442

364

429

449

35

53

46

145

61

102

461

448

488

509

490

551

144

94

67

63

177

116

122

134

159

209

251

168

179

147

113

208

238

218

nd

nd

nd

nd

nd

18

727

676

714

781

923

853

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

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały nr XIV/363/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17
października 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2020 r.”, środki przeznaczone na realizację programu określono
w wysokości 97 012 000 zł.
Z kolei zgodnie z nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. w
sprawie budżetu Miasta na rok 2020 plan dotacji celowych na zadania bieżące dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosił 184 740 326,01. Różnica
pomiędzy kwotą określoną w rocznym programie współpracy a wynikającą z planu na rok
15

2020 oraz po zmianach to ponad 87,5 mln zł i wynika z różnych terminów
przygotowywania ww. dokumentów oraz dokonywania zmian w trakcie roku.
Intensywne prace nad projektem budżetu dały możliwość wygenerowania wyższej kwoty
na realizację programu. Ponadto, w trakcie roku budżetowego 2020 następowały zmiany
wynikające m.in. z konieczności dostosowania do stanu epidemii.
Wykonanie planu budżetu w zakresie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (w szczegółowości
według klasyfikacji budżetowej) za 2020 rok prezentuje poniższa tabela.
WYKONANIE PLANU DOTACJI W 2020 ROKU UDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe
Dział Rozdział

Plan wg
uchwały
budżetowej
(po zmianach)

Wyszczególnienie

OGÓŁEM
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
600

60095

Pozostała działalność

630

63003

710

Wykonanie
za 2020 rok

%
wyk.
planu

214 235 366,01 205 502 279,25

95,9

184 740 326,01 177 599 219,00

96,1

50 000,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

985 000,00

982 479,60

99,7

71095

Pozostała działalność

854 500,00

788 500,00

92,3

730

73095

Pozostała działalność

2 500,00

750

75075

Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

750

75095

Pozostała działalność

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

754

75415

754
755

1 138 050,00

0,0

2 500,00 100,0
748 682,16

65,8

458 544,00

458 543,60 100,0

67 000,00

67 000,00 100,0

Zadania ratownictwa górskiego i
wodnego

140 000,00

140 000,00 100,0

75495

Pozostała działalność

313 746,00

313 746,00 100,0

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

832 260,00

827 149,57

99,4

801

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

678 703,01

567 432,67

83,6

801

80195

Pozostała działalność

4 675 340,00

3 728 772,61

79,8

851

85153

Zwalczanie narkomanii

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85158

Izby wytrzeźwień

2 120 000,00

2 120 000,00 100,0

851

85195

Pozostała działalność

1 421 500,00

1 229 867,39

592 230,00
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11 626 529,00

592 230,00 100,0
11 344 220,27

97,6

86,5

852

85202

Domy pomocy społecznej

15 458 305,00

15 433 816,23

99,8

852

85203

Ośrodki wsparcia

8 771 180,00

8 701 443,34

99,2

852

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

455 000,00

455 000,00 100,0

852

85220

Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej

244 047,00

244 047,00 100,0

852

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

26 272 309,00

26 271 906,52 100,0

852

85295

Pozostała działalność

853

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych

853

85395

Pozostała działalność

855

85504

Wspieranie rodziny

855

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

855

85510

Działalność placówek opiekuńczowychowawczych

4 419 604,00

4 419 602,65 100,0

855

85595

Pozostała działalność

3 161 286,00

3 158 370,00

99,9

900

90013

Schroniska dla zwierząt

3 050 000,00

3 048 000,00

99,9

900

90095

Pozostała działalność

357 150,00

326 514,40

91,4

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

921

92195

Pozostała działalność

11 326 506,00

11 071 319,36

97,7

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

27 754 000,00

26 340 496,58

94,9

4 025 715,00

3 930 875,06

97,6

200 000,00

187 167,83

93,6

17 648 811,00

16 004 556,16

90,7

699 000,00

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

27 691 511,00

7 250 000,00

699 000,00 100,0
26 145 980,00

94,4

7 250 000,00 100,0

10 895 040,00

10 569 310,56 97,01

710

71095

Pozostała działalność

250 000,00

250 000,00 100,0

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

160 000,00

160 000,00 100,0

754

75495

Pozostała działalność

100 000,00

100 000,00 100,0

851

85149

Programy polityki zdrowotnej

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

853

85395

900
921

34 040,00

0,00

0,0

132 000,00

132 000,00 100,0

Pozostała działalność

2 349 000,00

2 348 570,00 100,0

90095

Pozostała działalność

420 000,00

420 000,00 100,0

92120

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
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7 450 000,00

7 158 740,56

96,1

II.2.1.

Wykonanie planu dotacji za lata 2010 - 2020

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w
ujęciu dynamicznym w latach 2010 - 2020 (w zł)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

62 877 901
65 715 620
73 298 996
69 561 969
95 553 776
103 136 698
99 006 229
127 113 076
150 376 459
141 008 569
177 599 219

III.

Inne formy współpracy

III.1.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez
Prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie
dotyczącym działalności pożytku publicznego i współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi. Do zadań WRDPP należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju
gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał
i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2020 r. Radzie przekazano do zaopiniowania 7 projektów uchwał Rady Miejskiej
Wrocławia:
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych
prowadzonych przez Miasto;
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu opieki
• nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wrocław” w 2020 r.,
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie kryteriów branych pod
uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów
zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto
Wrocław, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów, niezbędnych
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów projekt uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LXII/1446/18 w sprawie dotacji udzielanych
publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz
innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i
prawne,
• projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę nr XLVII/1094/17 w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu
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zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania
wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
• projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.,
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie organizacji bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej młodzieży
niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Wrocław w przypadkach, kiedy
gmina nie ma takiego obowiązku,
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmian uchwał Rady w
sprawie nadania statutów osiedlom w zakresie zmiany załącznika 1a - Ordynacja
Wyborcza do rady osiedla.
W roku 2020 zakończyła się kadencja WRDPP na lata 2017 – 2020. Najważniejszymi
osiągnięciami Rady w tym okresie wskazanymi przez jej członków były:
1. Wsparcie interwencyjne i mediacyjne w konflikcie wokół prowadzonego przez
Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" domu pomocy na osiedlu Różanka w
lutym i marcu 2018 r.
2. Opracowanie przez zespół w skład którego wchodzili członkowie Rady- Strategii
Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata
2018-2020. Dokument ten następnie został przyjęty jako uchwała Rady Miasta
Wrocławia i stał się obowiązującym aktem prawa miejscowego.
3. Wyjście z inicjatywą zwołania i przeprowadzenie pierwszego w historii
Wrocławskiego Forum Rad Społecznych w dniu 20.12.2019 r. W spotkaniu wzięło
udział kilkunastu przedstawicieli i przedstawicielek działających we Wrocławiu rad
społecznych, wymieniono się informacjami na temat działań i problemów oraz
zadeklarowano chęć ściślejszej współpracy i wzajemnego wsparcia, zbudowania
platformy do wymiany informacji oraz dalszych spotkań w zaproponowanej formie
Forum.
4. Przeprowadzenie w lutym i marcu 2020 konsultacji i interwencji w sprawie
zgłoszonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. brata Alberta problemu
związanego z niewłaściwymi praktykami i brakiem współpracy z placówkami
szpitalnymi i transportu medycznego wobec udzielania świadczeń osobom
bezdomnym - podopiecznym Towarzystwa. Po rozpoznaniu sprawy, wobec tego,
że placówki te podlegają Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, zapoznano z
problemem na jej posiedzeniu Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
5. Przeprowadzenie ankiety, zebranie problemów i rekomendacji od wrocławskich
NGO w sprawie sytuacji w jakich się znalazły w związku z obostrzeniami
wprowadzanymi przez władze w walce z pandemią COVID-19 i przyjęcie w dniu
31.03.2020 uchwały w tej sprawie - została ona przekazana do właściwych władz
wszystkich szczebli.
W 2020 r. odbyły się wybory członków Rady na lata 2020 – 2023.
Obecnie w skład Rady wchodzą:
Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:
Iwona Frydryszak- Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła
Małgorzata Franczak - Fundacja Eudajmonia
Joanna Warecka - Stowarzyszenie Żółty Parasol
Maria Lewandowska – Mika - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Mirosława Hamera - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Grzegorz Tymoszyk - Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
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Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:
Barbara Lisiewicz - dyrektor Biura Prezydenta
Bartłomiej Świerczewski - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:
Edyta Skuła
Bartłomiej Ciążyński
Prezydium WRDP
Przewodnicząca WRDPP - Mirosława Hamera
Wiceprzewodnicząca WRDPP - Barbara Lisiewicz
Sekretarz WRDPP - Iwona Frydryszak
Rada odbyła 6 oficjalnych posiedzeń w 2020 r. Protokoły z posiedzeń WRDPP dostępne są
w BIP UM Wrocławia pod adresem:
https://bip.um.wroc.pl/artykul/933/49098/protokoly-z-posiedzen-wrdpp
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III.2.

Grupy dialogu społecznego

Grupy Dialogu Społecznego (GDS) to forma dialogu, kontaktu i współpracy
z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, podmiotami gospodarczymi
i innymi środowiskami społecznymi prowadzona od połowy 2013 roku we Wrocławiu.
Zadanie zainicjowane i prowadzone w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Departamencie
Spraw Społecznych w ramach kompetencji Rzecznika ds. Dialogu Społecznego.
Ideą, zamysłem tematycznym, obszarami zgłaszanymi przez organizacje pozarządowe Grup Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu, diagnoza i próba rozwiązywania
ważnych problemów społecznych, jak również wskazywanie i promocja dobrych praktyk,
poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we
Wrocławiu. Nade wszystko cenną wartością osiąganą w ramach pracy GDS-ów jest
budowanie relacji społecznych pomiędzy instytucjonalnymi oraz indywidualnymi
uczestnikami życia społecznego w mieście. Podłożem zawiązania GDS staje się zawsze
pewien obszar tematyczny lub problemowy, którym intensywnie zainteresowane są
organizacje pozarządowe, bądź środowiska społeczne bez trwałej formy organizacyjnej,
a także podmioty administracji i służb publicznych.
Formy pracy – utrwaliły się dwie formy pracy w przestrzeni dialogu społecznego:
•

•

Grupy Dialogu Społecznego – skupiające przeciętnie kilkanaście osób
wywodzących się z różnych środowisk (organizacje pozarządowe, rady osiedli,
ruchy społeczne, eksperci – podmioty prywatne, uczelnie, spółdzielnie
mieszkaniowe, mieszkańcy niezrzeszeni),
Grupy Branżowe – skupiające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób (głównie
organizacje pozarządowe działające w podobnym obszarze, jednostki miejskie).

Z powodu pandemii w roku 2020 spotkania GDS nie maiły możliwości się odbywać. Próby
zwołania spotkań w okresie letnim (względnego poluzowania obostrzeń) nie powiodły się.
Bardziej odporne na trudne warunki epidemiczne są Grupy Branżowe. Z większą
łatwością funkcjonujące w trybie zdalnym. Wynikać to może z wyższego poziomu
wyspecjalizowania i profesjonalizmu osób zaangażowanych w pracę w Grupach
Branżowych. Szczególnie aktywne Grupy to Grupa Branżowa „Dostępność” (ds.
związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami), Grupa Kultura Wrocław
oraz Grupa ds. CAL-i. Te Grupy spotykały się w formie zdalnej lub podczas prawdziwych
spotkań z uśrednioną comiesięczną częstotliwością.
Realia dużych obostrzeń wynikających
ze stanu epidemii i
wiążące się
z tym duże utrudnienia w organizacji spotkań wskazują na dużą potrzebę budowania
relacji społecznych na fundamencie wspólnego przeżywania spotkań i toczących się
podczas nich rozmów, dyskusji czy też konfrontacji opinii. Zdalna forma komunikacji
wypełnia tę potrzebę w tych sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba stałej wymiany informacji
i jest większa niż potrzeba swoistego zawiązywania wspólnoty.
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III.3.

Rady społeczne oraz zespoły doradcze i inicjatywnez
udziałem organizacji pozarządowych

Wrocławska Rada ds. Rozwoju Społecznego
Rada powołana Zarządzeniem nr 1069/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie powołania Wrocławskiej Rady ds. Rozwoju Społecznego.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie
opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze Miasta dotyczących problematyki
społecznej oraz wskazywania kierunków działań, ocen i opinii o charakterze ogólnym
związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym.
Skład rady:
Jacek Pluta;
Janusz Herba;
Sebastian Wolszczak;
Wanda Ziembicka-Has;
Marlena Joks;
Elżbieta Cegieła;
Małgorzata Konieczna;
dr Barbara Mróz-Gorgoń;
Anna Daleszyńska;
Krzysztof Szczerba;
Renata Berdowicz;
Andrzej Mańkowski;
dr Małgorzata Zawada.
Rada ds. Polityki Rowerowej
Rada powołana na podstawie Zarządzenia nr 868/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Rowerowej.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie:
rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych,
zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie
poruszania się rowerem, zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji
budżetowej Program Rowerowy, opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających
wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie, rekomendacji dla działań
mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, podejmowania innych działań
na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Kadencja rady trwa dwa lata.
Skład rady:
Monika Kozłowska-Święconek;
Daniel Chojnacki;
Jakub Szymczak;
Piotr Knapiński;
Henryk Charucki;
Robert Gacek;
Aleksander Obłąk;
Agnieszka Imiela-Sikora;
Cezary Grochowski;
Paweł Puławski;
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Maciej Nowaczyk.
Rada ds. Mobilności
Rada powołana na podstawie Zarządzenia nr 867/19 Prezydenta Wrocławia z dnia
24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw Mobilności.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie:
opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze miasta, dotyczących problematyki
transportowej, a w tym w szczególności:
- dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego,
- równoważenia sposobów funkcjonowania rodzajów transportu,
- integracji systemów transportowych,
- jakości materialnej i funkcjonalnej systemu transportowego,
- bezpieczeństwa,
- aspektów ekologicznych transportu,
- formułowania opinii i postulatów dotyczących problematyki transportowej,
wynikających z własnych ocen i analiz oraz przedkładanie ich władzom miasta.
Skład rady:
Marek Żabiński;
Marta Bąk;
Jarosław Broda;
Igor Gisterek;
Cezary Grochowski;
Jerzy Lutogniewski;
Jakub Nowotarski;
Krzysztof Balawejder;
Piotr Szymański;
Ewa Wanda Wolak.
Rada do spraw Ekologii i Zieleni
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 869/19Prezydenta Wrocławia
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady ds. Ekologii i Zieleni.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców zarządzaniu Miastem w zakresie kierunków
rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz wprowadzania
rozwiązań proekologicznych.
Skład Rady:
Katarzyna Szymczak-Pomianowska;
Natalia Lipińska;
Małgorzata Demianowicz;
Małgorzata Brykarz;
Tomasz Ossowicz;
Jacek Mól;
Ewa Partyka;
Arkadiusz Wojciechowicz;
Katarzyna Łapińska;
Piotr Tyszko-Chmielowiec;
Alina Drapella-Hermansdorfer;
Zygmunt Kącki;
Zygmunt Dajdok;
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Irena Niedźwiecka-Filipiak;
Andrzej Tiukało;
Łukasz Dworniczak;
Sławomir Czerwiński;
Maciej Zięba;
Paweł Karpiński;
Sabina Lubaczewska.
Wrocławska Rada Kobiet
Rada powołana na podstawie Zarządzenia Nr 1070/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Kobiet.
Rada dla władz Wrocławia pełni funkcję doradczo–opiniującą w sprawach dotyczących
życia społeczno-gospodarczego Miasta. Członkowie rady reprezentują instytucje
publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze. Wśród
kluczowych obszarów zainteresowania i wsparcia rady jest m.in. wsparcie
rodziców w zakresie godzenia obowiązków zw. z opieką nad dziećmi i pracą zawodową,
ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie rodzin
w zakresie opieki nad osobami starszymi.
Skład rady:
Joanna Nyczak;
Renata Berdowicz;
Anna Grabowska;
dr hab. n. med. Lidia Hirnle;
prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska;
Natalia Rudolf-Niewójt;
Katarzyna Turkiewicz;
Lucyna Schumacher-Gebhard;
Katarzyna Lubiniecka-Różyło;
Renata Piwko-Wolny;
Magdalena Rozwadowska;
Joanna Stańczyk;
Izabela Beno;
Alina Szeptycka;
Jolanta Niezgodzka.
Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
Rada powołana na podstawie Zarządzenia nr 4357/20 Prezydenta Wrocławia z dnia
29 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej do
spraw Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana
Wrocławską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezydenta Wrocławia. Do zakresu działania rady należy inspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji
ich praw, opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych
przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Skład rady:

24

Adam Komar;
Mariola Mazurek-Pawełek;
Agata Roczniak;
Zbigniew Skulski;
Andrzej Mańkowski.
Wrocławska Rada Sportu
Rada powołana na podstawie NR 870/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia
2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw Sportu.
Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kultury
fizycznej. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:
- opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej;
- opiniowanie projektu budżetu w części dot. Kultury fizycznej;
- opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. Rozwoju kultury fizycznej;
- opiniowanie i inicjowanie programów dot. Rozwoju bazy sportowej na terenie
Miasta Wrocław;
- współpraca z komisją Rady Miejskiej Wrocławia d/s kultury fizycznej.
Rada spotyka się raz na trzy miesiące.
Skład rady:
dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF;
Marian Dymalski;
Zbigniew Korzeniowski;
Mieczysław Łopatka;
Renata Mauer-Różańska;
Paweł Rańda;
Tomasz Motyka;
Józef Lisowski;
Jacek Pluta;
Piotr Mazur;
Mariusz Jędra;
Radosław Mołoń.
Wrocławska Rada Seniorów
Wrocławska Rada Seniorów powołana została uchwałą nr LX/1526/14 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 26 czerwca 2014 r. Rada została powołana celem reprezentowania
potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie
gminy Wrocław. W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb,
problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia. Rada współpracuje
z Radą Miejską Wrocławia i Prezydentem Wrocławia.
Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów w 2020 roku:
Maria Zawartko;
Wanda Ziembicka-Has;
Elżbieta Góralczyk;
Agata Gwadera - Urlep;
Jolanta Niezgodzka;
Robert Pieńkowski;
Jolanta Adamek;
Marian Ferenc;
Elżbieta Gorgoń;
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Grażyna Lange;
Jerzy Lesicki;
Jacek Jerzy Popeck;
Elżbieta Anna Sarek;
Adam Zych.

III.4.
DZIAŁANIA
INFORMACYJNE
WYDZIAŁU
PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ NA STRONACH INTERNETOWYCH ORAZ PORTALACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Wydział Partycypacji Społecznej w ramach www.wroclaw.pl prowadzi i aktualizuje portal
partycypacji
społecznej
Wrocław
Rozmawia
(www.wroclaw.pl/rozmawia).
Jest to platforma informacyjna Wydziału – miejsce komunikacji z mieszkańcami,
organizacjami pozarządowymi, uczestnikami konsultacji społecznych, a także źródło
informacji na temat budżetu obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego oraz od 2020 roku
rewitalizacji.
W jednym miejscu mieszkanki i mieszkańcy znajdują interesujące ich zagadnienia oraz
następujące, dedykowane podstrony: Wrocławski Budżet Obywatelski (m.in. aktualności
dotyczące projektów, listy i realizacje projektów, zasady, dział FAQ), Konsultacje
społeczne: (podstrony poszczególnych konsultacji, aktualności), Dla NGO (m.in. wsparcie
finansowe, współpraca, najem lokali, sprawy do załatwienia), Dla Mieszkańca (petycje,
nieodpłatna pomoc prawna, przebieg publicznych dyskusji), Fundusz Osiedlowy
(aktualności, zasady, konsultacje opiniowanie, realizacja), Rewitalizacja (wrocławskie
przykłady, zasady, podstawy prawne, zabytkowe pojazdy), Centra Aktywności Lokalnej
(Wrocławski Model CAL, lista i mapa lokalizacji) oraz ogólny dział Aktualności obejmujący
wszystkie wymienione wyżej obszary.
W roku 2020 liczba odsłon strony wyniosła 1 832 327, a odpowiednio dla podstron:
• Wrocław Rozmawia – 503 110
• Budżet Obywatelski – 1 329 217
Ponadto aktualizowano informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia:
m.in. informacje o Wydziale Partycypacji Społecznej, otwartych konkursach ofert oraz
innych trybach wsparcia finansowego, sprawy do załatwienia, najem lokalu użytkowego
przez NGO, formularze do pobrania, zestawienia, programy współpracy i sprawozdania,
ogłoszenia konsultacji społecznych. W 2020 roku wiele informacji związanych było z
pandemią Covid-19.
Wydział prowadzi także strony na portalach społecznościowych:
• Facebook/Wrocław Rozmawia, www.facebook.com/wroclawrozmawia;
• Facebook/Wrocławski Budżet Obywatelski,
• www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski;
• Twitter/Wrocław Rozmawia, www.twitter.com/WroclawRozmawia;
• Instagram/Wrocław Rozmawia, www.instagram.com/wroclaw_rozmawia.
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III.5.

Szkolenia adresowane do przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz pracowników Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych, które udzielają dotacji
celowych

We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 odbyły
się bloki szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których ogółem zostały przeszkolone
183 osoby.
Szkolenia były skierowane zarówno do nowo powstałych organizacji pozarządowych
i miały na celu zapoznanie ich z zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi
funkcjonowania NGO (zakładanie fundacji i stowarzyszeń, zmiany w PIT i CIT w 2020 r.,
przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych, podstawy prowadzenia księgowości w
organizacjach pozarządowych, polityka rachunkowości
oraz
instrukcja obiegi
dokumentów w organizacjach pozarządowych) jak i do organizacji już działających,
których celem było podniesienie potencjału i profesjonalizacji ich pracy (Profilaktyka i
radzenie sobie z syndromem wypalenia w ngo, Współpraca biznesu i NGO oczami
praktyków, tworzenie i budżetowanie projektów, Google Grants dla NGO - skuteczne i
bezpłatne narzędzia dla organizacji pozarządowych, Przegląd źródeł finansowania
organizacji pozarządowych).
Przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz dla pracowników
Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, udzielających dotacji celowych dla
organizacji pozarządowych. Tematem szkoleń były otwarte konkursy ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 roku oraz przygotowanie do realizacji kolejnego etapu zadania
publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W szkoleniach udział
wzięło 145 osób.
Na zlecenie Wydziału Partycypacji Społecznej przeprowadzono również cykl szkoleń o
zróżnicowanej tematyce, w których udział wzięło 299 osób. Szkolenia były skierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych i miały na celu podnoszenie profesjonalizacji
pracy np. Rola lidera w motywowaniu w organizacjach pozarządowych – postawy i
narzędzia, Pobudzanie zmysłów w pracy z dziećmi, Kurs dla kandydatów na
wychowawców wypoczynku, RODO w praktyce – warsztaty z prowadzenia dokumentacji,
Moderator czasu wolnego seniorów, czyli w jaki sposób uruchomić potencjał twórczy
grupy poprzez własną kreatywność i inicjatywę, Nieinwazyjne metody rozwiązywania
problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem. Program ćwiczeń integrujących,
Sztuka motywacji od A do Z zaczynając od siebie zmieniamy innych, trening umiejętności
społecznych dla dzieci i młodzieży, zabawy interakcyjne w praktyce kreatywnego
animatora, trening teorii umysłu, czyli inteligencja społeczna w praktyce, mentoring
i autocoaching - narzędzia do pracy z seniorem itp. Szkolenia były przeprowadzanie w
formie zdalnej.
Ogółem w 2020 roku zostało przeszkolonych łącznie 627 osób.
Ponadto, Wydział Partycypacji Społecznej w roku 2020 zlecił przeprowadzenie szkoleń
w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla pracowników
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek organizacyjnych oraz
szkół i przedszkoli, aby zwiększyć świadomość zlecania zamówień podmiotom ekonomii
społecznej. W szkoleniach wzięło udział 26 osób. Łączny koszt szkoleń to 18 800,00
złotych brutto.
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Tabela 1 Liczba uczestników szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych oraz pracowników UM i jednostek
organizacyjnych Gminy zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi

L.p.
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organizacji pozarządowych
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2016
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współpracą z organizacjami pozarządowymi
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Tabela 2 Liczba uczestników szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych oraz pracowników UM i jednostek
organizacyjnych Gminy zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi
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Tabela 3 Liczba uczestników szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych oraz pracowników UMW i jednostek
organizacyjnych Gminy zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi
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Jak prezentują dane analityczne, liczba szkoleń w ostatnim roku wykazuje trend
spadkowy, wynikający z przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 i
związanych z tym od połowy marca 2020 r. obostrzeń. Zdecydowana większość szkoleń
odbyła się w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu.
Rokrocznie część szkoleń ma na celu podnoszenie potencjału i profesjonalizacji pracy
organizacji pozarządowych wraz z doskonaleniem umiejętności ogólnorozwojowych
i interpersonalnych uczestników, część natomiast jest związana z bieżącymi potrzebami
np. w zakresie zmian przepisów, doskonalenia narzędzi pracy, informatycznych, itp.

III.6.

Udostępnianie gminnych nieruchomości organizacjom
pozarządowym

W roku 2020 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 406 nieruchomości gminnych
na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe,
nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane). Powyższa liczba uwzględnia
dane z:
• Zarządu Zasobu Komunalnego (278);
• Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o. (38);
• Wydziału Nieruchomości Komunalnych (41);
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (38);
• Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4 (10);
• Zarządu Zieleni Miejskiej (11).
Nieruchomości użytkowane były na podstawie następujących tytułów prawnych:
• najem (249);
• użyczenie (100);
• dzierżawa (27);
• użytkowanie (21);
• użytkowanie wieczyste (9).
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Ponadto organizacje korzystały z infrastruktury lokalowej szkół i obiektów sportowych
z przeznaczeniem na m. in. różnorodne zajęcia sportowe i pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży. W roku 2020 obowiązywały łącznie 621 krótkoterminowe umowy na
pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe. Powyższa liczba
uwzględnia dane z:
Departamentu Edukacji (550);
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (71).
Ważną rolę w zakresie zapewniania infrastruktury lokalowej dla organizacji
pozarządowych pełniło Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4, prowadzone
w gminnym budynku przez Fundację Przemian Społecznych „Zmiana”. Placówka przy
ul. Paulińskiej 4 prowadzi działalność od września 2011 roku i zapewnia pomieszczenia
dla 10 organizacji pozarządowych, realizujących projekty w różnych obszarach
społecznych. Projekty te wpisują się w działania Miasta na rzecz rewitalizacji rejonu
Nadodrza. Do głównych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w Centrum
w roku 2020 należ m. in. Dom Sztuki PajdArt, spotkania seniorów i kombatantów,
poradnictwo dla: migrantów, osób z doświadczeniem choroby onkologicznej, osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Przeprowadzono wspólnie z Zarządem Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskimi
Mieszkaniami Sp. z o. o. 10 wizytacji nieruchomości gminnych, użytkowanych przez
organizacje pozarządowe.
W związku z Zarządzeniem nr 2870/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla NGO dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Wrocław oddanych w najem lub dzierżawę:
- Wydział Partycypacji Społecznej zaopiniował 150 wniosków organizacji pozarządowych;
- udzielono ulgi w czynszu organizacjom pozarządowym z tytułu najmu/dzierżawy
gminnych nieruchomości w łącznej wysokości 709.083, 29 zł.

III.7.

Opiniowanie działalności organizacji pozarządowych
oraz udzielanie rekomendacji

W 2020 r. wydano 156 opinii o organizacjach pozarządowych w sprawach lokalowych
dla: Zarządu Zasobu Komunalnego (104), Wrocławskich Mieszkań Sp. z o. o. (40),
Departamentu Edukacji (4), Wydziału Nieruchomości Komunalnych (4), Biura Prezydenta
(2), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (1), Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław (1). Opinie dotyczyły przede wszystkim: pozyskania w najem gminnych
lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, przedłużenia wygasających umów najmu,
aneksowania umów zawartych na czas nieoznaczony, udostępnienia pomieszczeń
szkolnych itd.
Ponadto przekazano gminnym zarządcom nieruchomości 92 sprawozdania roczne
z działalności prowadzonej w gminnych lokalach użytkowych, a także sporządzono 21
odpowiedzi w sprawie oczekiwań i zamierzeń inwestycyjnych w związku z przystąpieniem
do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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III.8.

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

Wśród najważniejszych dokumentów i aktów prawnych dotyczące współpracy Miasta
Wrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacji należy wymienić:
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Bakaliowa);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Drezynowa);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Lokomotywowa);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Maszynistów);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Pawła Kwoczka);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Macierzankowa);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Zawidowska);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Włókniarzy);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi
na terenie Wrocławia (skwer Tymoteusza Karpowicza);
• projekt pt. Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza
Partyzantów (dawne Wzgórze Liebicha) we Wrocławiu - Etap 1;
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr VI/67/11 Rady
Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia;
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wrocław w 2020 roku;
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Władysława Chachaja);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Korzenna);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy alei na
terenie Wrocławia (aleja Czesława Słani);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Frezjowa);
• projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie kryteriów branych pod
uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów
zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto
Wrocław, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów, niezbędnych
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów - konsultacje prowadzone z Radą
Działalności Pożytku Publicznego;
• dokument pn.: „Wrocławska strategia rozwoju elektromobilności”;
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Stanisława Jana Jabłonowskiego);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Pistacjowa);
• projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Wisławy Szymborskiej);
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projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Polnych Niezapominajek);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy na terenie Wrocławia (Szczypiornicka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu na
terenie Wrocławia (Cukrowników);
koncepcja przebudowy ul. Gajowickiej;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu na
terenie Wrocławia (Bitwy Warszawskiej 1920 roku);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (skwer Wrocławianek);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Wrocławia;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Kornela Morawieckiego);
konsultacje dotyczące urządzenia podwórka przy ulicach: Ołbińskiej, Jedności
Narodowej, Henryka Pobożnego i Niemcewicza;
konsultacje społeczne urządzenia terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Wrocław, w roku szkolnym 2020/2021;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odroczenia terminu
wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
konsultacje dotyczące zaprojektowania parku na Kępie Mieszczańskiej;
konsultacje na temat urządzenia zieleni na ul. Żeromskiego na odcinku od
Jedności Narodowej do Nowowiejskiej;
projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie "Programu współpracy
miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.;
konsultacje na temat zagospodarowania podwórka przy pl. św. Macieja;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy placowi oraz
ciągowi pieszo-jezdnemu na terenie Wrocławia (ks. Franciszka Skorusy);
konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia wytycznych przestrzennych na rzecz
osiedli kompletnych;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Beaty Artemskiej);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Beli Bartoka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Ramiszowska);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Białych Tygrysów);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Tadeusza Szczęsnego Owińskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Jerzego Szmajdzińskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Władysława Stasiaka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy parkowi na
terenie Wrocławia (Aleksandry Natalli-Świat);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/174/11
Rady Miejskiej Wrocławia Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki
budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/175/11
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław;
32

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania wnętrza podwórzowego
pomiędzy ulicami Nobla, Rydygiera, Paulińska, Pomorska;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2021-2023”;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Gminnego programu
wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2021-2023”;
projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały nr
XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
na terenie Wrocławia (Dawida Kurzmanna);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Wojciecha Jerzego Hasa);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Wrocławia (Harivansh Rai Bachchana);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy parkowi na
terenie Wrocławia (gen. Tadeusza Rozwadowskiego);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia kierunków
działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2021 pod nazwą
„Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2021”;
konsultacje dotyczące urządzenia podwórka przy ulicach: Księgowej, Hallera,
Słonecznikowej;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie organizacji bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej młodzieży
niepełnosprawnej;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie
nadania statutów osiedli;
dokument „Jak przyznawać pracownie artystyczne?”;
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na
terenie Wrocławia (Weroniki Kumko);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (Wandy Dubieńskiej);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (Haliny Konopackiej);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (Zecerska);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (Trocka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (Tadżycka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy
na terenie Wrocławia (Uzbecka);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (Bohdana Karabona);
projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy rondu
na terenie Wrocławia (Praw Kobiet).

W oparciu o przeprowadzone konsultacje na podstawie Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
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miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(j.t. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063) przyjęto:
Uchwałę Nr XXVIII/755/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października
2020 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2021 r.”

III.9.

Projekty partnerskie współfinansowane ze środków
funduszy europejskich oraz krajowych

Wydział Zarządzania Funduszami w 2020 roku współpracował z organizacjami
pozarządowymi w zakresie przygotowania i realizacji 14 projektów partnerskich
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, w tym RPO WD 2014-2020,
POWER 2014-2020 oraz środków krajowych. WZF udzielał konsultacji dotyczących
możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć, zgodności z dokumentami programowymi
oraz przygotowania założeń projektów, ale również prawidłowej realizacji rzeczowofinansowej projektów partnerskich.
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ
COVID-19
Okres realizacji -26.10.2020 - 31.03.2021
Ilość zawartych umów – 7 umów o współpracy oraz 7 umów o przekazanie sprzętu,
wyposażenia, materiałów zawartych pomiędzy Gminą Wrocław (Lider projektu)
a podmiotami prowadzącymi DPS (organizacje pozarządowe/kościelne osoby prawne).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorami projektu z ramienia Gminy Wrocław są Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych.
Celem projektu jest niwelowanie skutków występowania choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz wsparcie 13 Domów Pomocy Społecznej we
Wrocławiu (w tym 9 prowadzonych przez organizacje pozarządowe/kościele osoby
prawne) w walce z epidemią COVID-19. Środki w ramach grantu zostały przeznaczone na
zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów dla 13 Domów Pomocy Społecznej, zgodnie ze
zgłoszonymi potrzebami.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z odbiorcami projektu
(organizacje pozarządowe/kościele osoby prawne jako podmioty prowadzącego DPS) w
zakresie zawarcia umowy o współpracy w związku przygotowaniem aplikacji, złożył
wnioski o przyznanie grantów, koordynował podpisanie umowy o powierzenie grantu.
STAŻ MOTOREM KARIERY- NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Okres realizacji - 01.03.2021-31.10.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Dolnośląska Izbą
Gospodarczą (Lider projektu) a Gminą Wrocław.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Zespół Szkół nr 2 im. I Korpusu
Pancernego Wojska Polskiego. Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy, zwiększenie szans na
zatrudnienie wśród uczniów ZS2 we Wrocławiu w szczególności poprzez poprawę
efektywności kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizacja staży dla uczniów i
kadry pedagogicznej, wsparcie doradcy zawodowego, szkolenia, zakup wyposażenia.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu w zakresie
uzgadniania zapisów umowy partnerskiej, kompletowaniu dokumentacji
oraz
uczestnictwa w spotkaniu grupy roboczej.
AZYL - USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
Okres realizacji - 01.07.2020 - 30.06.2023
Ilość zawartych umów - 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Lider projektu) a Gminą Wrocław i Fundacją
Evangelium Vitae.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych przez
utworzenie 20 miejsc opieki i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych dla 240
osób w całodobowej placówce krótkookresowego pobytu przy ulicy Rydygiera 22-28 we
Wrocławiu.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie uzgadniania zapisów
umowy partnerskiej oraz przygotowania realizacji projektu i uczestniczył w posiedzeniach
Komitetu Sterującego.
reSTART
Okres realizacji - 01.01.2020 – 30.09.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Ukraina (Lider
projektu) a Gminą Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego we Wrocławiu. Celem projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnointegracyjnych migrantów z państw trzecich przebywających we Wrocławiu i na Dolnym
Śląsku. Planowane jest udzielenie wsparcia minimum 2000 obywateli państw trzecich
poprzez możliwość udziału w szerokiej ofercie kursów (językowych, adaptacyjnych),
doradztwa indywidualnego (punkty informacyjne, zdalny punkt doradztwa, konsultacje ze
specjalistami) oraz działań podnoszących szanse na rynku pracy. W ramach projektu
rozwijane będą działania kierunkowane na wsparcie procesów edukacyjnych i
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integracyjnych we wrocławskich szkołach, przedszkolach, na uczelniach oraz w
społecznościach lokalnych. Projekt reSTART jest przykładem współpracy organizacji
pozarządowych, władz samorządowych i biznesu na rzecz integracji międzykulturowej
migrantów z krajów trzecich ze społeczeństwem przyjmującym.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu - Fundacją
Ukraina w zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, monitorował
powstawanie i wdrażanie produktów projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Liderem projektu a Gminą Wrocław oraz uczestniczył
w posiedzeniach Grupy Partnerskiej.
SAMO-Dzielni edycja 2
Okres realizacji - 01.08.2020 – 31.10.2023
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Promyk Słońca
(Lider projektu) a Gminą Wrocław.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wrocławiu. Celem projektu jest realizacja usług asystencji osobistej,
w tym opieki wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. Usługi
asystenckie będą realizowane dla min. 70 osób z niepełnosprawnościami, dorosłych i
dzieci, wymagających wsparcia asystenta w codziennym funkcjonowaniu. Usługi opieki
wytchnieniowej dla dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub
umiarkowanym będą świadczone w systemie całodobowym (lub dziennym), w
zaadaptowanym do tego celu i wyposażonym mieszkaniu. Usługi opieki wytchnieniowej
dla dzieci z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
będą świadczone w systemie dziennym w odpowiednio wyposażonym lokalu.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu - Fundacją
Promyk Słońca w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie oraz uzgadniania zapisów
umowy partnerskiej, prawidłowej realizacji i finansowania projektu w tym prawidłowego
zabezpieczenia środków w budżecie Miasta, planowaniu efektywnej rekrutacji,
prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, przygotowania dokumentów z
realizacji projektu do IP, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi
pomiędzy Liderem projektu a Gminą
UCZEŃ AKTYWNYM UCZESTNIKIEM RYNKU PRACY
Okres realizacji - 01.01.2020- 31.12.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Fabryka
Marzeń (Lider) i Gminą Wrocław.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów
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poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez: doposażenie placówki
w pracownie zawodowe oraz sprzęt TIK, staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia
i wyjazdy edukacyjne, doradztwo zawodowe. Wsparciem objęta jest również kadra
nauczycielska- kursy i szkolenia.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu w zakresie
uzgadniania zapisów umowy partnerskiej, kompletowaniu dokumentacji, realizacji zadań
projektowych, monitoringu przepływów finansowych pomiędzy Liderem/ Gminą
Wrocław/Realizatorem.
DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – STWORZENIE 30 MIEJSC ŚWIADCZENIA USŁUG
SPOŁECZNYCH W RAMACH 6 MIESZKAŃ TRENINGOWYCH NA OBSZARZE MIASTA
WROCŁAWIA
Okres realizacji - 01.03.2019 – 28.02.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Fundacją Inicjowania
Rozwoju Społecznego (Lider projektu) a Gminą Wrocław.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wrocławiu. Celem projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa
wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie
6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 (72 kobiet, 48 mężczyzn) osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6 miesięcznego
pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych,
opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu Fundacją
Inicjowania Rozwoju Społecznego w zakresie uzgadniania zapisów zmian do umowy
partnerskiej, prawidłowej realizacji i finansowania projektu w tym zabezpieczenia wkładu
własnego w budżecie Miasta, przygotowania dokumentów z realizacji projektu do IP,
przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Liderem.
MÓJ DRUGI DOM – ZAPEWNIENIE WSPARCIA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
W DZIENNYCH DOMACH POMOCY WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.10.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wrocław (Lider
projektu) a Fundacją „Bajkowy Świat”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych
z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie
łącznie 120 miejsc w czterech Dziennych Domach Pomocy we Wrocławiu. Główne
zadania: przygotowanie do świadczenia usług w DDP, świadczenie usług w DDP
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(Karmelkowa, Semaforowa, Skoczylasa), przewóz klientów, poradnictwo specjalistyczne
dla klientów DDP.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Partnerem projektu w
zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, sprawował nadzór nad
prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Partnerem projektu,
uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej oraz współpracował przy promocji
projektu, w tym otwarciu nowych DDP.
DROGA DO DOMU
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.05.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu) a Gminą Wrocław.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014-2020.
Partnerem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wrocławiu. Celem głównym projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie modelu
wychodzenie z bezdomności i odejścia od przedłużającego się pobytu osób bezdomnych
w placówkach. Projekt ma na celu wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie do
praktyki modelu usamodzielnianie osób bezdomnych opartego na trójsektorowej
współpracy samorządu pracodawców i organizacji pozarządowych.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu –
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie prawidłowego przebiegu
rzeczowo-finansowego projektu, monitorował powstawanie i wdrażanie produktów
projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy
Gminą Wrocław a Liderem.
NAJPIERW MIESZKANIE
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.03.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny (Lider projektu) a Gminą Wrocław.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014-2020.
Partnerem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wrocławiu. Celem projektu jest rozwiązanie i zakończenie problemu bezdomności
osób długotrwale i chronicznie bezdomnych zaburzonych psychicznie i uzależnionych
poprzez eksperymentalne i badawcze wdrożenie innowacji społecznej. Najpierw
Mieszkanie, zapewniającej natychmiastowy dostęp do stałych indywidualnych mieszkań a
także wszechstronne wsparcie w mieszkaniu, bez warunku terapii lub trzeźwości.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu–
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie prawidłowego przebiegu
rzeczowo-finansowego projektu, monitorował powstawanie i wdrażanie produktów
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projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy
Gminą Wrocław a Liderem.

PODNIESIENIE KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z OBSZARU ZIT
WROF
Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Zachodnią Izbą
Gospodarczą (Lider projektu) a Gminą Wrocław.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Technikum nr 16 w Zespole Szkół
nr 3 we Wrocławiu im. Czesława Miłosza oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa
Mackiewicza. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez
organizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, kółek zainteresowań rozwijających
uzdolnienia, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zakup wyposażenia oraz
doposażenie bazy dydaktycznej, podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli w zakresie
wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu w zakresie
prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, monitorował wdrażanie
zakładanych celów i produktów projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Liderem/ Gminą Wrocław/Realizatorem.
SZKOŁY GMINY WROCŁAW I GMINY CZERNICA TO KOMPETENCJI SKARBNICA
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.07.2021
zawarta pomiędzy Fundacją Otwarci Na Edukację (Lider projektu) a Gminą Wrocław i
Gminą Czernica
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania w 7 szkołach objętych projektem (4
szkoły z Gminy Wrocław, 3 szkoły z Gminy Czernica) poprzez wsparcie uczniów i
nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych i narzędzi TIK.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu– Fundacją
Otwarci Na Edukację w zakresie realizacji projektu, sprawował nadzór nad prawidłowymi
przepływami finansowymi pomiędzy Liderem a Gminą Wrocław i uczestniczył w
posiedzeniach Grupy Sterującej.
KLUB INTEGRCJI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU
Okres realizacji: 01.11.2019 - 31.01.2022
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wrocław (Lider
projektu) a Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Wrocławskie Centrum Integracji.
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej dla
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie oraz
funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej we Wrocławiu przy ul. Skoczylasa 8.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Partnerem projektu w
zakresie prawidłowego przebiegu rzeczowo-finansowego projektu, sprawował nadzór nad
prawidłowymi przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Wrocław a Partnerem projektu,
uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej.
KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA Z ZAKRESU BIORÓŻNORODNOŚCI
ORAZ OCHRONY JAKOŚCI POWIETRZA WE WROCŁAWIU I 10 GMINACH
DOLNEGO ŚLĄSKA
Okres realizacji: 03.04.2018 – 31.12.2019
Ilość zawartych umów – 1 umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wrocław (Lider
projektu) a Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu, Wyższą Szkołą Bankową
we Wrocławiu, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

w ramach
Operacyjny

Celem projektu było przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej
związanej z ochroną środowiska. Kampania miała regionalny charakter oraz zasięg
oddziaływania. Skierowana była do mieszkańców Wrocławia oraz Kobierzyc, Kątów
Wrocławskich, Dzierżoniowa, Bielawy, Świdnicy, Środy Śląskiej, Szczawna-Zdrój, JedlinyZdrój, Sobótki, Świdnicy.
W 2020 r. Wydział Zarządzania Funduszami współpracował z Liderem projektu przy
ostatecznym rozliczeniu finansowym projektu.

IV.

Sprawozdanie z realizacji zadań będących
przedmiotem współpracy przez poszczególne
komórki organizacyjne

IV.1.

Wydział Partycypacji Społecznej

Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sektor 3
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 6109
Celem realizacji zadania publicznego było wspieranie organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego (poza wspieraniem ich działalności
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gospodarczej), a także grup nieformalnych/inicjatywnych i osób fizycznych działających
lub chcących działać na terenie Gminy Wrocław w sferze pożytku publicznego.
Sektor 3 ma w szczególności spełniać funkcję wspierającą (organizacyjne, logistyczne
i merytoryczne) dla organizacji pozarządowych m.in. poprzez:
• czasowe udostępnianie adresu siedziby i korespondencyjnego oraz umożliwienie
odbioru przesyłek,
• udostępnianie stanowiska pracy na godziny z dostępem do komputera, Internetu,
telefonu, drukarki, skanera i kserokopiarki,
• udostępnianie
nieodpłatne/odpłatne
sal
w
celu
prowadzenia
spotkań
organizacyjnych i szkoleniowych, konferencji, seminariów, wystaw, etc.,
• doradztwo pracowników merytorycznych w zakresie zagadnień ogólnych
związanych z funkcjonowaniem NGO tj. doradztwa prawnego, księgowego,
pozyskiwania środków na działalność statutową oraz informatyki- doradztwo
będzie odbywać się poprzez kontakt bezpośredni, a także drogą telefoniczną i emailową,
• wymianę informacji i doświadczeń między organizacjami i instytucjami poprzez
m.in. spotkania, newsletter, tablice prezentacyjne, stronę internetową, media
społecznościowe,
• spotkania integrujące, prezentacyjne i służące wymianie doświadczeń między
organizacjami,
• organizację i prowadzenie szkoleń, które przygotowują do współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podnoszą
kompetencje
osób
współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
• prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Sektor 3 i NGO poprzez
m.in. wydawanie newslettera, stronę internetową i media społecznościowe,
• promowania Sektora 3 jako dobrej praktyki i przykładu współpracy Gminy
Wrocław z NGO,
• rozwijanie kompetencji zawodowych osób pracujących w organizacjach
pozarządowych (w szczególności osób zarządzających), poprzez m.in. szkolenia
i doradztwo,
• podnoszenie kompetencji kwalifikacji pracowników i wolontariuszy Sektor 3.
W związku z epidemia COVID-19 oferta wsparcia była na bieżąco dostosowywana do
sytuacji i obowiązujących obostrzeń, w tym nastąpiła zmiana trybu szkoleń, konsultacji
doradztwa na zdalny.
Organizacja
i
przeprowadzenie
kongresu
wrocławskich
pozarządowych
Okres realizacji: 10.05.2018 r. – 31.12.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 500 uczestników on-line

organizacji

W 4 Kongresie Organizacji Pozarządowych wzięło udział 229 organizacji pozarządowych,
18 grup inicjatywnych, 2 uczelnie wyższe oraz 20 osób reprezentujących biznes, media
i wolontariuszy. Głównym celem realizacji zadania publicznego było stworzenie
przestrzeni spotkań, dialogu środowiska pozarządowego na temat rozwoju Miasta
z
udziałem
przedstawicieli
samorządu,
którego
kulminacyjnym
wydarzeniem
organizowanym w każdym roku jest Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych.
W ciągu całego roku organizowane były spotkania grup branżowych wrocławskich NGO,
tworzone były bazy danych dotyczących badań i analiz wrocławskich NGO, animowane
były i koordynowane spotkania Koalicji na rzecz rozwoju wrocławskiego modelu
współpracy Gminy Wrocław i NGO.
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Podczas 4. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniach
17-20.06.2020 roku w formie spotkań on-line z powodu pandemii COVID-19,
zrealizowano 11 spotkań panelowych, w ramach których nastąpiła wymiana doświadczeń
na temat współpracy między NGO, a Urzędem Miejskim Wrocławia i na temat wyzwań
demokracji. Uczestnicy Kongresu rozmawiali o procesie wdrażania „Strategii rozwoju
współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, a
także o ważnych dla Miasta rozwiązaniach realizowanych i rekomendowanych przez NGO.
Promowano Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego, Mikrogranty oraz
Wrocławskie Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej. W spotkaniach brał udział Prezydenta
Wrocławia oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie „Strategii”.
Mniej oficjalną częścią wydarzenia, były działania towarzyszące na które składały się:
przedstawienie teatralne, wystawa oraz koncert, które odbyły się na żywo przy
zachowaniu reżimu sanitarnego i wcześniejszej obowiązkowej rejestracji.
Organizacja i prowadzenie centrum społeczno - kulturalno – edukacyjnego
„Pracownia projektów miedzykulturowych „Zajezdnia”
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 5 000
Celem realizacji zadania publicznego była realizacja następujących działań:
• Młodzieżowego Centrum Inicjatyw Prospołecznych „MOJE MIEJSCE” – praca
z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
• Pracownia projektów międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów, w tym
projektów
międzykulturowych
poprzez
animację
partnerstw
krajowych
i międzynarodowych,
• Centrum Wolontariatu Akcyjnego – udostępnianie zaplecza infrastrukturalnego
na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego,
• Animacji działań na rzecz osób starszych – aktywizacja osób starszych do działań
animacyjno-kulturalnych.
Istniała potrzeba wsparcia działań Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego
ze względu na potrzeby społeczne mieszkańców Wrocławia (ok. 5 tys. osób
korzystających z infrastruktury Zajezdni). Realizacja zadania publicznego przyczyniła się
do poszerzenia grupy odbiorców działań społeczno-kulturalnych, edukacyjnych
i sportowych.
Zadanie publiczne skierowane było w szczególności do młodzieży z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i uzależnieniami. Istnieje potrzeba pomocy społecznej
i indywidualnego wsparcia młodego człowieka w przypadku osłabienia funkcji opiekuńczej
rodziny i toksycznego oddziaływania środowiska. Celem zadania publicznego jest
umożliwienie młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją (poprzez edukację
i wsparcie infrastrukturalne) aktywnego działania w obszarze animacji społecznokulturalnej, a w konsekwencji świadomego wyboru drogi życiowej.
Działania projektowe wsparły tworzenie postaw zaangażowanych społecznie, w oparciu
o indywidualne zainteresowania osób.
Młodzież ze środowisk zagrożonych uzależnieniami otrzymała wsparcie w postaci
interaktywnych działań edukacyjnych, spotkań z psychologiem. Dzięki realizacji działań
projektowych oraz wolontariatów wzrasta poziom samooceny wśród beneficjentów
działania Moje Miejsce.
Zadanie publiczne zakłada promowanie postaw prospołecznych poprzez tworzenie
zespołów projektowych. Podejmują one nowe wyzwania w przestrzeni społecznej miasta
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realizując indywidualne projekty uczestników. Planowanie i realizacja zadań projektowych
jest drogą do budowy etosu pracy i służy niwelowaniu postawy roszczeniowej –
uzależnienia od pomocy społecznej i jej rozwiązań systemowych. Sukcesy w realizacji
własnych projektów wzmacniają postawy zaangażowania i uczą pokonywania przeszkód
na drodze do celu.
Z działaniami animacyjnymi docierają do seniorów, którzy brali udział w warsztatach
i imprezach kulturalnych organizowanych wokół przestrzeni PPM „Zajezdnia”.
Z uwagi na pandemie COVID-19 działania w obszarze animacji społeczno-kulturowej
częściowo obywały się online. Niektóre zajęcia/spotkania odbyły się w mniejszych
grupach lub z nich zrezygnowano.
Organizacja i prowadzenie centrum społeczno- kulturalno – edukacyjnego
„Czasoprzestrzeń”
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 153 000
Celem realizacji zadania publicznego była realizacja działań społeczno – kulturalno edukacyjnych skierowanych do osób mieszkających lub uczących się we Wrocławiu,
w szczególności do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów, społeczności lokalnej
osiedli Sępolno – Biskupin –Dąbie - Bartoszowice poprzez udział w warsztatach, eventach
i mini projektach.
W ramach zadania publicznego realizowane były:
• Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno – kulturalnych poprzez
animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja
warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym)
mini projektów i eventów. Zadanie publiczne zakładało włączenie w działania
lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie mieli swoje pracownie.
• Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne podczas
dużych imprez organizowanych
na terenie Wrocławia oraz udostępnienie
infrastruktury
na
potrzeby
realizacji
projektów
społeczno-kulturalnoedukacyjnych.
Ze względu na pandemie COVID-19 podjęto działania polegające na szyciu maseczek
i robienie przyłbic dla wrocławskich szpitali, wsparciu osób na kwarantannie i pakowaniu
paczek żywnościowych dla osób potrzebujących. Część wydarzeń odbyła się online.
Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych – Paulińska
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba odbiorców: 10 organizacji pozarządowych
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było wsparcie organizacji pozarządowych poprzez
prowadzenie Centrum i zapewnienie dostępu do lokalu organizacjom pozarządowym wraz
z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań
i realizacji działań statutowych. W Centrum w I półroczu 2020 roku swoje siedziby miało
10 organizacji pozarządowych. Centrum stanowiło zaplecze infrastrukturalne dla
organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wrocławia
między innymi z zakresu kultury, ochrony zdrowia i spraw społecznych. Zapewniona była
kompleksowa i profesjonalna obsługa finansowo-księgowa jak również odpowiednia
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opieka i utrzymanie obiektu. Prowadzone były bieżące remonty oraz naprawianie awarii
i dewastacji. Organizacja prowadziła ogród społeczny z tyłu budynku.
Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła na realizację zadania.
Centrum Zwalczania Nudy na terenie nowych Żernik i okolic we Wrocławiu –
pilotaż
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok.120 osób
Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie zaangażowania społeczności
lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do miejsca i grupy terenu Nowe Żerniki.
W ramach działania Centrum beneficjenci mieli możliwość współtworzenia działań
organizowanych w Centrum oraz możliwość aktywnego działania na rzecz społeczności
lokalnej. W ramach działania Centrum przeprowadzono z inicjatywy mieszkańców szereg
imprez integrujących społeczność lokalną m.in. bal karnawałowy dla dzieci, turniej gry w
bingo, kalambury, karaoke, cykliczne spotkania przy kawie. Łącznie w wydarzeniach
wzięło udział ok. 120 osób. Centrum w ramach działania prowadziło również cykliczne
zajęcia animacyjno- integrujące m.in. warsztaty kulinarne, manualne, fotograficzne,
wieczory filmowe, spotkania z planszówkami.
W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19 zmienił się sposób realizacji
działania. Działania realizowane były w trybie on-line, na Facebooku oraz na platformie
Zoom.
Prowadzenie Albertyńskiego Centrum Aktywności Lokalnej Kołłątaja
Okres realizacji: 01.02.2019 – 30.06.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było prowadzenie centrum aktywności lokalnej,
mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych
działających na terenie Wrocławia i na rzecz mieszkańców Wrocławia. Wsparcie to polega
na udostępnianiu pomieszczeń i zasobów Centrum do prowadzenia aktywności
skierowanej do osób wymagających wsparcia. Centrum działało od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 18.
W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się
pandemii Covid-19 spotkania grup były prowadzone w trybie on-line. Zajęcia prowadzone
na miejscu w centrum były organizowane z zachowaniem wszelkich obostrzeń.
Organizacja i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Prusa
Okres realizacji: 15.01.2018 r. – 31.12.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 7500
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja mieszkańców Wrocławia,
w szczególności osiedla Ołbin, do działań służących rozwojowi społeczności lokalnej,
integracji sąsiedzkiej oraz pogłębianiu więzi społecznych i międzypokoleniowych,
poprzez:
• zapewnienie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego mieszkańcom osiedla
Ołbin chcącym realizować swoje inicjatywy prospołeczne;
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•

•
•
•

rozwój świadomości w obszarze przynależności do społeczności wrocławskiego
osiedla Ołbin oraz budowanie postawy aktywnego działania na rzecz jego rozwoju
wśród przedstawicieli różnych pokoleń;
wzrost poziomu więzi społecznych i sąsiedzkich poprzez współuczestniczenie
w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału kulturotwórczego mieszkańców;
wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnoedukacyjnych na terenie miasta Wrocławia.

Sytuacja pandemiczna Covid-19 miała wpływ na realizację zadania. Forma
przeprowadzenia poszczególnych działań dostosowywana była na bieżąco do
wprowadzanych obostrzeń , tj. działania realizowane były nie tylko stacjonarnie, ale
także w formie zdalnej przy użyciu narzędzi technologicznych, telefonicznie oraz online.
Dodatkowo podjęto w tym okresie działania wspierające potrzebujących mieszkańców,
polegające na dostarczaniu ciepłych posiłków oraz środków ochronnych.
Edukacja Poza-Formalna
Okres realizacji: 15.02.2018 r. – 30.06.2020 r. (umowy wieloletnie)
Liczba zawartych umów: 5
Liczba odbiorców: 752
Celem realizacji zadania publicznego była popularyzacja osiągnięć nauki i kultury wśród
dzieci i młodzieży (od 3 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
z wyłączeniem szkół policealnych), rozwijanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz zdobywanie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych
dzieci i młodzieży.
W ramach zadania realizowane były projekty m.in. w dziedzinach: naukowej ekologicznej, artystycznej, w tym warsztaty taneczne (taniec ludowy), rękodzielnicze
(techniki tradycyjne), instrumentalne, muzyczne, łucznictwo oraz z zakresu kompetencji
społecznych i międzykulturowych.
Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła na możliwość realizacji umów w tym konkusie.
Od momentu wdrożenia kwarantanny narodowej organizatorzy zaczęli realizować
zajęciach on-line zarówno w formie nagrań jak i relacji na żywo z wykorzystaniem
Facebooka oraz platformy zoom, discord czy Whatsapp.
Działania edukacyjno - kulturalne w ramach prowadzenia międzyszkolnego
chóru
Okres realizacji: 20.03.2018 r. – 30.06.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 33
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej i licealnej
w działania edukacyjno-kulturalne oraz rozwijanie zdolności muzycznych młodzieży
w Kameralnym Chórze ANGELUS działającym przy Liceum Ogólnokształcącym nr IX
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu.
W związku z sytuacją pandemiczną zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku
od kwietnia były zrealizowane w formie on-line z wykorzystaniem portalu Facebook
oraz platformy zoom (zajęcia z emisji głosu, próby chóru, przedstawienie pantomimiczne,
warsztaty perkusyjne, koordynacja projektu, działania promocyjne).
Mamo, tato pobaw się ze mną – kontynuacja
Okres realizacji: 14.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
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Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 4 000
Celem realizacji zadania publicznego było wzbogacenie oferty aktywnego sposobu
spędzania czasu wolnego we Wrocławiu. Wzbogacenie rodziców o nowe doświadczenia
w spędzaniu wolnego czasu z dziećmi, stworzenie dzieciom możliwości zabaw z
rodzicami, stworzenie rodzicom warunków do poznania przyjaciół swego dziecka i ich
rodzin, integracja rodziny, integracja rodziców/szkoły w działaniach na rzecz dzieci.
Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła na realizację zadania
Organizacja i prowadzenie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży w okolicy
ul. Kamieńskiego we Wrocławiu
Okres realizacji: 15.04.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: min 15 osób
Celem realizacji zadania publicznego były:
• organizacja i przeprowadzenie raz w tygodniu zajęć modelarskich dla dzieci
i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu. Zajęcia miały na celu
rozwijać zdolności manualne, ukierunkowane na zainteresowanie przedmiotami
technicznymi. Zajęcia były skierowane dla min 15 osób. W związku
z wystąpieniem stanu pandemii zajęcia prowadzone były w formie on-line.
Na kanale YouTube były zamieszczane filmiki dotyczące konstruowania modeli.
Zajęcia realizowane w ramach zadania w związku z pandemią Covid-19
realizowane były również w trybie on-line. Na kanale Youtube były umieszczane
filmiki z instruktarzem do tworzenia modeli.
• przystosowanie lokalu do prowadzenia zajęć, poprzez wykonanie wymiany
instalacji co (wymiana: pieca, instalacji z systemem wentylacyjnym
i kominowym, grzejników), doprowadzenie gazu do budynku, remont kotłowni,
prace towarzyszące.
Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – lato
w mieście 2020
Okres realizacji: 06.07.2020 r. – 14.09.2020
Liczba zawartych umów: 18
Liczba odbiorców: 1137
Celem realizacji zadania publicznego było zapewnienie wypoczynku letniego w mieście
w formie półkolonii dzieciom i młodzieży, mieszkającym we Wrocławiu i/lub
uczęszczającym do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), głównie
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem zajęć
programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom.
W związku z sytuacją pandemiczną Covid-19 półkolonie przeprowadzone były zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży
Okres realizacji: 2 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 47
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Celem realizacji zadania publicznego było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu programów
szkolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych, pozaszkolnych)
z przedmiotów szkolnych w szczególności z przedmiotów ścisłych.
Zadanie zakładało realizację zajęć w siedzibie organizacji jednak w związku z epidemią
COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami zajęcia wyrównawcze były prowadzone
w formie on-line.
Z Matematyką Za Pan Brat – zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
gier planszowych
Okres realizacji: 24.02.2020 r. – 31.12.2021 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 72
Celem realizacji zadania publicznego była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
przedmiotów ścisłych (w szczególności matematyki) i jej zastosowań poprzez
przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem jako narzędzia
edukacyjnego nowoczesnych gier planszowych.
W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, w tym zamknięciem
szkół zajęcia odbywały się w siedzibie organizacji przy zachowaniu wszelkich wytycznych
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Rady Ministrów
z zachowaniem wprowadzonych obostrzeń lub on-line przy wykorzystaniu programów
i stron do tego przeznaczonych.
Przegląd Kultury Studenckiej 2020
Okres realizacji: : 01.02 2020 r. – 31.12.2020
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 8373 osób oraz 7468 biorących udział w transmisji online
Celem realizacji zadania publicznego była organizacja i przeprowadzenie Przeglądu
Kultury Studenckiej, prezentacja różnorodnych form twórczości wrocławskich artystów
wywodzących się ze środowisk studenckich wraz z przygotowaniem budynków i terenu
wokół obiektu po byłej Zajezdni Tramwajowej Dąbie przy ul. Tramwajowej 1-3. Podczas
przeglądu przedstawione zostały m. in. sztuki wizualne (rysunek, malarstwo, instalacje
artystyczne oraz fotografia). Odbyły się koncerty, spektakle teatralne. Organizacja
wydarzenia przyczyniła się do budowania poczucia własnej wartości i wyższej samooceny
wśród młodego pokolenia artystów poprzez prezentację własnej twórczości.
Nastąpił wzrost poziomu aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Miejscem realizacji zadania publicznego była przestrzeń dawnej Zajezdni Tramwajowej
Dąbie przy ul. Tramwajowej 1-3 gdzie obecnie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej
i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ. Przeprowadzone prace renowacyjne,
modernizacyjne wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz
dokonanie zakupów niezbędnych urządzeń przyczyniły się do zwiększenia możliwości
organizacyjnych tego obiektu. Zostały usunięte awarie wadliwych instalacji i zwiększone
zostało bezpieczeństwo w budynkach poprzez modernizację instalacji PPOŻ.
Aktywność społeczna promująca integrację międzypokoleniową
Okres realizacji: 01.02.2018 r. – 31.12.2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców: 1353
Celem realizacji zadania publicznego była integracja międzypokoleniowa wzmacniająca
więzi rodziny, zwiększenie aktywności osób starszych z osiedli Gądów, Kuźniki, Nowy
Dwór, pogłębienie wiedzy na temat zmian społecznych zachodzących wraz z wiekiem,
wymiana doświadczeń międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych.
Podczas realizacji zadania publicznego zaplanowano zajęcia aktywizujące dzieci, rodziców
i dziadków, w tym warsztaty (m.in. muzyczne, plastyczne, taneczne, origami,
scrapbokingu, majsterkowania, rękodzielnicze, śmiechoterapii), wieczorki taneczne,
festyny, spotkania świąteczne, festiwal piosenki, nagranie płyt z piosenkami dzieci
dla osób starszych.
Celem realizacji zadania publicznego była również aktywizacja dzieci i młodzieży
w działania kulturalne oraz zapewnienie pozaszkolnej edukacji muzycznej poprzez
uczestnictwo dzieci i młodzieży w dodatkowych zajęciach muzyczno-wokalnych.
Zadanie publiczne polegało na edukacji muzycznej uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów w zespole wokalnym KrzyKaśki w formie zajęć pozalekcyjnych, w tym
m.in. organizacji i prowadzeniu zajęć wokalno-ruchowych w trzech grupach wiekowych
oraz prezentacji dorobku zespołu w formie występów na festiwalach, konkursach
i koncertach dla różnych grup społecznych od seniorów po imprezy dla dzieci.
Przygotowanie oraz dystrybucja paczek żywnościowych dla potrzebujących
mieszkańców Wrocławia
Okres realizacji: 18.11.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 7
Liczba odbiorców: 5046
Celem realizacji zadania było wsparcie żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców
Wrocławia. Zadanie polegało na przygotowaniu paczek żywnościowych dla najuboższych
i potrzebujących mieszkańców Wrocławia oraz ich dystrybucji. Paczki były przez oferenta
dostarczane i przekazywane nieodpłatnie do wskazanych przez Miasto punktów,
w których następnie odbywała się ich dystrybucja dla osób potrzebujących i/ lub były one
dystrybuowane przez oferenta bezpośrednio osobom potrzebującym.
W związku sytuacją pandemiczną Covid-19 działania realizowane były z zachowaniem
wytycznych i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w tym
zasad bezpiecznego postępowania.
Prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie
Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz
z działaniami motywacyjnymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie
problemów alkoholowych
Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r. (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 12 055 osób (w tym: 9 543 osoby przyjęte do WrOPON
+ 1 195 osób to bezpłatne badanie stanu trzeźwości zainteresowanych osób + 1 317
osób to uczestnicy działań motywacyjno-edukacyjnych) w 2020 r.
W ramach realizacji zadania prowadzony był Wrocławski Ośrodek Pomocy
Nietrzeźwym (WrOPON) przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie
Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ośrodek pełni ważne
prowadzące do eliminowania zagrożeń jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla
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zdrowia i życia lub innych osób poprzez przyjmowanie w celu wytrzeźwienia osób
będących pod wpływem alkoholu, doprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
umożliwia kierowcom, sprawdzenie stanu trzeźwości poprzez bezpłatne badanie
alkomatem. Poprzez swoje działania motywuje do zmiany negatywnych postaw
i zachowań zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu.
Prowadzi kampanie informacyjne o dostępnych usługach: leczniczych, terapeutycznych,
socjalnych na terenie Wrocławia. Udziela osobom bezdomnym nietrzeźwym lub
zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomocy w zakresie zapobiegania ryzykownym
zachowaniom oraz niwelowania ich skutków oraz promuje styl życia wolny od alkoholu
i nałogów, poprzez prowadzenie działań motywacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych
w zakresie problemów alkoholowych.
W tym roku duży wpływ na wykonanie planu dochodów miała epidemia koronawirusa
ponieważ w okresie od 16 marca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. Wrocławski Ośrodek Pomocy
Osobom Nietrzeźwym (WrOPON) zawiesił przyjmowanie osób nietrzeźwych do działu –
Izba Wytrzeźwień, w tym czasie Izba Wytrzeźwień obsługiwała osoby bezdomne
dobrowolnie zgłaszające się do WrOPON, tworząc tymczasową noclegownię dla tych osób
w okresie epidemii koronawirusa.
Od dnia 15 lipca 2020 r. Ośrodek wznowił przyjmowanie lecz w ograniczonym zakresie,
zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
Wysokość opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
w Dziale Izba Wytrzeźwień wynosiła 316,12 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/583/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Dochód Gminy Wrocław w 2020 roku
z tytułu opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym wynosił
467 284,14 zł w tym również odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 28 241,55 zł.
W 2020 roku Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielił następującej
pomocy osobom nietrzeźwym lub szukających wsparcia w rozwiązaniu problemu
alkoholowego oraz osobom bezdomnym:
Łączna ilość przyjętych osób do WrOPON – 9 543 osoby (w tym 182 odmowy)
wraz z osobami bezdomnymi z Działu Osób Bezdomnych WrOPON;
Do Działu Izba Wytrzeźwień w WrOPON przyjęto 3 106 osób;
Do Działu Osób Bezdomnych WrOPON przyjęto 6 437 osób bezdomnych z czego:
•
2 143 osoby bezdomne skorzystały z kąpieli (zabiegi higieniczno-sanitarne);
•
403 osoby bezdomne skorzystały z czystej odzieży/butów;
•
3 552 osoby bezdomne skorzystały z ciepłych posiłków dostarczonych z zewnątrz
albo z zup ekspresowych przygotowywanych przez personel WrOPON;
- Z działań motywacyjno-terapeutycznych skorzystało ogółem 1 317 osób (rozmowy
motywacyjno-edukacyjne).
- Psychoterapeutka przeprowadziła 211 spotkań o charakterze diagnostycznoterapeutycznym. Dodatkowo dla osób zainteresowanych zostały przeprowadzone 72
godziny sesji terapeutycznych oraz 97 godzin – on Line - super wizji dla pracowników
w okresie po 16 marca 2020 r. po zawieszeniu działalności Działu-Izba Wytrzeźwień;
- Warsztaty profilaktyki alkoholowej odbyły się 1 raz dla 7 osób z Aresztu Śledczego
we Wrocławiu w dniu 27 stycznia 2020 r. Od dnia 16 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020
r. z uwagi na epidemię koronawirusa zostało zawieszone dalsze przeprowadzanie
warsztatów;
- We WrOPON, na podstawie Porozumienia nr 4/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. zawartego
z Komendantem Wojewódzkim Policji, przeprowadzono przez lekarzy 1 713 badań do
(PdOZ) dla potrzeb Policji, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa miasta, ponieważ dzięki
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temu Policja oszczędza wiele godzin pracy, które mogą być wykorzystane dla interwencji
na terenie Wrocławia.
Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. z uwagi na epidemię koronawirusa
zawieszone były badania do PdOZ.
- Do WrOPON zgłosiło się 1 195 osób na dokonanie bezpłatnych badań stanu trzeźwości.
Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. z uwagi na epidemię koronawirusa
zawieszone były badania na alkomacie;
- Przedstawiciel WrOPON prezentował działalność tej placówki:
na szkoleniu w dniu 30 stycznia 2020 r., które przeprowadził dla aplikantów
kuratorskich w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na temat problematyki osób
uzależnionych w kontekście ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
podczas rozmów przeprowadzanych z Izbami Wytrzeźwień z Poznania, Legnicy i
Gdańska dotyczących złożenia do 23 marca 2020 r. petycji (wg wzoru opracowanego we
WrOPON) w sprawie zmiany w ustawie wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
- Lekarze dyżurni zatrudnieni w WrOPON w 2020 roku:
- w 239 przypadkach skierowali osoby doprowadzone do wytrzeźwienia do szpitali dyspozycje badań i pogorszenie stanu zdrowia;
- w 346 przypadkach podano osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia leki.
Program na rzecz Romów Rumuńskich - Mieszkańców Wrocławia
Okres realizacji: 01.07. 2018 r. – 31 grudnia 2020 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 90 osób
Celem realizacji zadania publicznego było przygotowanie Romów rumuńskich
do
samodzielnego
funkcjonowania
wśród
mieszkańców
Wrocławia
poprzez
m.in. prowadzenie mieszkań treningowych, wsparcie asystenckie w kierunku
usamodzielnienia rodzin, edukację dzieci i dorosłych, aktywizację zawodową i społeczną,
integrację ze społecznością lokalną w nowym miejscu zamieszkania.
Realizacja zadania polegała na:
• kontynuacji wdrażania kompleksowej pomocy na rzecz Romów rumuńskich
mieszkańców Wrocławia składającego się z następujących komponentów:
prowadzenia i utrzymania mieszkań treningowych dla rodzin Romów rumuńskich,
asystenturze zmierzającej do usamodzielnienia m.in. poprzez: zamieszkanie poza
terenem koczowiska w ramach mieszkań/ domów treningowych, uzyskania przez
nich samodzielności i niezależności finansowej i społecznej; aktywizacji zawodowej
Romów rumuńskich; uregulowaniu niezbędnych kwestii prawnych związanych
m.in. z ich pobytem w Polsce, posiadanymi dokumentami, ubezpieczeniem, pracą;
objęciu edukacją powszechną dzieci romskich; edukacji zawodową dorosłych,
działaniach integracyjnych, wkluczeniu do kultury i wykorzystaniu platform
integracyjnych; integracji ze społecznością lokalną w nowym miejscu
zamieszkania emancypacji demokratycznej, kulturowej i zawodowej służących
podtrzymywaniu pozytywnych praktyk kulturowych, samoorganizacji w celu
reprezentacji i samopomocy i wspieraniu alternatywnych form zatrudnienia,
• działaniach międzysektorowych zespołów w ramach podejmowanych działań
na rzecz wsparcia Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia,
• upowszechnianiu dobrych praktyk/modelu i opracowaniu rekomendacji dla Gminy
Wrocław w zakresie “Pilotażowego Programu na rzecz Romów rumuńskich
mieszkańców Wrocławia”.
50

W związku z sytuacją pandemiczną zespół pracujący nad realizacją projektu wykonywał
swoje obowiązki w trybie zdalnym. Ponadto niezbędne okazało się wsparcie uczniów,
rodziców i nauczycieli w procesie nauczania zdalnego poprzez wdrożenie i monitorowanie
podjętych działań takich jak: odbiór przez ucznia drukowanych przez nauczycieli kart
zadań, pomoc przy odrabianiu lekcji, zainstalowanie i nauka obsługi programu Teams.
Mikrogranty
Okres realizacji: 07.01.2020 – 31.12. 2022 (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba projektów w ramach ścieżki NGO i młodzieżowej: 79
Celem realizacji zadania publicznego było wzmocnienie postaw obywatelskich
społeczności lokalnych poprzez aktywne uczestnictwo w programie organizacji
pozarządowych oraz młodzieżowych grup nieformalnych. Mikrogranty umożliwiły
realizację inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach, oraz aktywizowały
mieszkańców Wrocławia w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia
społeczności lokalnej, oraz promowały Wrocławski Budżet Obywatelski przez zwiększanie
wykorzystania inwestycji zrealizowanych lub wybranych w jego ramach. Dzięki
programowi mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogli realizować swoje pomysły
na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, rekreacji i edukacji, związane
z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym
i więziotwórczym. Celem programu było umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności
niezbędnych do skutecznego wpływu na miasto, prowadzenia oddolnych działań
z sąsiadami i sąsiadkami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów
na tematy istotne dla lokalnych społeczności. Istotne było wykorzystanie potencjału
przestrzenno funkcjonalnego wrocławskich osiedli, dlatego należy zwrócić uwagę na
aktywizację miejsc położonych dalej od ścisłego centrum miasta. W ścieżce NGO w 2020
r. zrealizowano 33 projekty, natomiast w ramach ścieżki młodzieżowej 46 projektów.
W związku z Covid-19 część projektów została zrealizowanych „na żywo”, część
w formule „łączonej” (hybrydowej), a część w formie online.
Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. (umowy wieloletnie)
Liczba zawartych umów: 18
Liczba odbiorców: 2234
Celem realizacji zadania publicznego było głównie wspieranie aktywności dzieci
i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w czasie wolnym od nauki
szkolnej wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień poprzez: organizację
kreatywnych
zajęć
manualnych,
kulturalnych,
rekreacyjnych,
turystycznych,
uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
Działania Klubowych Centrów w roku 2020 obejmowały: organizację zajęć
manualnych/kulturalnych/rekreacyjnych/turystycznych, realizację programów profilaktyki
uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród uczestników zadania, rozwój talentów
i kreatywności, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw
i zachowań zdrowotnych i społecznych.
Klubowe Centra współpracowały z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
podobnymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.
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Z powodu pandemii Covid-19 w 15 Klubach, działania były kontynuowane on-line.
W trzech Klubach KCA działalność została zawieszona, zgodnie z wytycznymi
obowiązującymi w okresie pandemii.
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i
Młodzieży
Okres realizacji: 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 250 dzieci i młodzieży, 11 Klubowych Centrów Aktywności Dzieci
i Młodzieży
Celem realizacji zadania publicznego było podwyższenie wiedzy, kompetencji
i umiejętności przedstawicieli Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży
tj.
liderów, animatorów oraz młodzieży w nich działającej, integracja i wymiana
doświadczeń Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz zwiększenie więzi
pomiędzy dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do Klubowych Centrów Aktywności Dzieci
i Młodzieży.
Wsparcie dla Klubowych Centrów obejmowało m.in. organizację i przeprowadzenie:
• szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu pierwszej pomocy oraz zasad
bezpieczeństwa spędzania czasu nad wodą i na wodzie,
• konsultacji merytorycznych dla liderów Klubowych Centrów Aktywności Dziecii
Młodzieży,
• warsztatów wymiany doświadczeń dla przedstawicieli Klubowych Centrów
Aktywności Dzieci i Młodzieży,
• spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla przedstawicieli Klubowych Centrów
Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz dzieci i młodzieży uczęszczającej do Klubowych
Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
• spotkania świątecznego „Choinka marzeń” w formie on-line.
Sytuacja pandemiczna Covid-19 miała wpływ na realizację zadania. Forma
przeprowadzenia
poszczególnych
działań
dostosowywana
była
na
bieżąco
do wprowadzanych obostrzeń, tj. działania realizowane były nie tylko stacjonarnie,
ale także w formie zdalnej, telefonicznie, online w formie filmów i prezentacji.
Centrum na Przedmieściu – pilotaż
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 9 000
Celem realizacji zadania publicznego było aktywizowanie i integrowanie społeczności
lokalnej Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu, z uwzględnieniem osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W ramach zadania publicznego realizowane były:
• Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) – działania warsztatowe i procesowe
nakierowane na wzmocnienie siły i rozwój potencjału społeczności lokalnej
Przedmieścia Oławskiego. W ramach CAL oczekuje się również sieciowania
kluczowych aktorów i interesariuszy w szeroko rozumianym sąsiedztwie Centrum.
Łączenie potencjalnych partnerów w pracy na rzecz Przedmieścia Oławskiego,
miasta i jego mieszkańców. Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy, będącej
narzędziem do stawiania czoła wyzwaniom, jakie stoją przed mieszkańcami
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•

i użytkownikami Przedmieścia Oławskiego oraz do dokonywania zmian
społecznych.
Kulturalne Centrum – prowadzone były działania wspierające młodych twórców
związanych z Przedmieściem Oławskim, w szczególności poprzez stworzenie im
przestrzeni i możliwości prezentacji swojego warsztatu. Stworzenie sceny Centrum
– będącej m.in. miejscem pokazów i eksperymentów młodych aktorów. Centru
było również miejscem debat i dialogu o ważnych społecznie kwestiach dla
Przedmieścia Oławskiego i Wrocławia, z uwzględnieniem nauki praktyki dialogu
wśród najmłodszych beneficjentów.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii COVID-19 cześć
zajęć/wydarzeń odbyła się on-line. Zostały wprowadzone specjalne akcje w okresie
pandemii np. dyżury telefoniczne (wsparcie psychologiczne, biznesowe, informacja
kulturalna), obiadowa akcja pomocowa, organizowanie sprzętu komputerowego dla dzieci
i młodzieży z Przedmieścia Oławskiego.
Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki – pilotaż
Okres realizacji: 07.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 1000 na żywo i on-line
Celem realizacji zadania publicznego było aktywizowanie i integrowanie społeczności
lokalnej Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu, z uwzględnieniem osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki prowadziło
działania bezpośrednie jak i on-line co wynikało z pandemii COVID-19. Działania
obejmowały zajęcia rekreacyjne, koncerty, spotkania warsztatowe, konkursy, szycie
maseczek itp. Podejmowane działania uwzględniały potrzeby dzieci, młodzieży, rodziców,
seniorów,
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
oraz
obcokrajowców
zamieszkujących Przedmieście Oławskie.
Wdrażanie modelu działania Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu –
pilotaż
Okres realizacji: 15.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 150
Celem realizacji zadania publicznego było:
• wsparcie
merytoryczno-organizacyjne,
usystematyzowanie
wiedzy
oraz
ukierunkowanie działalności Centrów Aktywności Lokalnej działających na terenie
Wrocławia, zgodnie z założeniami wypracowanego Modelu Działania Centrów
Aktywności Lokalnej,
• wzmacnianie sieci współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów
odpowiedzialnych za prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej oraz wzmacnianie
relacji pomiędzy Centrami Aktywności Lokalnej a Radami Osiedli we Wrocławiu,
• promowanie wśród mieszkańców Wrocławia idei działania Centrów Aktywności
Lokalnej oraz wspieranie liderów Centrów Aktywności Lokalnej w zakresie
aktywizacji mieszkańców i wzmacniania postaw obywatelskich wśród społeczności
lokalnej.
Sytuacja pandemiczna Covid-19 miała wpływ na realizację zadania. Forma
przeprowadzenia
poszczególnych
działań
dostosowywana
była
na
bieżąco
do wprowadzanych obostrzeń , tj. działania realizowane były nie tylko stacjonarnie,
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ale także w formie zdalnej przy użyciu narzędzi technologicznych oraz tworzono
dodatkowo materiały graficzne, tekstowe, filmowe itp. Podjęto w tym okresie także
działania wspierające potrzebujących mieszkańców i instytucje, polegające na
dostarczaniu ciepłych posiłków oraz środków ochronnych.
Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż
Okres realizacji: 14.02.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 44
Celem zadania była promocja wrocławskich podmiotów ekonomii społecznej połączona
z serią szkoleń dot. tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
Jednocześnie został także założony punkt krawiecki, w którym mieszkańcy Przedmieścia
Oławskiego za darmo mogli wykonywać przeróbki krawieckie oraz samodzielnie korzystać
z warsztatu krawieckiego pod okiem wykwalifikowanej krawcowej.
Sytuacja pandemiczna nie miała znaczącego wpływu na realizację zadania za wyjątkiem
ostatniego spotkania podsumowującego zadanie, które odbyło się w formie panelu
on-line.
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży zwiększających bezpieczeństwo wypoczynku
i rekreacji nad wodą w roku 2020
Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: ok. 80
Celem realizacji zadania publicznego było:
• przeprowadzenie warsztatów i zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży
mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu. W ramach zadania prowadzono
warsztaty z ratownictwa, z zakresu łączności radiowej, warsztaty techniczno –
szkutnicze, kurs młodzieżowi liderzy, oraz regaty na wodzie, i dwudniowy rejs po
rzece Odrze.
• modernizacja nawierzchni placów i chodników przed budynkiem i terenów
zielonych wraz z urządzeniami małej architektury, oraz budowa zaplecza
kuchennego i sanitariatów umożliwiającego organizację imprez.
W związku z pandemią Covid-19 zaplanowane działania napotkały na szereg trudności,
które wynikły z wprowadzonych ograniczeń. W zajęciach mogła wziąć udział mniejsza
liczba osób. Nie wszystkie obiekty były dostępne, w związku z tym część zaplanowanych
działań nie mogła się odbyć. Zajęcia głownie realizowane były na świeżym powietrzu
i w mniejszych zespołach.
Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych
we Wrocławiu w 2020 Roku
Okres realizacji: 08.06.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1

Ogrodów

Działkowych

Celem realizacji zadania publicznego była między innymi elektryfikacja terenów
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wymiana ogrodzeń zewnętrznych, budowa biur
zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła na
realizację zadania.
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Aktywizacja społeczno-zawodowa wraz z poprawą bezpieczeństwa oraz jakości
życia mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Koreańskiej 1
Okres realizacji: 24.06.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 70
Celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców
bloku socjalnego przy ul. Koreańskiej 1 we Wrocławiu oraz zapewnienie właściwych
warunków
do
działań
ukierunkowanych
na
aktywizacją
społeczno-zawodową
mieszkańców bloku przy Koreańskiej 1 oraz poprawa bezpieczeństwa osób
przebywających w obiekcie.
Z uwagi na wytyczne związane z COVID-19 zajęcia odbywały się w mniejszych grupach.
Warsztaty muzyczne: Przygody w Krainie Perkusji
Okres realizacji: 15.09.2020 r. – 20.06.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 250
Celem realizacji zadania było przeprowadzenie warsztatów muzycznych promujących
instrumenty perkusyjne wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci poznały budowę
instrumentów, ich działania oraz uczyły się wydobywać podstawowe dźwięki oraz
wspólnie muzykować.
Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na realizację zadania zgodnie z ofertą.
Działania edukacyjno-kulturalne w ramach prowadzenia międzyszkolnego chóru
Okres realizacji: 15.08.2020 r. – 15.07.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 50
Celem zadania była realizacja projektów muzycznych Kameralnego Chóru ANGELUS oraz
angażowanie młodzieży licealnej w działania edukacyjno-kulturalne oraz rozwijanie
zdolności muzycznych młodzieży.
W związku z COVID-19 próby chóru odbywały się on-line, zrezygnowano także
z warsztatów wyjazdowych dot. przegotowywania musicalu. Zajęcia zrealizowano
w formie on-line, co było zgodne z ofertą.
Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – lato
w mieście 2020 II edycja
Okres realizacji: 01.08.2020 r. – 14.09.2020 r.
Liczba zawartych umów: 3
Liczba odbiorców : 134
Celem zadania była zapewnienie wypoczynku letniego w mieście w formie półkolonii
dzieciom i młodzieży i/lub uczęszczającym do wrocławskich przedszkoli, szkół
podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
(z wyłączeniem szkół policealnych), z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.
Organizacje przeprowadziły zajęcia profilaktyczne dot. zagrożeń wynikających
ze stosowania substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) oraz nadmiernego
korzystania z gier komputerowych. Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadziły osoby
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z adekwatnymi kwalifikacjami. Zajęcia miały charakter stacjonarny i zostały dostosowane
do panującego reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii COVID-19.
Pracownia Sztuk Tradycyjnych
Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 45
Celem zadania było zapoznanie dzieci i młodzieży z technikami rękodzielnictwa
tradycyjnego oraz z muzyką i instrumentami etnicznymi. Zadanie realizowane było
w formie warsztatów artystycznych dla dzieci ze szkól podstawowych. W związku
z COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnym część zajęć przeprowadzono także
w formie on-line. Organizowane były transmisje na żywo, w ramach których dzieci
i rodzice brali wspólny udział. Organizator uważa to za dotatkową wartość, gdyż gdy
zajęcia prowadzone były tylko w formie stacjonarnej nie udawało się zaangażować
rodziców do udziału w zajęciach, mimo że byli wielokrotnie na nie zapraszani.
Powrót do korzeni-muzyka, taniec, śpiew, polskie tradycje ludowe
Okres realizacji: 02.09.2020 r. – 20.06.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 200
Celem zadnia było propagowanie tańca i pieśni ludowych poprzez działania
Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Oferta skierowana
była do dzieci, młodzieży i dorosłych. W związku z COVID-19 i obowiązującym reżimem
sanitarnym część zajęć warsztatowych oraz występy odbywały się także w formie on-line.
Cześć zajęć tanecznych została odwołana z powodu choroby prowadzących na COVID-19.
Skutkowało to zwrotem części dotacji.
Wzajemnie potrzebni – edukacja do starości
Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 50
Celem zadania było przeprowadzenie konferencji dot. zagadnień starości oraz integracji
międzypokoleniowej oraz wykonanie remontu podjazdu do budynku należącego do Gminy
Wrocław, w celu dostosowania go do osób niepełnosprawnych przy ul. Sołtysowickiej 59a.
Pandemia nie miała wpływu na realizację zadania.
Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży
Okres realizacji: 14.09.2020 r. – 30.06.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 24
Celem realizacji zadania publicznego było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu programów
szkolnych w szczególności z przedmiotów ścisłych.
W związku sytuacją pandemiczną Covid-19 działania realizowane były z zachowaniem
wytycznych i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w tym
zasad bezpiecznego postępowania, bądź w formie on-line.
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Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw
w Żeglarstwie, Kajakarstwie i Na Deskach SUP
Okres realizacji: 17.09.2020 r. - 15.11.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 61

Wrocławia

Szkół

Średnich

Celem realizacji zadania publicznego było wspieranie aktywności młodzieży poprzez
organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Wrocławia Szkół Średnich w Żeglarstwie,
Kajakarstwie i na Deskach SUP oraz przygotowanie i uzupełnienie niezbędnego sprzętu.
UCZELnia w czasach COVID
Okres realizacji: 08.10.2020 r. – 30.06.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 72
Celem realizacji zadania publicznego było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
ze szkół podstawowych we Wrocławiu, w tym dzieci obcojęzycznych oraz popularyzacja
wiedzy i budowanie pozytywnej motywacji do kształcenia. Zadanie było odpowiedzią
na potrzeby dzieci wrocławskich szkół podstawowych w czasach pandemii COVID
i polega na wsparciu edukacyjnym dzieci z wrocławskich szkół podstawowych, w tym
dzieci obcojęzycznych poprzez organizację cyklu zajęć w zakresie: języka polskiego,
języków obcych, nauk ścisłych (matematyka i fizyka) oraz nauk biologiczno –
chemicznych.
W związku sytuacją pandemiczną Covid-19 działania realizowane były z zachowaniem
wytycznych i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w tym
zasad bezpiecznego postępowania.
Centrum Aktywności Lokalnej – Księże – pilotaż
Okres realizacji: 30.10.2020 r. - 31.12.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 650 osób stacjonarnie i 3805 on-line (liczba wyświetleń filmów
z zajęciami)
Celem realizacji zadania publicznego było aktywizowanie i integrowanie społeczności
lokalnej osiedla Księża we Wrocławiu. W ramach zadania w pełni doposażono lokal
w sprzęt i wyposażenie niezbędne do umożliwienia członkom lokalnej społeczności
korzystanie z zajęć oferowanych w CAL. Zrealizowano następujące zajęcia: kulinarne,
fitness, biegowe, modelarskie, filmowe, warsztaty-eko, zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla
dzieci. Część zajęć, z uwagi na sytuację pandemiczną, oferowana była w formie on-line
np. warsztaty kulinarne, filmowe, ekologiczne. Część zajęć z uwagi na pandemię nie
mogła się odbyć np. nie odbyły się spotkania związane z animowaniem partnerstwa
lokalnego czy warsztaty gitarowe.
Centrum Aktywności Lokalnej – Karłowice-Różanka – pilotaż
Okres realizacji: 30.10.2020 r. – 31.12.2021 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było aktywizowanie i integrowanie społeczności
lokalnej osiedla Karłowice-Różanka we Wrocławiu.
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W ramach zadania publicznego realizowane były: działania warsztatowe i procesowe
nakierowane na wzmocnienie siły i rozwój potencjału społeczności lokalnej osiedla
Różanka - Karłowice, łączenie potencjalnych partnerów w pracy na rzecz osiedli, miasta
i jego mieszkańców, tworzenie i rozwijanie sieci współpracy, będącej narzędziem do
stawiania czoła wyzwaniom, jakie stoją przed mieszkańcami i użytkownikami osiedli oraz
do dokonywania zmian społecznych.
Ze względu na ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii COVID-19 cześć zajęć
odbyła się w mniejszych grupach lub on-line.
VI Wrocławski „Kulinarny Rajd Młodych Mistrzów”
Okres realizacji: 03.11.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1 /porozumienie rozwiązujące z dnia 23.12.2020/
Celem realizacji zadania publicznego miała być popularyzacja zawodu kucharza wśród
młodzieży uczącej się i/lub mieszkającej we Wrocławiu oraz promocja Wrocławia
na kulinarnej mapie Polski. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na COVID-19
i naukę zdalną w szkołach. Dotacja została w całości zwrócona.
Wszystko zaczęło się we Wrocławiu
Okres realizacji: 23.10.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego była promocja Wrocławia poprzez prezentację
Miasta jako idącego z duchem czasu, otwartego na pomysły, wspierającego wszystkich
swoich mieszkańców, ale także wrażliwego na potrzeby najsłabszych i realizującego
skuteczne działania dla osób w kryzysie bezdomności.
Zadanie publiczne obejmowało organizację i przeprowadzenie wystawy plenerowej
we Wrocławiu i w dwóch innych dużych miastach polskich (powyżej 400 000
mieszkańców). Wydanie i dystrybucję na terenie Wrocławia i Polski publikacji w ilości
1000 szt. promującej dokonania Wrocławia, jako miasta, gdzie realizowane są skuteczne
działania dla osób w kryzysie bezdomności, a jej dystrybucja była skierowana do
podmiotów instytucjonalnych na terenie min. 50 miejscowości w Polsce.
Laboratorium Dialogu
Okres realizacji: 30.11.2020 r. – 31.12.2020 roku.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 3 700 odbiorców na żywo, 14 000 odbiorców transmisji online
Celem realizacji zadania było przeprowadzenie trzech debat dotyczących zagadnień
związanych z aktualnymi wyzwaniami przed jakimi stoją mieszkańcy Wrocławia.
W związku z pandemia COVID-19 debaty odbyły się w formie online. W ramach debat
poruszano między innymi zagadnienia dotyczące systemu wsparcia dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych, praw i wolności obywatela w kontekście aktualnych wydarzeń,
edukacja w pandemii itp. Debaty były tłumaczone na język migowy. Po debatach
przygotowano, krótkie kompendium wiedzy o zasadach dobrego dialogu, które dostępne
jest na stronie: https://wro-ngo.pl/abecadlo-dialogu/ .
Uruchomienie Fabryczki Ecobauhaus
Okres realizacji: 23.11.2020 – 31.12.2020
Liczba zawartych umów: 1
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Liczba odbiorców: 12
Celem zadania była aktywizacja i reintegracja osób z doświadczeniem bezdomności oraz
uruchomienie nowej pracowni designu upcyklingowego, gdzie odbywać się będą
warsztaty oparte na przetwarzaniu materiałów odpadowych z odzysku.
Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła na realizację zadania.
Centrum Organizacji Pozarządowych – Skłodowskiej-Curie
Okres realizacji: 18.11.2020 r. – 31.12.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Celem realizacji zadania publicznego było zapewnienie zaplecza infrastrukturalnego
dla działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Wrocławia,
w szczególności osiedla Plac Grunwaldzki. W ramach zadania przeprowadzono
następujące działania: modernizacja i adaptacja budynku w tym przystosowanie
dwudziestu pomieszczeń, poprawa stanu technicznego toalet; wyposażenie obiektu oraz
przeprowadzenie trzech tematycznych warsztatów adresowanych do lokalnej społeczności
w tym do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W związku sytuacją pandemiczną Covid-19 działania realizowane były z zachowaniem
wytycznych i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w tym
zasad bezpiecznego postępowania, bądź w formie zdalnej.
StreetBus - uliczny autobus dla osób w kryzysie ulicznej bezdomności - pilotaż
Okres realizacji: 02.01.2020 r. – 30.04.2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 7145
Celem realizacji zadania publicznego było zabezpieczenie osób w kryzysie bezdomności
przez siedem dni w tygodniu poprzez wydanie na stałych przystankach autobusowych
pakietów usług w postaci gorącej zupy, zapakowanej w zamkniętym pojemnik
jednorazowy oraz suchego prowiantu. Wydanie pakietów dla osób bezdomnych odbywało
się przed busem na stałych przystankach z zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa ze względu na pandemię COVID-19. Na każdym przystanku odbył się ok.
30 minutowy postój busa podczas którego wydawano wyżywienie. Dzienny kurs
rozpoczynał się o godz. 19.30 i trwał co najmniej trzy godziny, ale nie dłużej niż do godz.
24.00. Każdy kurs obsługiwało dwóch wolontariuszy.
Autobus miejski z miejscami dla 50 pasażerów o nazwie StreetBus siedem dni w tygodniu
jeździł wyznaczoną na mapie miasta Wrocławia trasą, zatrzymując się na 5 przystankach
stałych oraz 6 przystankach na żądania (NŻ), tj. Sieradzka, Hallera (NŻ), FAT (NŻ),
Bzowa (Zajezdnia), Plac Orląt Lwowskich (NŻ), Galeria Dominikańska (NŻ), Plac
Grunwaldzki (NŻ), Katedra, Kościuszki (NŻ), Sucha oraz ostatni przystanek - Zaporoska.
Beneficjenci mieli możliwość przejazdu do niskoprogowej placówki interwencyjnej
(ogrzewalni), tj. na ostatni przystanek kursu. Trasa przejazdu była zaplanowana w taki
sposób, aby jej przebieg zapewniał adresatom zadania w miarę możliwości bezpieczne
i dogodne dojście do pojazdu w godzinach wieczorno-nocnych. Przystanki wyznaczone
zostały po konsultacjach zarówno ze spółką MPK, jak również ze służbami mundurowymi
i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Usytuowane były w bliskości miejsc, gdzie
najczęściej alokują się osoby w kryzysie bezdomności. Przystanki zostały odpowiednio
oznaczone, tj. zostały umieszczone rozkłady jazdy autobusu wraz z mapką całej trasy
ulicznego autobusu.
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Pasażerami były głównie osoby w kryzysie bezdomności ulicznej, na stałych przystankach
korzystały z ciepłego napoju i gorącej zupy. StreetBus - uliczny autobus
na 4 wyznaczonych przystankach odbywał ok. 30 minutowy postój, podczas którego
beneficjenci mieli możliwość ogrzania się oraz zjedzenia posiłku w środku pojazdu. Pojazd
został zmodyfikowany przez partnera zadania - MPK Wrocław. Wprowadzone zostały
m.in. uchwyty na termosy z zupą oraz napojem, stoliki dla korzystających z posiłku oraz
wieszaki na worki na śmieci, wymieniono również obicia miejsc siedzących.
Każdy kurs obsługiwany był przez: 2 streetworkerów, 2 asystentów streetworkerów
(osoby z doświadczeniem bezdomności zaangażowane w działania strefy kreatywnej
MiserArt) oraz wolontariusza rekrutowanego m.in. z organizacji pozarządowych.
Wolontariusze wspierali streetworkerów oraz asystentów streetworkerów do 11 marca
2020 r. Po tym czasie, ze względu na bezpieczeństwo osób wspieranych i wspierających,
podczas pandemii COVID - 19, wolontariusze nie uczestniczyli w kursach ulicznego
autobusu.

Nieodpłatna Pomoc Prawna (NPP)
Prowadzenie
punktów
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
we
(przy ul. Ignuta 125, ul. Rękodzielniczej 1, ul. Szczytnickiej 47)
Okres realizacji: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
Liczba zawartych umów: 2 ( w tym jedna umowa wspólna)
Liczba odbiorców: 1 201

Wrocławiu

Nieodpłatna Pomoc Prawna to zadanie z administracji rządowej zlecone Miastu Wrocław
(na prawach powiatu). W roku 2020 na realizację tego zadania przeznaczonych zostało
1 716 000 zł na prowadzenie 26 punktów, w tym 13 prowadzonych przez organizacje
pozarządowe oraz 13 przez adwokatów i radców prawnych.
Celem realizacji zadania publicznego było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji
prawnej. Zadanie polegało na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we
Wrocławiu zgodnie z ww. ustawą poprzez udzielanie pomocy, która obejmowała:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawie, o których mowa w pkt. 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. nieodpłatną mediację,
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy
prawnego,
doradcy
podatkowego
lub
rzecznika
patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Organizacje pozarządowe prowadziły łącznie 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
które czynne były 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, a od 1 stycznia 2019 r. zwanej - o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
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Miasto Wrocław od 1 stycznia 2020 r. zostało utworzonych 26 punktów, w których
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub
radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta
adwokackiego lub radcowskiego.
Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi były świadczone każdej
osobie fizycznej, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna nie obejmowała spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W 2020 r. 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej było prowadzonych przez
adwokatów i radców prawnych, a 13 przez organizacje pozarządowe. W punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielali również doradcy podatkowi
– w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów
prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
We Wrocławiu, w 2020 r. prowadzonych było 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
mieszczących się w lokalach będących w zasobie powiatu M. Wrocław:
• pl. Dominikańskim 6 (2 punkty),
• ul. Rydygiera 43 (3 punkty),
• ul. Wiosennej 14 (1 punkt),
• ul. Gajowickiej 96a (1 punkt),
• ul. Kromera 44 (2 punkty),
• ul. Szczytnickiej 47 (4 punkty).
W wyniku konkursu nr 2478 dotacji udzielono 3 organizacjom pozarządowym (oferta
wspólna) przy:
• ul. Rękodzielniczej 1 (2 punkty),
• ul. Ignuta 125 (9 punktów),
• ul. Szczytnickiej 47 (2 punkty).
Punkty te były obsługiwane przez 58 adwokatów i radców prawnych.
Każdy punkt NPP był wyposażony w komputer, urządzenie wielofunkcyjne, Internet,
telefon komórkowy i sprzęt biurowy, oprogramowanie WoltersKluwer.
W ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu, w 2020 r. udzielono
3984 porad prawnych i obywatelskich, w tym 2783 w punktach obsługiwanych przez
adwokatów i radców prawnych, 1130 w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe oraz 71 porad obywatelskich.
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 od 16
marca do 31.12.2020 r. nieodpłatne porady prawne we Wrocławiu były
udzielane jedynie przez telefon.
Nieodpłatna pomoc prawna jest obsługiwana przy pomocy dedykowanej aplikacji
informatycznej, która:
• obsługuje rejestrację wizyt on-line lub przez telecentrum,
• obsługuje wypełnianie kart nieodpłatnej pomocy prawnej,
• ułatwia sprawozdawczość i kontrolę prawidłowości składanych protokołów.

PARTYCYPACJA
Partycypacja społeczna oznacza aktywne zaangażowanie Wrocławian i Wrocławianek
w sprawy miasta, gwarantuje uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich tematami,
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zapewnia udział w podejmowaniu istotnych, publicznych decyzji. Partycypacja we
Wrocławiu ma rożne wymiary, są to: konsultacje społeczne; Wrocławski Budżet
Obywatelski; Fundusz Osiedlowy; realizacja zadań społecznych, mediacji, wsparcie
działań miejskich przez współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także programy
wsparcia oddolnych inicjatyw, jak: Mikrogranty czy sieć Centrów Aktywności Lokalnej.
Partycypacja stanowi istotny element w kierunkowym dokumencie Strategia
Wrocław2030 (Priorytet 7: Governance), gdzie mowa jest o zwiększaniu udziału
mieszkańców w zarządzaniu miastem, stosowaniu innowacyjnych metod, które
wzmacniają
społeczeństwo
obywatelskie
oraz
współuczestnictwie
samorządów
osiedlowych w konsultacjach polityk miejskich.
W Urzędzie Miejskim Wrocławia partycypację społeczną realizuje Wydział Partycypacji
Społecznej, w którym skupiono wszystkie najważniejsze działania dotyczące aktywności
obywatelskiej. Znaczącą rolę w procesie wrocławskiej partycypacji społecznej odgrywają
konsultacje, budżet obywatelski oraz prospołeczne działania realizowane na wrocławskich
osiedlach.

Pierwszy Wrocławski Panel Obywatelski
Okres realizacji: 15 stycznia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba odbiorców: 75 panelistów/panelistek + 10 os. rezerwowych
Najważniejszym zadaniem Wydziału Partycypacji Społecznej w 2020 roku w zakresie
szeroko pojętej partycypacji było finansowanie i przeprowadzenie wraz z partnerami
społecznymi (wiodąca rola jako organizatora Fundacji Dom Pokoju) pierwszego
we Wrocławiu Panelu Obywatelskiego jako nowej, najpełniejszej formy demokratycznego
wyrażania opinii i podejmowania wiążących decyzji. Jego tematem było wypracowanie
rekomendacji
w
temacie
usprawnienia
przemieszczania
się
po
Wrocławiu
z uwzględnieniem poprawy jakości życia i ochrony klimatu.
Na potrzeby panelu wyłoniono losowo grupę 75 mieszkańców i mieszkanek Wrocławia –
z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowiła ona
„miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego
tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów „za” i „przeciw”,
a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.
Panel wsparło merytorycznie 13 ekspertów i ekspertek z kraju, i zagranicy. W proces
zaangażowało się 21 stron reprezentujących organizacje pozarządowe, ruchy miejskie
oraz Rady Osiedli. Panelistki i paneliści przedstawili 63 rekomendacje – 50 wiążących i 13
do rozważenia.
Spotkania edukacyjne oraz dyskusyjne w ramach Pierwszego Wrocławskiego Panelu
Obywatelskiego odbyły się w terminie 3 września – 3 października 2020 r.
TEMAT:"Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie
poprawę jakości życia i ochronę klimatu?"
1. Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami:
Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj?
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2. Czy dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko wprowadzić w mieście strefy
o szczególnych zasadach poruszania się np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym
typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego
parkowania?
CEL: Edukacja obywatelska, prezentacja stanowisk stron i ekspertów. Szczegółowe
omówienie zagadnień. Pozyskanie rekomendacji dla rozwiązania poszczególnych
problemów. Rekomendacje, które uzyskały poparcie co najmniej 80 procent panelu,
zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Wrocławia, są przez niego traktowane jako wiążące,
czyli zostały wskazane do realizacji.
W związku z Covid-19 pierwotny termin zakończenia realizacji zadania (31/07/2020)
został przedłużony do 30/11/2020. Realizator zadania zakupił środki ochrony osobistej
dla osób uczestniczących w panelu, a także niezbędne środki sanitarne.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/panel-obywatelski

Wrocławski Budżet Obywatelski 2020
Na realizację WBO 2020 przeznaczono 25 mln zł:
• 9 mln zł na projekty osiedlowe o wartości do 750 000 zł;
• 16 mln zł na projekty ponadosiedlowe o wartości do 2 mln zł.
Z 413 zgłoszonych projektów do głosowania dopuszczono 199, finalnie do realizacji
wybrano 20 projektów. WBO 2020 przeprowadzony został według zasad zgodnych
ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym. Stosowna uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego weszła w życie 13 września
2018 r.
Budżet partycypacyjny to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą
budżet miasta poprzez współdecydowanie o dystrybucji określonej puli środków
publicznych. Integralną częścią budżetu obywatelskiego jest publiczna dyskusja pomiędzy
mieszkańcami, dotycząca zagospodarowania jasno określonych środków finansowych.
Wyniki Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) są wiążące dla Prezydenta
Wrocławia i Radnych Miejskich, co jest potwierdzane stosowną uchwałą budżetową
przyjmowaną na dany rok. To w tej uchwale są zapisane wszystkie zadania, które
mieszkańcy wybrali do realizacji. Wrocławski Budżet Obywatelski nie jest działaniem
jednorazowym, lecz długofalowym procesem, organizowanym od 2013 roku.
Kolejne edycje Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wykazały chęć i potrzebę
Wrocławian współdecydowania o zadaniach inwestycyjnych realizowanych we Wrocławiu.
Przez 8 lat istnienia programu 2913 liderów zgłosiło swoje projekty i oddano na nie
w sumie 825 639 głosów.
Do realizacji wybrano 410 projektów na łączną kwotę 170 750 000 zł.
Zakres WBO 2020 obejmował zorganizowanie naboru i oceny projektów złożonych przez
mieszkańców Wrocławia, przy maksymalnej wartości projektu rejonowego – 750 000 zł
i ogólnomiejskiego – 1 000 000 zł.
Wartość środków przeznaczonych na realizację WBO 2020 wyniosła 25 000 000 zł, gdzie:
9 000 000 zł na projekty osiedlowe o wartości do 750 000 zł;
16 000 000 zł na projekty ponadosiedlowe o wartości do 2 000 000 zł.
Na początku 2020 roku przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych, w ramach
których przedstawiono mieszkańcom Wrocławia zasady ubiegania się o środki w ramach
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WBO. W czerwcu 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiczną, zrezygnowano z
tradycyjnych spotkań konsultacyjnych z Liderami projektów, zamiast tego WSS udzielał
odpowiedzi na wszystkie pytania w rozmowach telefonicznych i kontaktując się z Liderami
przez pocztę e-mail. 29 lipca 2020 w Centrum Historii Zajezdnia odbyło się drugie forum
wymiany wiedzy i doświadczeń liderek i liderów projektów Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego. Dzięki poluzowaniu obostrzeń epidemicznych, spotkanie mogło odbyć się
w tradycyjnej formie, ale jego przebieg był też transmitowany w Internecie. Rozmowa
dotyczyła skutecznych strategii i sposobów promocji projektów WBO, również w związku
z sytuacją epidemiczną. Spotkanie miało charakter otwarty i na jego podstawie został
zaktualizowany poradnik „Jak wygrać w WBO”. Mieszkańcy zgłosili do WBO 2020
propozycje 413 projektów. Z tej liczby 199 zostało poddanych pod głosowanie, finalnie do
realizacji wybrano 20 projektów za kwotę 25 000 000 zł.
Podział projektów pomiędzy jednostkami:
• ZZM – 13 projektów – 15 950 000 zł,
• ZDiUM – 2 projekty – 2 750 000 zł,
• ZIM – 3 projekty – 2 150 000 zł,
• WI – 3 projektów – 3 500 000 zł,
• MCS – 1 projekt – 500 000 zł.
Warto zaznaczyć, że jedno z zadań będzie realizowane przez 2 jednostki: ZIM oraz ZZM.
Od stycznia 2020 r. WSS przejął kompetencje dotyczące zlecania, monitorowania oraz
rozliczania zadań z WBO zleconych do realizacji spółce Wrocławskie Inwestycje sp z o.o.
W ramach współpracy zlecano oraz zatwierdzano zmiany w harmonogramach zleconych
dotychczas zadań. W wypadkach, gdy zmianie ulegał budżet zadania lub jego termin
realizacji przygotowywano stosowne aneksy. Ponadto akceptowano i podpisywano
dokumenty do rejestracji umów w CRZ (Centralny Rejestr Zobowiązań) oraz opiniowano
raporty kwartalne z realizowanych przez spółkę zadań dotyczących WBO.
W ramach obsługi finansowej akceptowano faktury wykonawców do zapłaty oraz
sprawdzano
i
akceptowano
dokumenty
PT(przekazanie
środka
trwałego).
W razie konieczności kontrolowano zmiany zgłaszane na sesję budżetową m.in. pod
kontem deklarowanych terminów realizacji zadania.
Zakończenie zadań inwestycyjnych wybranych w ramach WBO 2020 planowane jest
na lata 2021–2022.

Fundusz Osiedlowy
Rok 2020 był rokiem wdrażania „Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy
osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw.
Funduszu Osiedlowego w warunkach niezwykłych, dotąd niespotykanych - w realiach
pandemii, ze wszelkimi szykanami tą przyczyną powodowanymi. W okresie od 16
listopada 2019 r. do 23 stycznia 2020 r. zarejestrowano 375 wniosków inwestycyjnych
zgłoszonych przez wszystkie wrocławskie osiedla. Najwięcej wniosków zgłoszono
w kategorii budowy i naprawy chodników oraz ścieżek pieszych i rowerowych (96
projektów), tworzenia terenów rekreacyjnych i zielonych (82 projekty) oraz naprawy
dróg i poprawienia bezpieczeństwa na drogach (60 projektów). Pozostałe projekty
dotyczyły głównie budowy oraz naprawy placów zabaw i boisk, odnowy i rozbudowy
infrastruktury na podwórkach oraz komunikacji zbiorowej. W efekcie czynionych prac
przeprowadzono we własnym zakresie weryfikację formalną, a w ramach współdziałania
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wespół z 24 jednostkami (Wydziały i Biura UrzęduMiejskiego oraz gminne jednostki
organizacyjne) ocenę adekwatności szacunku kosztowego oraz wykonalności technicznej
wszystkich
375
wniosków
inwestycyjnych
zgłoszonych
przez
osiedla.
Jako spełniające wymogi procedury Funduszu Osiedlowego zakwalifikowano 164 zadania,
które wymagały dodatkowych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami osiedli –
łącznie w liczbie ogółem 36 oraz wizji lokalnych w terenie w ilości 9.
Jako utrudnienie podaje się, że wszystkie spotkania konsultacyjne odbywały się w
warunkach wymogów epidemicznych.
Rok 2020 zakończono przekazaniem do jednostek 86 zadań w celu ich przygotowania do
realizacji. Przy współpracy z Radami Osiedla trwają dalsze intensywne prace nad
ustaleniem zakresów i szacunkowych kosztów pozostałych.
Rok 2020 był kolejnym rokiem działania Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych
jednostek pomocniczych we Wrocławiu (Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 696/19 z
dnia 28 marca 2019 r.), który przygotował nowy projekt ordynacji wyborczej do rady
osiedla, uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2020 r. (Uchwała RM nr
XXXI/793/20). Realizując ww. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia WSS zapewnił obsługę
wszystkich 21 posiedzeń Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek
pomocniczych we Wrocławiu – wszystkie spotkania odbywały się w warunkach wymogów
epidemicznych.
Rok 2020 w działalności Wydziału Partycypacji był również rokiem intensywnej
współpracy z Centrum Usług Informatycznych w zakresie rozbudowy aplikacji FRODO
dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu oraz współpracy z ARAW ws. publikacji informacji
dot. Funduszu Osiedlowego oraz zmian na stronie internetowej Wrocław Rozmawia.

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez Wydział Partycypacji
Społecznej w 2020 roku
Jednym z warunków podnoszenia jakości życia w mieście jest stały dialog
z mieszkańcami. Służą do tego takie działania, programy i instrumenty jak konsultacje
społeczne, budżet obywatelski, fundusz osiedlowy, realizacja zadań społecznych,
mediacje, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wreszcie programy małych
grantów oraz wspieranie różnego rodzaju oddolnych inicjatyw.
W 2020 r. Wydział Partycypacji Społecznej we współpracy z jednostkami miejskimi
przeprowadził 13 procesów konsultacji społecznych oraz 3 spotkania konsultacyjne
w istotnych dla mieszkańców sprawach. Wiedza i doświadczenie pozyskane tą drogą
pozwalają w bardziej wszechstronny sposób spojrzeć na konkretne zadania i lepiej je
realizować.
Wzorem lat ubiegłych Wydział Partycypacji Społecznej w 2020 roku w ramach realizacji
zadania publicznego otrzymał wsparcie Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich. FEPS
specjalizuje się między innymi w przeprowadzaniu konsultacji społecznych. Zadanie
zakładało wsparcie przy 11 procesach konsultacyjnych oraz prowadzenie konsultacji.
Warto dodać, że osobno toczyły się w ramach prac Wydziału wewnętrzne procesy
konsultacyjne w ramach np. Funduszu Osiedlowego (we współpracy z radami osiedli) czy
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wsparcie procesów konsultacji
w pierwszym półroczu 2020 roku.

społecznych
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terenie

Gminy

Wrocław

Okres realizacji: 10 stycznia 2020 r – 31 października 2020 r.
Liczba zawartych umów: 1
Liczba konsultacji w ramach umowy: 10 (konsultacje nr 1-10)
Celem realizacji zadania publicznego był rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez
włączanie ich w konsultacje społeczne prowadzone przez Gminę Wrocław w pierwszej
połowie 2020 roku. W związku z Covid-19 pierwotny termin zakończenia realizacji
zadania (30/06/2020) został przedłużony do 31/10/2020. Jednocześnie wprowadzono ekonsultacje z użyciem platform internetowych dedykowanych zdalnym spotkaniom
grupowym.
Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach
2020 - 2022 roku.
Okres realizacji: 30 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2022 r. (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów: 1
Liczba konsultacji w ramach umowy: 1 (konsultacja nr 11)
Celem realizacji zadania publicznego był rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez
włączanie ich w konsultacje społeczne prowadzone przez Gminę Wrocław w latach 2020 –
2022. W związku z Covid-19 prowadzono e-konsultacje z użyciem platform internetowych
dedykowanych zdalnym spotkaniom grupowym.

Formy prowadzenia konsultacji społecznych
W trakcie konsultacji można było wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby innych, zadawać
pytania urzędnikom i ekspertom m.in. poprzez ankiety, formularze opinii, pocztę
elektroniczną, spotkania konsultacyjne, spotkania warsztatowe oraz spacery badawcze.
Konsultacje ze względu na sytuację epidemiologiczną i reżimy sanitarne odbywały się w
dużej mierze online. Udział w spotkaniach, zabranie głosu, dyskusję umożliwiła specjalna
platforma – Clickmeeting. Dodatkowo na stronie internetowej danych konsultacji
zamieszczano zapis z takiego spotkania.
W pojedynczych przypadkach konsultacje udało się przeprowadzić bezpośrednio
w kontakcie z mieszkańcami. Wtedy odbywały się lokalnie z wykorzystaniem
różnorodnych form – spotkania, spacery, punkty konsultacyjne.
Przebieg, relacja oraz wyniki konsultacji prezentowane były na portalu poprzez
informacje podsumowujące dany etap oraz w raportach z konsultacji. Chcąc umożliwić
udział w konsultacjach jak najszerszej grupie mieszkańców miasta, w 2020 roku już po
raz kolejny zaprosiliśmy do udziału w nich najmłodszych wrocławian.
Przy 5 procesach konsultacyjnych wprowadzono specjalne formy dedykowane młodym
(dzieciom i młodzieży), były to: Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?, Jak
zagospodarować podwórko przy pl. św. Macieja?, Jak urządzić podwórko przy Nobla? Jak
urządzić osiedle kompletne?, Jakie podwórko przy Hallera?.

Przeprowadzone procesy konsultacyjne
W 2020 roku Wydział Partycypacji Społecznej przeprowadził następujące konsultacje:
1. Jaka powinna być elektromobilność?
TERMIN KONSULTACJI: 23.03.2020 r. - 31.05.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Dokument pn.: „Wrocławska
elektromobilności”.
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ZAKRES KONSULTACJI: Konsultacjom poddane zostały zapisy projektu dokumentu.
CEL KONSULTACJI: Włączenie mieszkanek i mieszkańców Miasta we współdecydowanie
o kierunku rozwoju elektromobilności we Wrocławiu.
Więcej informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/jaka-powinna-byc elektromobilnosc
2. Jak zmienić Gajowicką?
TERMIN KONSULTACJI: 14.05.2020 r. - 7.06.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Koncepcja przebudowy ul. Gajowickiej.
ZAKRES KONSULTACJI: Pomysł przebudowy ul. Gajowickiej na odcinku od
ul. Zaporoskiej do ul. Racławickiej. Szczególnie istotny był odcinek I (od ul. Zaporoskiej
do al. gen. J. Hallera), ponieważ dla tej części ulicy zostanie opracowany
projekt budowlany.
CEL KONSULTACJI: Przekazanie informacji o zakresie planowanej inwestycji.
Przeprowadzenie rozmów na temat tej inwestycji i zakresu jej zmian. Zebranie opinii
mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-zmienic-gajowicka
3. Jak urządzić podwórko przy Henryka Pobożnego?
TERMIN KONSULTACJI: 16.06.2020 r. - 6.07.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicach:
Ołbińska, Jedności Narodowej, Henryka Pobożnego i Niemcewicza.
ZAKRES KONSULTACJI: Zagadnienia do zaopiniowania to w szczególności: chodniki
i drogi dojazdowe (ich przebieg docelowy i rodzaje nawierzchni), lokalizacja miejsc
postojowych, roślinność (zachowanie istniejącej zieleni oraz dobór nowych roślin i ich
umiejscowienie), mała architektura (kosze na odpady, oświetlenie itp., ich lokalizacja).
CEL KONSULTACJI: Przeprowadzenie rozmowy na temat ważnej inwestycji i zakresu
zmian. Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat podwórka – stanu obecnego
i
przyszłego.
Przekazanie
informacji
o
zakresie
planowanej
inwestycji.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/podworko-przy-poboznego
4. Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?
TERMIN KONSULTACJI: 18.06.2020 r. - 12.07.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Sposób urządzenia doliny Olszówki Krzyckiej (od ul.
Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego.
ZAKRES KONSULTACJI:
Dla doliny Olszówki: przyroda doliny Olszówki; zieleń istniejąca i planowana; przebieg
Olszówki i wykorzystanie jej koryta; zapisy planu miejscowego dla tego terenu, m.in.
droga zbiorcza; powiązanie terenu z okoliczną zabudową; obecny i przyszły sposób
użytkowania terenu.
Dla parku Krzyckiego: funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić
się na tym terenie, np.: strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);
strefy rekreacji biernej; place zabaw dla różnych grup wiekowych; elementy
przeznaczone do edukacji, kultury, aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole,
szkoła - wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe,
sensoryczne); miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;
miejsca do ćwiczeń; toalety.
Elementy rekreacji czynnej lub biernej, z zastrzeżeniem, że park to w przeważającej
mierze teren o dużych walorach przyrodniczych, i elementy rekreacyjne tu lokalizowane
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będą jak najbardziej naturalne, by nie wpływały negatywnie na otoczenie. Układ ścieżek
pieszych i rowerowych w parku, wynikający z obecnego i przyszłego otoczenia,
zagospodarowania
wewnętrznego,
zewnętrznych
powiązań,
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami i obsługi technicznej. Mała architektura: ławki, leżaki, kosze na
odpady, elementy informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, oznaczenia ścieżek
biegowych, bariery i słupki itp. Ogólne zasady pielęgnacji istniejącej zieleni. Zapisy planu
miejscowego dla tego terenu, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa.
CEL KONSULTACJI: Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego
obszaru miasta. Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany
temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.
Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla parku Krzyckiego.
Więcej informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-doline-olszowki-i-park-krzycki
5. Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej?
TERMIN KONSULTACJI: 30.06.2020 r. - 2.08.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Teren zieleni zlokalizowany w północnej części Kępy
Mieszczańskiej w obrębie ulic: Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego o łącznej
powierzchni 3,94 ha.
ZAKRES
KONSULTACJI:
Konsultacjom
poddana
została
jedna
koncepcja
zagospodarowania terenu. Zagadnienia do konsultacji to w szczególności: obecne
i przyszłe wejścia na teren zielony i istniejące ograniczenia, komunikacja wewnątrz
parku, podział parku na strefy o różnym przeznaczeniu i wprowadzone elementy
rekreacji, zaprojektowana zieleń i zagospodarowanie obszarów zieleni istniejącej,
elementy małej architektury i wybrany kolor przewodni, przyszłość budynku, który
znajduje się na terenie parku, preferowana przez mieszkańców kolejność
zagospodarowania (priorytety).
CEL KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat przygotowanej
koncepcji zagospodarowania terenu przyszłego parku.
Więcej
informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-park-na-kepiemieszczanskiej
6. Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?
TERMIN KONSULTACJI: 2.07.2020 r. - 26.07.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Sposób zagospodarowania ul. Żeromskiego na odcinku od
ul. Nowowiejskiej do ul. Jedności Narodowej.
ZAKRES KONSULTACJI: Konsultacje miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców
i zebranie propozycji w zakresie zazielenienia ulicy. Zagospodarowanie ma uwzględniać
wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej (tzn. dotyczącej zieleni
i gospodarowania wodą opadową) oraz wymianę nawierzchni ciągów pieszych
i uporządkowanie parkowania.
CEL KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkańców na temat sposobu zagospodarowania
i zazielenienia ulicy, które posłużą do przygotowania koncepcji, oraz przeprowadzenie
rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań. Podniesienie świadomości
mieszkańców w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-zazielenic-ulice-zeromskiego
7. Jak zagospodarować podwórko przy pl. św. Macieja?
TERMIN KONSULTACJI: 28.07.2020 r. - 18.08.2020 r.
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PRZEDMIOT KONSULTACJI: Sposób zagospodarowania wnętrza podwórzowego
w kwartale placu Św. Macieja i ulic: Henryka Probusa, Henryka Pobożnego, Niemcewicza,
Jedności Narodowej (część północna u zbiegu ulicy Henryka Pobożnego i placu Św.
Macieja).
ZAKRES KONSULTACJI: Konsultacje miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców
i zebranie propozycji w zakresie zagospodarowania wnętrza podwórzowego. Konsultacje
uwzględniały: wprowadzenie elementów małej architektury (w tym: stojaków na rowery,
koszy na śmieci etc.), zamontowanie osłony śmietnikowej, zagospodarowanie zieleni,
wykonanie drogi wewnętrznej wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi
(z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych),retencję na podwórku, oświetlenie.
Na podstawie opinii mieszkańców oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki
miejskie opracowane zostaną wytyczne do sporządzenia koncepcji programowoprzestrzennej dla projektanta.
CEL KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkańców (również najmłodszych) na temat
sposobu zagospodarowania podwórza, które posłużą do przygotowania koncepcji.
Przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/podworko-sw-macieja
8. Jak urządzić osiedle kompletne?
TERMIN KONSULTACJI: 10.08.2020 r. - 31.08.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Wyznaczenie wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli
kompletnych.
ZAKRES KONSULTACJI: Zebranie opinii i rekomendacji do wyznaczenia priorytetów
twardych (inwestycyjnych) i miękkich (inicjatyw) oraz określenia wytycznych
przestrzennych dla jednostek urbanistycznych objętych badaniem w ramach pilotażowego
projektu Osiedla kompletne. Prace dotyczą wyznaczonych w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia jednostek urbanistycznych:E2
Nowy Dwór, D10 Krzyki Zachód,B22 Zakrzów Centrum.
CEL KONSULTACJI: Celem głównym konsultacji było wzmacnianie indywidualności
i kompletności osiedli mieszkaniowych, gdzie występuje mocno zaangażowana
społeczność lokalna; efektem ma być polepszenie jakości życia i podwyższenie
standardów użytkowania przestrzeni życia mieszkańców. Celowi głównemu towarzyszy
cel dodatkowy, polegający na uzyskaniu wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli
kompletnych. Wskazanie kierunków rozwoju, określonych na bazie współpracy
z
mieszkańcami
oraz
przeprowadzonych
badań
i zebranych
uwarunkowań,
z uwzględnieniem pięciu obszarów: tożsamość, przestrzeń publiczna i zieleń,
przedsiębiorczość i usługi, zamieszkiwanie, przemieszczanie się
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-osiedle-kompletne
9. Jak urządzić podwórko przy Nobla?
TERMIN KONSULTACJI: 27.08.2020 r. - 20.09.2020 r.
ZAKRES KONSULTACJI: Konsultacje miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców
i zebranie propozycji w zakresie zagospodarowania wnętrza podwórzowego; odnowienia
jego zdegradowanej przestrzeni, poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców
oraz zagwarantowania właściwego stanu technicznego. Projekt będzie uwzględniać:
zaprojektowanie
drogi
wewnętrznej
z
wydzielonymi
miejscami
postojowymi
z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie terenu, oświetlenie
terenu (z przyłączami),montaż elementów małej architektury - w tym stojaki na rowery,
kosze na śmieci, zagospodarowanie terenów zielonych, budowę osłony śmietnikowej.
Na podstawie opinii mieszkańców oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki
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miejskie opracowane zostaną wytyczne do sporządzenia koncepcji programowoprzestrzennej
dla
projektanta.
CEL KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkańców (również najmłodszych) na temat
sposobu zagospodarowania podwórza, które posłużą do przygotowania koncepcji.
Przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań.
Więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-podworko
10.Jakie podwórko przy Hallera?
TERMIN KONSULTACJI: 21.09.2020 r.- 11.10.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego usytuowanego
między aleją Hallera i ulicami: Księgową, Słonecznikową.
ZAKRES KONSULTACJI: Sposoby zagospodarowania podwórka: chodniki i drogi
dojazdowe – ich przebieg docelowy i rodzaje nawierzchni, lokalizacja miejsc postojowych,
roślinność: zachowanie istniejącej zieleni oraz dobór nowych roślin i ich umiejscowienie,
mała architektura: wiata śmietnikowa, oświetlenie, ławki itp. ich lokalizacja, instalacja
urządzeń sportowych.
CEL KONSULTACJI: Zaktualizowanie ustaleń, które zostały wypracowane podczas
ostatnich konsultacji. Przeprowadzenie rozmowy na temat trzech koncepcji
przygotowanych przez projektantkę. Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat
podwórka – stanu obecnego i przyszłego. Edukacja mieszkańców i merytorycznarozmowa
na temat możliwych rozwiązań.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/jakie-podworko-przy-hallera
11.Jak przyznawać pracownie artystyczne?
TERMIN KONSULTACJI: 10.11.2020 r. -20.12.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Funkcjonowanie i sposób przyznawania przez Gminę
Wrocław pracowni artystycznych przekazywanych w
ramach miejskich konkursów
wrocławskim artystom.
ZAKRES KONSULTACJI: Sposób przyznawania pracowni. Skład i forma pracy komisji
konkursowej. Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni
artystycznych.
CEL KONSULTACJI: Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska
artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni
artystycznych.
Więcej informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-przyznawac-pracownie-artystyczne
12.Program współpracy Wrocławia z NGO na rok 2021
TERMIN KONSULTACJI: 3.08.2020 r. - 7.09.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
ZAKRES KONSULTACJI: Zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi
a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowym.
CEL KONSULTACJI: Poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Więcej
informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-ma-wygladac-wspolpracamiasta-z-ngo-w-2021
13.Zmiana ordynacji w wyborach do rad osiedli
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TERMIN KONSULTACJI: 9.10.2020 r. - 22.10.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej
uchwały w sprawie nadania statutów osiedli.
ZAKRES KONSULTACJI: zasady i organizacja wyborów do rad osiedli.
CEL KONSULTACJI: zasięgnięcie opinii i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian
w statutach wrocławskich osiedli w zakresie: zmiany załącznika Nr 1 a – „Ordynacja
wyborcza do rady osiedla”.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/ruszaja-konsultacje-w-sprawiestatutow-wroclawskich-osiedli
Spotkania na podwórkach – organizacje ruchu
1. Spotkanie konsultacyjne nt. organizacji ruchu na podwórku przy ulicach:
Kościuszki, Czystej, pl. Kościuszki.
TERMIN KONSULTACJI: 15.07.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Projekt organizacji ruchu.
ZAKRES KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkańców budynków przylegających do
podwórka na temat projektu organizacji ruchu zaprezentowanego przez ZZK.
CEL KONSULTACJI: Uporządkowanie ruchu i parkowania na podwórku.
Więcej
informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-projektoworganizacji-ruchu
2. Spotkanie konsultacyjne nt. organizacji ruchu na podwórku przy ulicach:
Malarska, Odrzańska, Nowy Świat, Kiełbaśnicza.
TERMIN KONSULTACJI: 16.07.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Projekt organizacji ruchu.
ZAKRES KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkańców budynków przylegających do
podwórka na temat projektu organizacji ruchu zaprezentowanego przez ZZK.
CEL KONSULTACJI: Uporządkowanie ruchu i parkowania na podwórku.
Więcej informacji:
www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-projektow-organizacji-ruchu
3. Spotkanie konsultacyjne nt. organizacji ruchu na podwórku przy ulicach:
Sądowa, Piłsudskiego, Plac Legionów, Podwale.
TERMIN KONSULTACJI: 13.08.2020 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI: Projekt organizacji ruchu.
ZAKRES KONSULTACJI: Zebranie opinii mieszkańców budynków przylegających do
podwórka na temat projektu organizacji ruchu zaprezentowanego przez ZZK.
CEL
KONSULTACJI:
Uporządkowanie
ruchu
i
parkowania
na
podwórku.
Więcej informacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-projektow-organizacji-ruchu
Promocja procesów konsultacyjnych
Na potrzeby realizacji procesów w 2020 roku w pełni wykorzystywano funkcjonalność
portalu konsultacji społecznych Wrocław Rozmawia – www.wroclaw.pl/rozmawia.
Zamieszczane były tam pełne informacje o prowadzonych konsultacjach, ważne
aktualności, wszelkie informacje dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz
zakres współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi.
Równolegle prowadzony był facebookowy (www.facebook.com/wroclawrozmawia)
i twitterowy (www.twitter.com/WroclawRozmawia) profil Wrocław Rozmawia, na
którym można było znaleźć m.in. informacje i wydarzenia związane z procesami
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konsultacji odbywającymi się we Wrocławiu. O konsultacjach informowaliśmy również na
Instagramie(www.instagram.com/wroclaw_rozmawia).
Podkreślono
graficzną
stronę przekazu. Opracowany został ciekawy, intrygujący styl graficzny plakatów
i niejednoznaczne hasła. Staraliśmy się połączyć czytelność przekazu z atrakcyjną,
przyciągającą oko treścią.
Koordynacja Centrów Aktywności Lokalnej
We
Wrocławiu
działa
aktualnie
11
Centrów
Aktywności
Lokalnej
(CAL)
współfinansowanych przez Gminę Wrocław oraz kilkanaście innych osiedlowych NGOsów,
które – chociaż jeszcze nie posiadają własnych przestrzeni – aktywnie wspierają swoje
społeczności lokalne. Centra Aktywności Lokalnej to nie tylko budynki, ale przede
wszystkim ludzie, których wyróżnia konkretne podejście do pracy z mieszkańcami
wrocławskich osiedli. CALe to miejsca i działania współtworzone razem z mieszkańcami,
otwarte na różnorodność i solidarne z tymi, którzy potrzebują pomocy lub wsparcia. Na
poziomie lokalnym centra są silnym spoiwem wspierającym proces społecznej,
pozytywnej zmiany. CALe realizują swoje autorskie programy, skierowane bezpośrednio
do mieszkanek i mieszkańców okolicy, odpowiadające ich potrzebom, pasjom
i zainteresowaniom. Aby zapewnić tym działaniom trwałość i efektywność, podmioty
prowadzące centra są inicjatorami partnerstw lokalnych na swoim terenie, zapraszając do
nich rady osiedli, instytucje działające w wymiarze osiedlowym, inne organizacje
pozarządowe,
grupy
nieformalne, szkoły, przedsiębiorców,
lokalnych liderów
i aktywistów.
W 2020 roku Wydział Partycypacji Społecznej we współpracy z Siecią Centrów
Aktywności Lokalnej (lider sieci: Stowarzyszenie Żółty Parasol) przygotował na stronie
internetowej Wrocław Rozmawia zakładkę prezentującą wszystkie CALe i organizacje
pozarządowe współpracujące w ramach Sieci CAL. Wszystkie podmioty i miejsca
zaprezentowano także w formie mapy.
Więcej
informacji:
wrocławski
model
CAL,
lista
i
mapa
lokalizacji
na:
www.wroclaw.pl/rozmawia/centra-aktywnosci-lokalnej

REWITALIZACJA
Wzwiązku z wejściem w życie Zarządzenia nr 150/18 Prezydenta Wrocławia z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia,
w roku 2020Wydział Partycypacji Społecznej (WSS) przejął zadania Biura Rewitalizacji
i Dziedzictwa Kulturowego w zakresie dysponowania środkami budżetu Miasta
przeznaczonymi na finansowanie zadań rewitalizacyjnych.
Najważniejsze działania:
"DiverCITY 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania
nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach".
W związku z kontynuacją rozpoczętej w 2019 r. realizacji Inicjatywy nr 2/2019/RL/FWD
pt. "DiverCITY 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych
rozwiązań rozwojowych w miastach" finansowanej ze środków Funduszy norweskich
i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej perspektywy 2014-2021 w roku
2020 Wydział przy udziale Fundacji Convention Bureau - Wrocław zorganizował
i przeprowadził warsztaty eksperckie z zakresów: ochrona środowiska, opieka senioralna,
mieszkalnictwo, dostępność,przy udziale czterech TeamLiderówi z zapewnieniem
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możliwości

udziału

ekspertom

oraz

przedstawicielom

społecznych

interesariuszy.

Podczas warsztatów zdefiniowano wspólne wyzwania dla miast europejskich, wymieniano
doświadczenia i identyfikowano polityki zarówno narodowe i lokalne, które można
wdrożyć na gruncie polskim. Dyskutowano na temat programów i projektów miejskich,
a także stworzono wytyczne zwierające zbiór rozwiązań krótko-, średnioi długoterminowych. W zakresie ochrony środowiska poruszono kwestie: zanieczyszczenia
powietrza, smogu i niskiej emisji w miastach. W dziedzinie opieki senioralnej
dyskutowano o problemach samotności, aktywizacji osób starszych i wykluczenia
społecznego oraz o zjawisku starzenia społeczeństw. W ramach warsztatów dotyczących
mieszkalnictwa rozmowy koncentrowały się wokół problematyki zabudowy blokowej oraz
poszukiwania rozwiązań w zakresie międzynarodowej problematyki niewystarczalności
działań deweloperskich w procesie kształtowania całościowych osiedli mieszkaniowych.
Natomiast w temacie dostępności szeroko dyskutowano o projektowaniu uniwersalnym,
które nazywane jest antydyskryminacyjnym i uwzględnia rozwiązania dla seniorów, osób
z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Ponadto w dniu 22.09.2020 r. WSS, przy
współpracy z tym samym NGO, zorganizował konferencję DiverCITY 4 stanowiącą
podsumowanie realizacji założeń Inicjatywy w czterech ww. obszarach. Konferencja,
ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji panującej pandemii
COVID-19, odbyła się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie oraz on-line. Zarówno część
uczestników, jaki i prelegentów brała udział w konferencji w formie wirtualnej.
Konferencja została zorganizowana we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali
Stulecia we Wrocławiu. Komponent badawczy Inicjatywy został zrealizowany oraz
dostarczony przez Partnera Projektu, którym była Politechnika Wrocławska i dotyczył
m.in. zmian sposobu ogrzewania i zapotrzebowania na ciepło na poziomie
przedwojennych kamienic oraz opracowania ekspertyz w zakresie termomodernizacji,
a przede wszystkim wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe w tych kamienicach.
Inicjatywa
promowana
była
na
specjalnie
stworzonej
stronie
internetowej
www.divercity4.pl, uruchomionej pod koniec 2019 r. Na stronie zamieszczane były
aktualności dotyczące realizacji poszczególnych działań, publikowano resume warsztatów
eksperckich (wraz z fotorelacjami), a także wszelkie istotne informacje m.in. dotyczące
konferencji DC4.Dodatkowo Inicjatywa była promowana na kanałach social media, gdzie
zostało utworzone wydarzenie dedykowane konferencji.
W terminie do końca stycznia 2021 r. przygotowana została publikacja w formie
elektronicznej dotycząca konferencji pn. „DiverCity4 – polsko-norweska współpraca
w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach – wzmocnienie
zaangażowanych mieszkańców w rozwój miasta w 2020 r., która zostanie w całości
sfinansowana ze środków Gminy Wrocław.
Realizacja montażu makiety historycznego osiedla WuWA.
W związku z kontynuacją realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na historycznym osiedlu WuWA”, dokonano planowanego na rok 2020
montażu makiety osiedla, która stanowi obecnie jeden z kluczowych elementów
przestrzeni publicznych i zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie odtworzonego
historycznego budynku dawnego przedszkola, a obecnie siedziby Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Architektów. Makieta przedstawia 13 miniatur budynków w skali 1:32
umożliwiając zwiedzającym zapoznanie się z całym osiedlem w skali urbanistycznej
Promocja historycznego osiedla WuWA- aktualizacja oraz dodruk
i publikacji oraz wykonanie wirtualnego spaceru po osiedlu WuWA.
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ulotek

W roku 2020 Wydział Partycypacji Społecznej kontynuował program działań
promocyjnych służący wzmocnieniu rozpoznawalności osiedla WuWAwe Wrocławiu jako
atrakcji turystycznej poprzez aktualizację i dodruk publikacji Hryncewicz-Lamber G.,
Urbanik J., „WuWA- mieszkanie i miejsce pracy. Wrocławska wystawa Werkbundu 19292014”, Wydawnictwo: Wrocławska Rewitalizacja, Wrocław 2014 (w językach: polskim,
angielskim, niemieckim) oraz ulotek informacyjnych pt.: „WuWA- mieszkanie i miejsce
pracy. Wrocławska wystawa Werkbundu 1929” (w językach: polskim, angielskim,
niemieckim i dodatkowo ukraińskim) prezentujących mapkę osiedla oraz archiwalne
zdjęcia obiektów wraz z opisami.
Ponadto w ramach działań promocyjnych zrealizowano spacer wirtualny po osiedlu, który
dostępny będzie na tworzonej stronie internetowej www.wroclaw.pl/wuwa (tłumaczonej
na język: angielski, niemiecki i ukraiński) wraz publikacją i ulotkami. Na stronie
zamieszczone będą również ogólne informacje o osiedlu.
Partycypacja społeczna w działaniu – rozpoznanie uwarunkowań lokalnych
w związku z planowanym remontem tzw. Podwórka im. Wszystkich
Mieszkańców"
Celem zadania było rozpoznanie aktualnych uwarunkowań lokalnych oraz nawiązanie
dialogu z mieszkańcami i innymi użytkownikami podwórka pomiędzy ulicami Mierniczą,
Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej we Wrocławiu ze względu na planowany remont
i rewitalizację ww. przestrzeni.
Zadanie polegało w szczególności na:
1) Zidentyfikowaniu i nawiązaniu kontaktu z możliwie jak największą liczbą
mieszkańców ww. podwórka oraz wszelkimi innymi osobami, które są
użytkownikami wspomnianej przestrzeni.
2) Pogłębieniu wiedzy na temat aktywności jakie podejmują mieszkańcy ww.
podwórka oraz inni jego użytkownicy.
3) Zidentyfikowaniu potrzeb oraz zebraniu rekomendacji mieszkańców oraz innych
użytkowników ww. podwórka w zakresie planowanego remontu wnętrza
podwórzowego. Informowaniu oraz aktywizowaniu możliwie jak największej liczby
osób do udziału w działaniach podejmowanych w zakresie realizowanego zadania
publicznego.
4) Kompleksowym przygotowaniu, wypromowaniu i realizacji otwartego spotkania
dedykowanego mieszkańcom oraz użytkownikom podwórka.
Wszelkie działania w ramach opisanego zadania publicznego wykonywano w sposób
kreatywny oraz zaplanowano tak, by przyczyniały się do aktywnego i nieskrępowanego
uczestnictwa mieszkańców oraz innych użytkowników podwórka.
Prowadzenie centrum informacji i wsparcia mieszkańców na rzecz rozwoju
przedmieścia oławskiego - Przed•Pokój H13 – pilotaż
Celem zadania było angażowanie mieszkańców Przedmieścia Oławskiego w działania na
rzecz poprawy jakości życia na osiedlu. Dodatkowo umożliwiono udział organizacjom
pozarządowym oraz grupom nieformalnym w warsztatach doradztwa prawnoksięgowego; - zorganizowano warsztaty dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego
odbywające się w PrzedPokoju H13, zorganizowano zajęciach oraz spotkania grup
zorganizowanych w przestrzeni Przedmieścia Oławskiego oraz umożliwiono współpracę
organizacjom w tworzeniu programu działań dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego.
Obsługa klienta w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących obszaru
rewitalizacji i zdegradowanego oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
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Zrealizowano również bezpośrednią obsługę klienta związaną z udzielaniem informacji i
wydawaniem zaświadczeń potwierdzających fakt, że działka znajduje się na obszarze, na
którym Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji. W roku 2020 liczba wydanych zaświadczeń wyniosła: 564 sztuki.
Inne działania w zakresie rewitalizacji
Powstanie zakładki (wraz z podstanami) poświęconej rewitalizacji w ramach strony
Wrocław Rozmawia.
W związku z podejmowaniem coraz to nowych zadań związanych z rewitalizacją oraz
mając na uwadze historię działań związanych z odnową we Wrocławiu, w ramach strony
Wrocław Rozmawia powstała zakładka poświęcona ww. zagadnieniom.
Zakładka poświęcona rewitalizacji zawiera informacje dotyczące m.in. tego, czym jest
wspomniany proces, kim są jego interesariusze oraz na jakiej podstawie wyznaczany jest
obszar rewitalizacji.
Ponadto, stworzono podstrony, w ramach których przedstawiono:
• jak dotychczas przebiegał proces rewitalizacji we Wrocławiu oraz jakie
najważniejsze dokumenty i działania są z nim związane (Lokalne Programy
Rewitalizacji, konsultacje społeczne).
• projekty z obszaru rewitalizacji, które były dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
• informacje na temat zabytkowych pojazdów należących do Gminy Wrocław, które
garażowane są w dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Legnickiej.
• publikacje do pobrania, które wydano w ramach projektu „4 kąty na trójkącie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
• informacje nt. zaświadczeń o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz
Specjalną Strefą Rewitalizacji.

ZABYTKOWE POJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Prace rewaloryzacyjne dotyczące obszaru dawnej zajezdni nr 5 POPOWICE przy
ul. Legnickiej 65:
W 2020 roku Wydział Partycypacji Społecznej rozpoczął prace nad działaniami
rewaloryzacyjnymi obszaru i budynków tworzących dawną zabytkową zajezdnię
tramwajową przy ul. Legnickiej 65. Przygotowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej
zagospodarowania terenu i kompleksowej adaptacji na nowe funkcje zespołu budynków
oraz całego terenu było pierwszym etapem prac rewaloryzacyjnych. W halach nieczynnej
już zajezdni, swoje miejsce postoju znalazł zabytkowy zespół pojazdów szynowych i
autobusowych komunikacji miejskiej Wrocławia. Jest to obecnie także jedyne miejsce
gdzie prowadzone są systematycznie prace konserwacyjne zachowanego taboru oraz
prace odtworzeniowe zabytkowych pojazdów komunikacyjnych. Ponadto na obszarze tym
działają liczne podmioty z sektora organizacji pozarządowych (NGO).
Pierwszym krokiem prac nad wykonaniem ww. koncepcji było powstanie etapowo
realizowanej dokumentacji analityczno – koncepcyjnej jako zestawu rekomendowanych
rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, obejmujących wieloetapową i wielofunkcyjną
rozbudowę terenu zajezdni, w tym przede wszystkim przebudowę historycznych
zabudowań wraz z wprowadzeniem nowych funkcji śródmiejskich, w tym docelowego
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miejsca ekspozycyjnego dla zabytkowej kolekcji pojazdów komunikacji miejskiej oraz
centrum dla działalności organizacji pozarządowych i lokalnych. Rozwiązania te
uzupełniono o analizy finansowe możliwych lub koniecznych działań w przyszłych etapach
realizacyjnych.
Powstałe pod koniec 2020 roku, przy bieżącym udziale konsultacyjnym Biura Rozwoju
Wrocławia i innych komórek organizacyjnych UMW opracowanie, pod roboczą nazwą
„Wrocławskie Centrum Komunikacji – WROCeK” znajduje się obecnie w fazie
przygotowań do konsultacji społecznych. Celem końcowym tego etapu ma być powstanie
spójnej koncepcji pełnej przemiany zamkniętego, poprzemysłowego terenu w otwartą,
różnorodną i przyjazną przestrzeń miejską, wzbogaconą zielenią, harmonijnie połączoną
z okolicznymi osiedlami i zapewniającą funkcje ważne z punktu widzenia mieszkańców.
Dopełnieniem opracowania koncepcyjnego po etapie konsultacyjnym będzie analiza
frekwencyjna oraz wstępny biznesplan realizacyjny.
Organizacja wydarzenia edukacyjnego z zakresu historii i ratowania dziedzictwa
zabytków komunikacji oraz częściowa odbudowa wagonu typu Maximum
z 1901 r.
Wagon Maximum jest bezsprzecznie unikalny – jedyny w Polsce oraz jeden z nielicznych
na świecie, a jego remont jest zatem również inwestycją w kulturę i dziedzictwo
narodowe. Pierwszy etap odbudowy realizowany był w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego w roku 2013 podczas którego dokonano renowacji nadwozia tramwaju.
Etap drugi realizowany w roku 2018 polegał na renowacji podwozia czteroosiowego
wagonu na podstawie zachowanych elementów dwóch oryginalnych skrętnych wózków,
połączenia nadwozia oraz podwozia wagonu a także przywróceniu sprawności
mechanicznej wagonu. Etap trzeci zakończył się w roku 2019, a jego prace polegały na
odtworzeniu instalacji elektrycznej, uzupełnieniu i konserwacji oraz montażu
nastawników co doprowadziło do elektrycznego uruchomienie wagonu. Niniejsze zadanie
polegało na wzmocnieniu pomostów, wykonaniu wnętrza oraz oszkleniu wagonu.
Celem końcowym prac jest odtworzenie pierwotnego stanu pojazdu z początku jego
eksploatacji, a więc roku 1901 r. poprzez prace renowacyjne z elementami rekonstrukcji,
koniecznymi do stworzenia w pełni funkcjonującego tramwaju. Ustalając wytyczne do
prac renowacyjnych, należy zwrócić uwagę na rzetelność wykonania wagonu i podejść do
realizacji w sposób odpowiedzialny bez stosowania półśrodków i prowizoriów. Ma to
fundamentalne znaczenie dla przeprowadzenia całego projektu.
Odtworzenie wyposażenia wnętrza wagonu, które odbyło się w 2020 r. zrealizowane
zostało zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim, programem prac konserwatorskich
i archiwalną dokumentacją zdjęciową. Oszklone zostały wszystkie okna wagonu.
W ścianach bocznych zamontowano duże szyby ze szkła bezpiecznego, które zostały
osadzone (wklejone) w przygotowanych już wcześniej otworach i odpowiednio
zabezpieczone (ramka drewniana, zaokrąglone naroża). Ze szkła bezpiecznego wykonano
także wszystkie szyby w ścianach między pomostami i klasą, przy czym tu zostały
zamontowane ćwierćwałki z mahoniu, które ramują każdą szybę. Ostatecznie
zamontowano także szybki w okienkach świetlika, przy czym tu zastosowano szkło
odpowiadające wyglądem stanowi pierwotnemu (na podstawie archiwalnych zdjęć
z początku lat 20. XX w.). Szybki także otoczone zostały ćwierćwałkami z mahoniu.
Wydarzenie edukacyjne miało miejsce 5 września 2020 r. w godz. 10:00-16:00.
Na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej zostały wystawione pojazdy
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z różnych okresów – od niemieckich wagonów z początku XX w. i z dwudziestolecia
międzywojennego przez pierwszy tramwaj polskiej produkcji powstały po II wojnie
światowej i pierwszy polski tramwaj szybkobieżny po jeden z pierwszych
niskopodłogowych autobusów, które były produkowane w naszym kraju. Było można
zobaczyć m.in. tramwaje Linke-Hofmann Standard z 1929 r., Konstal N z 1949 r., Konstal
4N1 z 1960 r. czy Konstal 102Na z 1972 r. oraz autobusy Jelcz 080 z 1980 r., Ikarus
260.32 z 1986 r., Jelcz PR110M z 1987 r., Jelcz M11 z 1990 r., Jelcz M121MB z 1996 r.
czy Ikarus 280.70E z 1997 r. Kluczowym elementem wydarzenia była prezentacja
wagonu Maximum podczas prac restauratorskich. Po wystawie taboru i terenie zajezdni
oprowadzał przewodnik. Podczas wydarzenia odbyły się dwa wykłady Tomasza
Sielickiego, badacza dziejów komunikacji zbiorowej w stolicy Dolnego Śląska, które były
poświęcone wagonom typu Maximum kursującym po Wrocławiu. W wydarzeniu wzięło
udział kilka tysięcy osób.
Chrońmy wrocławskie zabytki komunikacji zbiorowej - organizacja wydarzenia
edukacyjnego z zakresu historii i ratowania dziedzictwa zabytków komunikacji
oraz I etap odbudowy zabytkowego autobusu marki Jelcz 272 Mex – „Fredruś”
Autobus Jelcz 272 MEX pierwotnie użytkowany jako autobus miejski, następnie
turystyczny typu kabriolet wymaga gruntownego remontu ramy, kratownicy, poszycia
zewnętrznego i wewnętrznego, obicia foteli oraz wszelkich napraw mechanicznych. Silnik
jest niesprawny i wymaga dokładnego przeglądu, by móc jednoznacznie określić jego
stan techniczny wraz ze stopniem zużycia części. To samo dotyczy pozostałych
elementów mechanicznych pojazdu.
"Fredruś" jest bezsprzecznie unikalny jako jeden z nielicznych zachowanych autobusów
kabrioletów marki Jelcz w Polsce. Jego remont jest zatem inwestycją w kulturę
i dziedzictwo narodowe.
Celem końcowym prac jest odtworzenie stanu autobusu-kabrioletu z 1974 r. który
docelowo będzie użytkowany jako pojazd turystyczny, ale tylko w okresie letnim i w dni
bezdeszczowe (ze względu na brak dachu). Ustalając wytyczne do prac renowacyjnych,
należy zwrócić uwagę na rzetelność wykonania pojazdu i podejść do realizacji w sposób
odpowiedzialny bez stosowania półśrodków i prowizoriów. Ma to fundamentalne
znaczenie dla przeprowadzenia całego projektu.
I etap odbudowy zabytkowego autobusu marki Jelcz 272 Mex – „Fredruś”
Zrealizowano cały założony zakres prac - rozdzielenie nadwozia od podwozia oraz remont
ramy podwozia (obróbka strumieniowo ścierna pod postacią piaskowania, usunięcie
ognisk korozji i zabezpieczenie przeciwkorozyjne). Działania były realizowane zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim i programem prac konserwatorskich.
Prace remontowe przy autobusie "Fredruś"
Prace objęły następujące działania:
1) demontaż podwozia i nadwozia autobusu,
2) posadowienie nadwozia autobusu na tymczasowej ramie zapewniającej jego
bezpieczne przechowanie (nadwozie przechowywane jest w hali i jest
zabezpieczone od negatywnego wpływu warunków atmosferycznych czy pyłu
z prowadzonych prac),
3) piaskowanie właściwej ramy autobusu,
4) wymiana (przespawanie) uszkodzonych elementów ramy autobusu,
5) zabezpieczenie antykorozyjne ramy autobusu.
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Autobus "Fredruś" po odcięciu górnej części wraz z dachem ma konstrukcję otwartą
pontonową, znacznie odsztywnioną w stosunku do klasycznego 272 MEX o nadwoziu
zamkniętym. Ten fakt spowodował, że na czas remontu i zdjęcia z podwozia trzeba je
było umieścić na tymczasowej ramie, która spoczywa na prostych wózkach
tramwajowych (tzw. prowizorkach), dzięki czemu całość można przemieszczać. Właściwa
rama autobusu po piaskowaniu okazała się być w bardzo dobrym stanie. Na czas prac
wszystkie podzespoły umieszczone na ramie zostały zdemontowane i następnie - już
w drugim etapie restauracji – poddane naprawie, regeneracji lub ewentualnie wymianie
(w zależności od stanu). Przeprowadzenie tych prac, zwłaszcza rozdzielnie nadwozia
i podwozia, pozwoliło na ocenę stanu wszystkich podzespołów autobusu i zaplanowanie
dalszych prac remontowych.
Chrońmy wrocławskie zabytki komunikacji zbiorowej - organizacja wydarzenia
edukacyjnego z zakresu historii i ratowania dziedzictwa zabytków komunikacji
Realizacja części edukacyjnej zadania, przyczyniła się do uatrakcyjnienia Dnia Otwartego
Zajezdni Popowice, który odbył się w dn. 5.09.2020 r., oraz do przygotowania Zdalnego
Dnia Jelcza na Zajezdni Popowice, który miał formę transmisji w Internecie w dniu
19.12.2020 r. W pierwszym wydarzeniu, które miało tradycyjną, plenerową formę, wzięło
udział kilka tysięcy osób. Grudniową transmisję na żywo oglądało kilkaset osób,
natomiast liczba wyświetleń do dnia 31.12.2020 r. wyniosła 5,1 tysiąca.
Chrońmy wrocławskie zabytki komunikacji zbiorowej - organizacja wydarzenia
edukacyjnego z zakresu historii i budowy pojazdów komunikacji zbiorowej
marki Jelcz oraz II etap odbudowy zabytkowego autobusu marki Jelcz 272 Mex
– „Fredruś”
Ze względu na epidemię COVID-19 wydarzenie przyjęło postać Zdalnego Dnia
Jelcza w Zajezdni Popowice, czyli transmisji na żywo na profilu Facebook Klubu
Sympatyków Transportu Miejskiego (https://www.facebook.com/kstmwro/) w dniu
19.12.2020
r.
w
godz.
11:00-15:00.
Ponadto
równolegle
na
profilu
https://www.facebook.com/AutobusFredrus/ przeprowadzono transmisję na żywo
pierwszego przejazdu autobusu (a w zasadzie tylko podwozia). Transmisję Zdalnego Dnia
Jelcza na Zajezdni Popowice na żywo oglądało kilkaset osób, natomiast liczba wyświetleń
do dnia 31.12.2020 r. wyniosła 5,1 tysiąca. W przypadku filmu z pierwszego przejazdu
liczba wyświetleń na koniec roku przekraczała 550.
W wyniku zrealizowanych prac podwozie jest samojezdne, tzn. może poruszać się
w oparciu o pracę silnika. Wszystkie działania były realizowane zgodnie z pozwoleniem
konserwatorskim i programem prac konserwatorskich. Ponadto pojawiły się m.in.
trudności ze znalezieniem odpowiednich części do silnika czy ogumienia. „Fredruś”
posiada bowiem ogumienie dętkowe, które obecnie nie jest już w zasadzie wytwarzane.
Ostatecznie udało się zakupić właściwe, nowe opony, ale zapewne za kilka lat będzie to
już niemożliwe. Niektóre podzespoły udało się jeszcze pozyskać nowe (np. wtryskiwacze,
tarczę sprzęgła czy zabezpieczenia szczęk hamulcowych), najczęściej jednak
regenerowano elementy zdjęte z pojazdu (dotyczyło to m.in. pompy wtryskowej,
wybieraka skrzyni biegów, docisku tarczy sprzęgła, chłodnicy czy alternatora). Chłodnica
była na tyle dziurawa, że lutowanie jej zajęło kilka godzin.
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WroTram – przez wrocławskich ulic sto
W dniu 5 września 2020 r. na terenie byłej zajezdni tramwajowej przy ulicy Legnickiej 65
we Wrocławiu zorganizowano piknik/festyn promujący zabytkowe pojazdy transportu
zbiorowego należące do Gminy Wrocław oraz inne zabytkowe pojazdy zapewnione przez
Oferenta we współpracy z partnerami tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Klub
Sympatyków Transportu Miejskiego, Towarzystwo Miłośników Wrocławia - Sekcja
Transportu Zbiorowego. Dodatkowo przeprowadzono badanie ankietowe dot.
świadomości potencjału wrocławskiego taboru zabytkowego na grupie 100 respondentów,
którzy pojawili się na terenie Zajezdni Popowice przy ulicy Legnickiej 65 oraz
przygotowano dokument w wersji elektronicznej z opracowaniem i analizą wyników
ankiet. Został wyprodukowany film obejmujący 2 dni zdjęciowe - Dzień Otwarty Zajezdni
Popowice oraz Paradę Tramwajów. Stworzono 4 krótkie "zajawki" filmowe w formacie
przystosowanym do social mediów. Wykonano fotorelację z wydarzeń. Filmy, „zajawki”
oraz zdjęcia były publikowane na dedykowanym wydarzeniu na FB stworzonym na
potrzeby projektu, oraz na social mediach Oferenta: Twitter, FB oraz Instagram.
Uczestnikom wydarzenia zostały zapewnione następujące atrakcje:
• Pokaz zabytkowych tramwajów i autobusów, w tym pojazdów technicznych. Na
terenie zajezdni zostały wystawione pojazdy z różnych okresów – od niemieckiego
wagonu z dwudziestolecia międzywojennego przez pierwszy tramwaj polskiej
produkcji powstały po II wojnie światowej. Można było zobaczyć m.in. tramwaje
Linke-Hofmann Standard z 1929 r., Konstal N z 1949 r., Konstal 4N1 z 1960 r. czy
Konstal 102Na z 1972 r. oraz autobusy Ikarus 260.32 z 1986 r., Jelcz PR110M z
1987 r., Jelcz L11 z 1989 r., Jelcz M11 z 1990 r. czy Jelcz M121MB z 1996 r.
Jedną z głównych atrakcji było zaprezentowanie unikatowego tramwaju z 1901 Maximum, który jest w trakcie prac konserwatorskich, można było zobaczyć w jaki
sposób przebiega proces odtwarzania wyposażenia jego wnętrza i oszklenia. Poza
taborem pasażerskim zaprezentowano także wagony techniczne, służące
utrzymaniu torowisk i sieci trakcyjnej.
• Zwiedzanie z przewodnikiem. Dla odwiedzających udostępniono hale postojowe nr
1026 i 1027, w tym unikatową łaźnię. Podczas zwiedzania można było zgłębić
wiedzę dotyczącą terenu zajezdni, jak i zabytkowych pojazdów, które były
prezentowane podczas Dnia Otwartego. Można też było zobaczyć jak działa pług
wirnikowy. Uzupełnieniem zwiedzania były wykłady dotyczące historii wrocławskiej
komunikacji tramwajowej ze szczególnym uwzględnieniem tramwajów Maximum.
Prowadzone były przez Tomasz Sielickiego, badacza historii transportu miejskiego
we Wrocławiu.
Dodatkowymi bezpłatnymi atrakcjami, które urozmaicały Dzień Otwarty Zajezdni
Popowice były pokazy zabytkowych motocykli i samochodów, animacje dla dzieci, stacja
naprawy rowerów oraz możliwość przekładania zwrotnicy torowiska tramwajowego.
Zapewniono również strefę gastronomiczną serwującą zimne napoje, kawę, lody oraz
przekąski. Podczas wydarzenia można było również nabyć pamiątki związane z
zabytkową komunikacją zbiorową
Wydarzenie zakończyło się paradą zabytkowych autobusów, która z terenu Zajezdni
Popowice przejechała na Dworzec Autobusowy.
Całość wydarzenia została nagrana dla celów promocyjnych do sieci URBACT – został
wyprodukowany film obejmujący 2 dni zdjęciowe - Dzień Otwarty Zajezdni Popowice oraz
Parada Tramwajów.
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Europejski Program Sieciowania Miast URBACT
Miasto Wrocław zgłosiło w ramach europejskiego programu sieciowania miast Urbact
akces do projektu FindYourGreatness, czego konsekwencją była w grudniu 2019 roku
wizyta pana JanezaSirse, głównego eksperta Urbact w ramach projektu. Miasto zostało
zakwalifikowane do II fazy przedsięwzięcia. Z początkiem lutego 2020 w Limerick
(Irlandia) odbyła się konferencja miast uczestniczących w projekcie, w trakcie której
stworzone zostały dokumenty określające zasady działania grupy w trakcie fazy II.
Będzie się ona koncentrowała na zdobywaniu doświadczeń, stosowaniu nowych
rozwiązań, i wymianie informacji między partnerami.
Cel projektu: stworzenie nowego produktu turystycznego wykorzystując historyczną
infrastrukturę transportu zbiorowego, umacnianie partnerstwa, w skład którego wchodzą
– miasto, biznes, środowiska lokalne, instytucje kulturalne oraz organizacje
pozarządowe, wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii do promocji produktu,
dostosowanych do potrzeb odbiorcy. W 2020 roku w ramach projektu odbyły się;
Wizyta studyjna w Limerick’u – mieście partnerze projektu (luty) – delegacja
SSA – działania promocyjne, w których skład weszły: Parada zabytkowych tramwajów,
Dni otwarte zajezdni tramwajowych, Nocne przejazdy zabytkowymi tramwajami,
Stworzenie video promocyjnego, przeprowadzenie ankiety.
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IV.2. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu –
konkursy I i II edycja
Okres realizacji - 20.03.2020 r. – 31.21.2020 r.
Ilość zawartych umów jednorocznych – 27
Ilość remontowanych zabytków – 20
Ilość dotowanych organizacji pozarządowych – 18
Kwota udzielonych dotacji razem – 3 446 535 zł
Kwota dotacji zrealizowanych – 3 435 943,17 zł
Odbiorcy – mieszkańcy Wrocławia, przyjezdni, turyści
Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu mają
na celu poprawę wizerunku Wrocławia poprzez zachowanie oraz przywrócenie do stanu
świetności substancji zabytkowej miasta. Zadania te zrealizowano poprzez prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót remontowych i budowlanych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczyły one obiektów jednostkowo wpisanych do
rejestru zabytków oraz położonych na terenie Wrocławia, w tym:
• zabytków nieruchomych - remonty elewacji, dachów i wnętrz,
• zabytków ruchomych - stolarki, kamieniarki, okien, malarstwa, epitafium,
• zabytków techniki - autobusu, przyczepy autobusowej, pchacza, fortu obronnego.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do zadań objętych
umowami dotacyjnymi Gminy Wrocław sporządzane są dokumentacje konserwatorskie.
W ramach prowadzonych działań w przeważającej większości kontynuowano wieloletnie
już prace restauracyjno-konserwatorskie. W 2020 roku m.in. zrealizowano:
• wzmocnienie konstrukcji sklepień ceglanych oraz remont dachu, elewacji i
wnętrza budynku dawnej kaplicy z przeznaczeniem na salę sportową dla liceum
SS Urszulanek w zespole budynków Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej przy pl. Nankiera,
• kontynuacja remontu elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła przy ul. B.
Prusa,
• prace konserwatorskie wnętrza Katedry p. w. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie
Tumskim,
• szklenie okien greckokatolickiego kościoła p.w. św. Wincentego i Jakuba przy pl.
Nankiera,
• szklenie okien prawosławnej cerkwi katedralnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej
Bogarodzicy przy ul. Mikołaja,
• remont organów w kościele p. w. św. Anny we Wrocławiu -Pracze Odrzańskie,
• kontynuacja wieloletnich prac rewitalizacyjnych na terenie Fortu Wrocław nr 9
przy ul. Pełczyńskiej - Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „JEDYNKA”,
• restauracja zabytkowego autobusu socjalnego Jelcz 080 oraz przyczepy
pasażerskiej Jelcz P-080 – Klub Sympatyków Transportu Miejskiego Wrocławia.
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IV.3.

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W 2020 roku zrealizowano zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez propagowanie i wspieranie idei
społecznej odpowiedzialności biznesu, propagowanie i wspieranie idei tworzenia i rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej, popularyzację kultury przedsiębiorczości oraz rozwijanie
postaw przedsiębiorczych na każdym etapie edukacji.
W 2020 roku zrealizowano zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez propagowanie i wspieranie idei
społecznej odpowiedzialności biznesu, propagowanie i wspieranie idei tworzenia i rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej, popularyzację kultury przedsiębiorczości oraz rozwijanie
postaw przedsiębiorczych na każdym etapie edukacji.
Prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na Nadodrzu
w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych
Okres realizacji - 02.01.2019 - 31.12.2021
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: trudna do oszacowania, ilość uczestników w najważniejszych
wydarzeniach podana poniżej
Infopunkt wspiera działania na rzecz ożywienia dawnego traktu handlowego, podnosząc
aktywność zawodową mieszkańców.
W wyniku obostrzeń sanitarnych działalność Infopunktu Nadodrze przeniosła się do sieci:
Wydarzenie Specjały Nadodrza zamieniło się w akcję promowania zamówień na dowóz
od lokalnej gastronomii. (profil internetowy ok. 40 nadodrzańskich działalności).
Zorganizowane zostały webinaria o prawnych aspektach “tarcz antykryzysowych”,
specyfice przenoszenia działalności do internetu (6 warsztatów, w których wzięło udział
ok. 80 osób) oraz konsultacje z prawnikiem i specjalistką od ekonomii i księgowości
(kilkanaście konsultacji, a także publikacje informacji w kanałach internetowych).
Zorganizowano dwie edycje Nocy Nadodrza (w której udział wzięło 40podmiotów),
tematyczne spacery z przewodnikami (5 spacerów, ok. 240 uczestników), wystawę prac
graficznych w witrynach lokali (7 lokalizacji) oraz Specjały Nadodrza (18 miejsc z
gastronomią) - szczególnie z wykorzystaniem ogródków gastronomicznych, zgodnie z
zasadami reżimu sanitarnego.
Rok zamknięto świąteczną akcją “Prezent od rzemieślnika” (25 rzemieślników), której
celem było zaproszenie mieszkańców i mieszkanek do korzystania z małych sklepów i
zakładów rzemieślniczych.
Prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości w Centrum
Staromiejskim „Inne centrum”
Okres realizacji - 02.01.2019 - 31.12.2021
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: trudna do oszacowania, ilość uczestników w najważniejszych
wydarzeniach podana poniżej
W roku 2020 prowadzono działania, związane z ożywieniem społeczno-gospodarczym
Centrum Staromiejskiego:
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•

Inne Koncerty (125 uczestników) w lokalach usługowych Centrum promujących
jednocześnie ich najemców,
• szkolenia: pozycjonowanie w sieci, social media, e-commerce, webinary na temat
tarczy antykryzysowej (ok. 100 uczestników),
• indywidualne konsultacje z zakresu zarządzania finansami, księgowości, prawa
oraz prowadzenia sklepu internetowego (ok. 10 uczestników).
• akcje na Facebook’u - “Centrum pomaga”, “Centrum działa”, “Zamów z Centrum
na Wynos” wspierające przedsiębiorców (kilka tysięcy odbiorców postów na
Facebook’u).
W czasie letnim zorganizowano 4 “Inne Spacery” po najważniejszych miejscach w
Centrum Staromiejskim (180 uczestników). W witrynach lokali usługowych
zorganizowano wystawę archiwalnych zdjęć z placu Kościuszki. Stworzono 2 filmy
“Biznes po sąsiedzku”, promujące współpracę w biznesie oraz budujące pozytywny
wizerunek poszczególnych biznesów (kilkuset odbiorców online). Przeprowadzony został
konkurs na najlepszą witrynę świąteczną Witryna na Gwiazdkę oraz stworzony został film
instruktażowy dla przedsiębiorców (21 zgłoszonych witryn, ponad 30 tys. odbiorców na
Facebook’u).
Prowadzenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”
Okres realizacji - 01.03.2018 - 31.10.2020 oraz 20.11.2020 - 31.12.2023
Ilość zawartych umów: 2
Ilość odbiorców: 2723
W okresie styczeń-październik 2020 r., CRZ Krzywy Komin kontynuował realizację
założonych celów polegających na aktywizacji mieszkańców w kontekście rozwijania
przedsiębiorczości, designu, postaw kreatywnych.
Od marca 2020 r. większość wydarzeń została przeniesiona na platformy streamingowe,
w postaci webinarów i zajęć online.
Zakres i formy programu umożliwiły uczestnictwo osobom z różnych grup społecznych,
ekonomicznych, również zagrożonych wykluczeniem; otwierały dostęp do edukacji
i kultury osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Prowadzone zajęcia były
nastawione na budowanie postawy współpracy i integrację poprzez kulturę, sztukę,
design i rzemiosło.
Z oferty skorzystało 2723 uczestników, podczas 265 wydarzeń i 814 godzin. Jest to
bardzo dobry wynik, zważywszy na fakt, że praktyczno-manualne warsztaty nie mogły
odbyć się w wersji online. W okresie listopada i grudnia przeprowadzono niezbędne prace
modernizacyjne i dostosowanie obiektu w zakresie niezbędnym do prowadzenia
działalności, w szczególności wykonano prace naprawcze w obiekcie, które koncentrują
się przede wszystkim na izolacjach części podziemnej, usunięciu skutków zalań
i zawilgoceń oraz wykonaniu klimatyzacji w auli na czwartym piętrze.
Przedsiębiorczy Przedszkolak – kreatywne zajęcia edukacyjne
Okres realizacji - 20.08.2020 - 31.12.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 430
Zadanie polegało na zorganizowaniu dla dzieci z wrocławskich placówek wychowania
przedszkolnego interaktywnych i kreatywnych zajęć, obejmujących elementy
przedstawienia teatralnego oraz pracy warsztatowej. Głównym tematem zajęć była
popularyzacja postaw przedsiębiorczych i wiedzy ekonomicznej oraz ograniczania zużycia
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przedmiotów codziennego użytku; oszczędzania nie tylko pieniędzy, ale również zasobów.
W atrakcyjny sposób przekazano dzieciom wiedzę o przedsiębiorczości w kontekście
współczesnych trendów: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii współdzielenia.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu Edukacja Przedsiębiorczości.

IV.4 BIURO PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI
Rozwój turystyki biznesowej i wzmocnienie potencjału konferencyjnokongresowego Wrocławia jako lokalnego produktu turystycznego
Okres realizacji – 02.01.2019 – 31.12.2021 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 105 000
Projekt realizowany przez Fundację Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau –
Wrocław. Zasadniczym celem realizacji projektu w 2020 roku było wzmocnienie
potencjału
konferencyjno-kongresowego
Wrocławia
jako
lokalnego
produktu
turystycznego poprzez wzbogacenie oferty turystyki biznesowej skierowanej do szerokiej
grupy uczestników i obserwatorów jak również zwiększenie świadomości na temat
znaczenia turystyki biznesowej dla gospodarki i rozwoju Wrocławia. Realizacja celów
odbywała się m. in. poprzez świadczenie usług z zakresu doradztwa i wsparcia dla
organizatorów wydarzeń we Wrocławiu, opracowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją
programów i dokumentów związanych z rozwojem turystyki biznesowej, prowadzenie
bazy obiektów konferencyjno - kongresowych we Wrocławiu.
Promocja Wrocławia jako miasta spotkań podczas zgromadzenia ogólnego
Związku Miast Polskich
Okres realizacji – 01.03.2020 – 31.03.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 350
Projekt realizowany przez Fundację Promocji Turystyki Kongresowej ConventionBureau –
Wrocław w ramach dotacji, zadanie polegało na promocji Wrocławia podczas
zgromadzenia ogólnego Związku Miast Polskich. W Hotelu Haston spotkało się 350
przedstawicieli polskich miast, ekspertów i gości, dziennikarzy. Była to okazja do
promocji Wrocławia wśród członków Związku Miast Polskich. Uczestnicy mieli możliwość
zwiedzić Wrocław oraz największą wrocławską atrakcję turystyczną – Wrocławski Ogród
Zoologiczny.
Promocja Wrocławia poprzez renowację i rozbudowę ruchomej szopki
w kościele najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu
Okres realizacji – 01.07.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 2500
Projekt realizowany przez Fundację Fonis. Realizacja zadania polegała na promocji
Wrocławia poprzez: renowację i rozbudowę ruchomej szopki w kościele Najświętszej
Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Renowacja i rozbudowa wzbogaciła ofertę
turystyczną Wrocławia. Szopka została rozbudowana o dodatkowy moduł Morza
Bałtyckiego.
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IV.5.

BIURO SPORTU I REKREACJI

W związku z występującym w Polsce od marca 2020 roku zagrożeniem wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 większość zaplanowanych imprez zostało
odwołanych i nie odbyło się ale później po zniesieniu obostrzeń w sporcie część
zaplanowanych imprez zrealizowano. Jednocześnie z tego samego powodu większość
zaplanowanych zajęć i szkoleń w okresie od marca 2020 roku odbyło się ale w formie
zdalnej lecz później po zniesieniu obostrzeń w sporcie większość zaplanowanych zajęć
i szkoleń zrealizowano już formie stacjonarnej. W roku budżetowym 2020 Biuro Sportu
i Rekreacji zrealizowało szereg projektów sportowych i rekreacyjnych, przy czym
większość z nich to działania sportowe wieloletnie, realizowane przez Biuro od kilku lat,
jak Program Młodzieżowych Centrów Sportu, Grup Szkolenia Podstawowego,
Basketmania, Footballmania i Volleymania, które dają już konkretne wyniki i cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród wrocławskich dzieci i młodzieży. Jednocześnie Miasto
Wrocław jest areną prestiżowych wydarzeń sportowych, które na stałe zagościły
w kalendarzu imprez o czym poniżej.
Program Młodzieżowych Centrów Sportu
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowy jednoroczne);
Ilość zawartych umów – 24;
Ilość
odbiorców
125.000
dzieci
i
młodzieży
biorących
czynny
udział
w
programie
to
tzw.
„stali
uczestnicy”
(którzy
liczeni
byli
kilkakrotnie
lub kilkunastokrotnie)
Program był realizowany poprzez wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży uzdolnionej w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych
i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki tj. minimum 10 pkt. (średnia
z ostatnich trzech lat) w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego. Program miał na
celu podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej
punktacji ministerstwa. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 24 wrocławskich
klubów sportowych.
Program Grup Szkolenia Podstawowego
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 37
Ilość odbiorców - 170.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
Program był realizowany w formie wsparcia finansowego, podstawowego szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych
i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego oraz dla tych które nie są objęte ww. systemem. Program miał na celu
podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzież w różnych dyscyplinach sportowych
umożliwiające im przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem
objęto dzieci i młodzież z 37 wrocławskich klubów sportowych.
Szkolenie w Sportach Walki
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowy jednoroczne)
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Ilość zawartych umów – 23
Ilość odbiorców - 110.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
Zadanie
było
realizowane
w formie
wsparcia
finansowego
szkolenia
dzieci
i młodzieży w sportach walki tj. szermierka, zapasy, judo, boks, taekwon-do, karate,
kickboxing,
ju-jitsu,
kendo
itp.,
które
osiągnęły
punktowane
wyniki
w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego oraz dla tych które nie są objęte ww.
systemem. Zadanie miało na celu podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzież w
sportach walki umożliwiające im przejście do grup o wyższym poziomie sportowym.
Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 23 wrocławskich klubów sportowych.
Program Basketmania
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 6
Ilość odbiorców - 80.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
koszykówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji
Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn „Eurobasket 2009”-Wrocław Miasto
Gospodarz). W ramach programu udzielono wsparcia finansowego, którego głównym
adresatem były wrocławskie dzieci i młodzież szkolna. Program miał na celu ujednolicenie
systemu szkolenia w koszykówce we wrocławskich szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające przejście do
grup o wyższym poziomie sportowym. Realizatorami zadania były wrocławskie kluby
koszykarskie tj. WKS „Śląsk”, Wrocławski Klub Koszykówki, 1 Klub Sportowy Ślęza
Wrocław i Międzyszkolny Klub Sportowy "MOS" Wrocław oraz wrocławskie organizacje
pozarządowe tj. Stowarzyszenie „Stores” i Wrocławski Szkolny Związek Sportowy.
Program Footballmania
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 15
Ilość odbiorców - 150.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie to tzw.
„stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
piłki nożnej we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn „Euro 2012TM”-Wrocław Miasto Gospodarz
oraz zarządzaniem klubem sportowym WKS Śląsk Wrocław S.A.). W ramach programu
udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem były wrocławskie dzieci
i młodzież szkolna. Program miał na celu ujednolicenie systemu szkolenia w piłce nożnej
mężczyzn oraz podniesienie poziomu wyszkolenia umożliwiające przejście do grup
o wyższym poziomie sportowym. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z 15
wrocławskich klubów piłkarskich.
Program Volleymania
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 2
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Ilość odbiorców - 65.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
siatkówki we Wrocławiu (sprzyjające okoliczności czyli przyznanie Polsce organizacji FIVB
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014-Wrocław Miasto Gospodarz).
W ramach programu udzielono wsparcia finansowego, którego głównym adresatem
były wrocławskie dziewczęta i chłopcy. Program miał na celu wprowadzenie
jednolitego systemu szkolenia dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej we wrocławskich
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz podniesienie poziomu wyszkolenia
umożliwiające przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Realizatorem zadania
w I i II półroczu w 2020 roku był wrocławski klub siatkarski Volley Wrocław.
Program Trener Osiedlowy
Okres realizacji – 02.01.2018 – 31.12.2020 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 75.000 dzieci i młodzieży biorących czynny udział w programie
to tzw. „stali uczestnicy” (którzy liczeni byli kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie)
Program był realizowany na zlecenie Miasta Wrocław w formie powierzenia
Wrocławskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Polegał na organizacji imprez oraz
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na
szkolnych i osiedlowych boiskach oraz terenach zielonych. Na wytypowanych boiskach
zajęcia prowadzili Trenerzy Osiedlowi. Poprzez ich obecność dbano o bezpieczeństwo
uczestników czego efektem był brak zagrożeń patologicznych w miejscach gdzie działał
trener. Co roku program przyciąga bardzo dużą liczbę dzieci i młodzieży biorących czynny
udział w zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych.
Imprezy Sportowe
Okres realizacji – między 02.01.2020 a 31.12.2020 (umowy jednoroczne)
Ilość zawartych umów – 10
Ilość odbiorców – 200.000 mieszkańców Wrocławia i osób przebywających
na terenie Miasta
Zadanie było realizowane w formie wsparcia organizacji pozarządowych, które
organizowały i przeprowadzały imprezy sportowe dla mieszkańców Wrocławia.
Dofinansowano projekty związanych z imprezami o zróżnicowanym poziomie sportowym
i
organizacyjnym
(od lokalnych
imprez
sportowych
poprzez
ogólnopolskie
i międzynarodowe imprezy sportowe) tj. Bieg Uliczny na 10 km, Mini Mistrzostwa Świata
Przedszkolaków,Turniej Karate Tradycyjnego, Cykl Imprez Jeździeckich, Puchar Polski
Dzieci Karate Tradycyjnego, Organizacja Zawodów ze Szkoleniem w WorkingEquitation,
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Zawody
Rowerowe PUMP IT TOUR, Arcymistrzowski Festiwal Szachowy Kobiet i Międzynarodowe
Zawody Pływackie.
28. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia
Okres realizacji – 02.01.2018 – 31.12.2020 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 30.000 mieszkańców Wrocławia w różnym przedziale wiekowym
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Zrealizowane w formie powierzenia zadania Stowarzyszeniu „Otwarte Mistrzostwa
Wrocławia”, które zorganizowało całoroczny cykl zawodów w różnych dyscyplinach
sportowych. Najbardziej popularne wśród uczestników dyscypliny to: siatkówka,
siatkówka plażowa, koszykówka, biegi długie oraz piłka nożna halowa oraz nowa
dyscyplina bubblesoccer.

IV.6.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

W 2020 roku Biuro Współpracy z Zagranicą podpisało umowy dotacyjne z następującymi
organizacjami: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Fundacją
Studio Wschód, Polskim Instytutem Współpracy Obywatelskiej. Umowy dotyczyły
projektów związanych z tematyką Europy Wschodniej i Azji Centralnej, organizacji
projektu „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prowadzenia kursów języka polskiego
dla Białorusinów, a także wsparcia obywateli niepolskojęzycznych we Wrocławiu
w związku z COVID-19. Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte.
Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz
Azji Centralnej
Okres realizacji – 14.09.2020 - 31.12.2022 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 130 tys. osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu. Celem pisma jest zainteresowanie polskich odbiorców
ogólnie rozumianą tematyką wschodnią. Pismo drukuje eseje, analizy krytyczne,
recenzje, rozmowy z ludźmi kultury, sztuki i polityki, jak i reportaże rzucające światło na
życie codzienne w państwach byłych Republik Radzieckich. W roku 2020 wydano 3
numery pisma. Poszczególne numery pisma były dystrybuowane i promowane.
Prowadzona była prenumerata pisma. W okresie realizacji zadania publicznego regularnie
prowadzono stronę internetową www.new.org.pl. Wśród poruszanych tematów znalazły
się protesty na Białorusi, wojna na Karabachu, migracja ze Wschodu, kultura migrantów i
integracja. Opublikowano rozmowy z m.in. Adamem D. Rotfeldem, Eweliną Dobrowolską,
Moniką Sznajderman, Aleksandrem Kwaśniewskim i Natałką Babiną. W czasie realizacji
zadania publicznego pismo utrzymało pozycję najważniejszego periodyku piszącego o
Europie Wschodniej.
Współpraca z Europą Wschodnią
Okres realizacji – 14.09.2020 - 31.12.2022 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 4500 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu. Celem zadania jest szerzenie wiedzy na temat szeroko
rozumianej Europy Wschodniej poprzez organizowanie dla mieszkańców Wrocławia i nie
tylko szkoleń i prelekcji związanych z tematyką Europy Wschodniej,
konferencji
naukowych oraz spotkań mających na celu przybliżenie polityki, kultury i tradycji krajów
Europy Wschodniej
W ramach zadania odbyły się m.in.: Polsko-niemiecki okrągły stół na temat Europy
Wschodniej, Międzynarodowy projekt edukacyjny o przymusowych migracjach ”Europe in
Turmoil”, w październiku została zrealizowana konferencja Polska Polityka Wschodnia
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2020, a w listopadzie odbyły się szkolenia dla nauczycieli historii z Rosji, Niemiec,
Białorusi i Polski.
Witaj Wrocław! Intensywne kursy języka polskiego dla Białorusinów
Okres realizacji – 26.10.2020 – 22.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 50 osób
Zadanie zostało zrealizowane przez Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej. Projekt
polegał na organizacji intensywnych jednomiesięcznych kursów języka polskiego oraz
spotkań integracyjnych pod nazwą „Polski
Klub Dyskusyjny” (odpowiednik
PolishSpeakingClubs). Kursy językowe zawierały nie tylko lekcje gramatyki i zajęcia
konwersacyjne po polsku, ale także były okazją do poznania polskiej kultury
i ciekawostek z życia codziennego mieszkańców Wrocławia. Uczestnikami była grupa 32
osób: głównie obywatele Republiki Białoruś, którzy ze względów politycznych lub
ekonomicznych przebywają we Wrocławiu. Celem projektu było wsparcie migrantów
z Białorusi w ich adaptacji i integracji w lokalnym środowisku Wrocławia oraz stworzenie
im okazji do zanurzenia się w polską kulturę i polskie codzienne praktyki.
Wsparcie dla obywateli niepolskojęzycznych
z COVID-19
Okres realizacji – 27.04.2020 -26.05.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – ok. 200 osób

we

Wrocławiu

w

związku

W ramach zadania zorganizowano kilka wydarzeń: Międzynarodowe Seminarium
Translatorskie „Tłumacze bez granic”, Wschodniej SzkołyZimowej - New Eastern Europe
School, organizacja i przeprowadzenie cyklu wykładów otwartych (6wykładów w roku
2019) oraz organizacja i przeprowadzenie 3 dniowej konferencji Polska Polityka
Wschodnia 2019 (październik 2019 roku) oraz cyklu seminariów poświęconych
problematyce EuropyŚrodkowej i Wschodniej. Celem zadania była popularyzacja
zagadnień związanych z tematyką Europy Środkowej i Wschodniej oraz przybliżenie tej
tematyki mieszkańcom Wrocławia.

IV.7.

BIURO PREZYDENTA

Prezydent Wrocławia obejmuje Patronatem Honorowym wydarzenia niekomercyjne,
bezpośrednio związane z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku Wrocławia,
integracją jego mieszkańców, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych,
gospodarczych, sportowych i innych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad Wrocławskim Balem Nadziei
Wrocławski Bal Nadziei odbył się we Wrocławiu 25 stycznia 2020 roku. Ta szlachetna
inicjatywa wypełniła Wrocławskie Centrum Kongresowe ludźmi dobrej woli, którzy okazali
swoją szczodrość i solidarność z pacjentami Wrocławskiego Centrum Onkologicznego i
dzięki ich pomocy możliwa jest realizacja wielu niezwykle ważnych projektów,
trafiających do osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad akcjami „#PatriotyzmDzisiaj
#PosiłekDlaKombatanta” oraz „#PomagamyPomagającym”
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Akcje
społeczne
„#PatriotyzmDzisiaj
#PosiłekDlaKombatanta”
oraz
„#PomagamyPomagającym” były inicjatywą Fundacji Wspólnota Pokoleń w trudnym
czasie pandemii koronawirusa. Był to wyraz niezwykle ważnej solidarności społecznej,
dzięki której formuje się w społecznościach lokalnych postawa zaufania międzyludzkiego
i odpowiedzialności za drugiego człowieka – wartości, które są wizytówką Wrocławia.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad 12. Wrocławskim Marszem
Równości
12. Wrocławski Marsz Równości odbył się we Wrocławiu 3 października 2020 roku. Była
to inicjatywa mająca na celu promocję tolerancji i otwartości, a także okazanie
solidarności z grupami, które zagrożone są wykluczeniem. W marszu wzięło udział wielu
wrocławian, a z naszego miasta popłynął jednoznaczny przekaz, że pomimo różnic
wszyscy jesteśmy równi, a szacunek do drugiego człowieka powinien być czymś
oczywistym i naturalnym.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad wydarzeniem sportowym pn.
„Bieg Para(mi)”
Wydarzenie sportowe pn. „Bieg Para(mi)” odbyło się we Wrocławiu 12 września 2020
roku. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz
zainteresowanie ich sportem i aktywnością fizyczną. Uczestnicy biegu mieli okazję do
oderwania się od trudów życia codziennego i wspólnej zabawy na świeżym powietrzu w
rodzinnej atmosferze.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad 18. Przeglądem Sztuki
SURVIVAL
18. Przegląd Sztuki SURVIVAL odbył się we Wrocławiu 10-13 września 2020 roku. Od lat
inicjatywa gromadzi wielu miłośników sztuki oraz wielbicieli wrocławskiej architektury.
Nie inaczej było tym razem. Celem Festiwalu było ożywienie przestrzeni miejskiej,
poprzez wypełnienie jej różnorodnymi formami artystycznymi. 18. edycja tego
przedsięwzięcia dedykowana była trosce o naszą planetę, skupiając uwagę twórców i
odbiorców na tematach związanych z ekologią i wpływem człowieka na środowisko
naturalne.
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia nad 3. edycją programu „Oddech
Motyla”
3. edycja programu edukacyjnego „Oddech Motyla” rozpoczęła się w listopadzie 2020
roku i skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z
klas I-III. Projekt wpisuje się w priorytetowe zadania naszego miasta w obszarze
poprawy jakości powietrza i poprzez różnorodne warsztaty, konkursy i wydarzenia
promuje wśród najmłodszych wrocławian postawy proekologiczne oraz podnosi
świadomość społeczną dotyczącą ochrony środowiska naturalnego.
Prezydent Wrocławia obejmuje Patronatem Honorowym wydarzenia niekomercyjne,
bezpośrednio związane z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku Wrocławia,
integracją jego mieszkańców, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych,
gospodarczych, sportowych i innych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.
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IV.8.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonując Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia, określającą programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wrocławiu nadzorował realizację 97 umów z 49podmiotami niepublicznymi. Na terenie
miasta Wrocławia w 2020 roku organizacje pozarządowe realizowały zadania polegające
na prowadzeniu: 7 środowiskowych domów samopomocy, 9 domów pomocy społecznej,
2 dziennych domów dla osób starszych, specjalistycznej placówki wsparcia dziennego i 7
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz centrum aktywności
dzieci i młodzieży. Miasto Wrocław zleciło również prowadzenie 2 zadań z zakresu
wsparcia (usamodzielnienia) dla osób, które opuściły pieczę zastępczą, zespołu mieszkań
chronionych, 4 kuchni charytatywnych,
Banku Żywności. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej nadzorował ponadto zadania polegające na prowadzeniu: 9 schronisk dla osób
bezdomnych, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni dla
osób bezdomnych, ogrzewalni, łaźni, ośrodka interwencji kryzysowej, specjalistycznego
ośrodka wsparcia,2 ośrodków poradnictwa i terapii. Ponadto zlecono opiekę
wytchnieniową (5 umów), z 6 podmiotami nawiązano współpracę w zakresie usług
asystenta osoby niepełnosprawnej. Kontynuowaliśmy również zlecanie prowadzenia
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. W związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 MOPS nadzorował m.in. zadanie mające wspomóc osoby które w
wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji bytowej.
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i D – 30 miejsc
Okres realizacji - 01.09.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 30 osób w jednym czasie
W ramach realizacji zadania Środowiskowy Dom Samopomocy wspierał uczestników
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, dążeniu do usamodzielnienia się i
poprawy jakości życia oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Typ B skierowany jest do
osób z niepełnosprawnością intelektualną typ D dla osób ze spektrum autyzmu.
W ramach bieżącej pracy terapeutycznej ŚDS realizował działania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Podjęto również działania mające zabezpieczyć uczestników i prowadzących
zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącymi COVID
-19.
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
z niepełnosprawnością intelektualną
Okres realizacji - 01.11.2020 - 31.12.2021
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 7 osób w jednym czasie

dla

siedmiu

osób

dorosłych

W ramach zleconego zadania Dom Pomocy Społecznej realizował usługi bytowe,
terapeutyczno-opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Sprawowanie całodobowej opieki
nad siedmioma dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną skierowanymi
decyzją administracyjną było realizowane zgodnie ze standardem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
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społecznej. Zespół opiekuńczo - terapeutyczny realizował Indywidualny Plan Wsparcia,
we współpracy z każdym beneficjentem.
W listopadzie mieszkańcy objęci byli
kwarantanną i izolacją spowodowaną pandemią COVID-19. Wszystkie chorujące osoby,
jak również personel zmagający się z COVID-19 mogli korzystać z wsparcia psychologa.
Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
Okres realizacji - 01.11.2020 - 31.12.2022
Ilość zawartych umów – 2 (umowy wieloletnie)
Ilość odbiorców - 25 osób w jednym czasie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udzielał indywidualnej pomocy i schronienia kobietom
i matkom z dziećmi doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej i emocjonalnej. Specjaliści ds. pracy z rodziną zawierali z każda osobą
przebywającą w ośrodku indywidualny plan wsparcia i intensywnie współpracowali
z kobietami pomagając wyznaczać cele i je realizować. Motywowali do podjęcia terapii
psychologicznej lub terapii psychiatrycznej, do spotkań z pedagogiem i rozwijania swoich
umiejętności rodzicielskich. Wspierano również działania mające na celu ustabilizowanie
spraw związanych z zamieszkaniem, motywowano do uregulowania sytuacji prawnej
i ekonomicznej. Zachęcano do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W Ośrodku udzielano niezbędnej pomocy m.in. takiej jak: psychologiczna, prawna,
terapeutyczna dla dzieci oraz poradnictwo dla rodziców.
Działania w zakresie zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się,
profilaktyki oraz zwalczania skutków COVID-19
Okres realizacji - 10.04.2020 - 31.05.2020
Ilość zawartych umów - 1
Ilość dostarczonych paczek – 763
Realizacja zadania polegała na przygotowaniu i dostarczeniu paczek dla mieszkańców
Wrocławia, którzy w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 znaleźli się w trudnej
sytuacji materialno-bytowej i nie mieli możliwości ze względu na kwarantannę dokonać
samodzielnie zakupów. Zadanie realizowane było we współpracy z pracownikami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, którzy wskazywali adresy pod
które dostarczano produkty. Paczki przygotowywane były przez wolontariuszy
i dostarczane we współpracy z korporacją taksówkarską.
Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Małachowskiego 15
we Wrocławiu
Okres realizacji - 01.01.2020 - 30.06.2020 i 01.07.2020 - 21.12.2020
Ilość zawartych umów - 2
Ilość odbiorców - od 1 kwietnia do 31 października 120 osób, natomiast w okresie niskich
temperatur dodatkowo uruchamianych jest 80 dostawek
15 marca 2020 r. szpital zakaźny potwierdził fakt zachorowania na COVID-19 mieszkańca
noclegowni. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu poddała
wszystkich 159 mieszkańców placówki 14 dniowej kwarantannie. Na miejsce
kwarantanny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył dwie lokalizacje.
Przeprowadzona ewakuacja mieszkańców została uznana przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej jako wzorowo zorganizowana akcja, na podstawie której
przygotowano wytyczne dla innych noclegowni w Polsce.
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Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych
miejscach
wydawania
posiłków
osobom
bezdomnym
i
zagrożonym
bezdomnością z Gminy Wrocław
Okres realizacji - 01.07.2020 - 31.12.2021
Ilość zawartych umów – 1 (umowa wieloletnia)
Ilość odbiorców: minimum 200 osób dziennie (w dni wydawania posiłków)
Jadłodajnia codziennie przygotowana była na wydanie minimum 200 posiłków. Posiłki
były wydawane w godz. od 12.00 do 14.00. W okresie od kwietnia do października
jadłodajnia była czynna od poniedziałku do piątku w miesiącach zimowych od stycznia do
marca oraz od listopada do grudnia od poniedziałku do soboty. W związku z epidemią
wirusa SARS-Cov-2 w jadłodajni zmieniono sposób wydawania posiłków. Były one
przekazywane beneficjentom na zewnątrz budynku, w jednorazowych pojemnikach wraz
z pakietem żywnościowym w postaci chleba i słodkiej bułki. Produkty przekazywano
w reklamówkach z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego, bez kontaktu
bezpośredniego z beneficjentem.

IV.9.

WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w 2020 r. współpracowało z organizacjami
pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych dotyczących budowy aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego, szerzenia idei mediacji, prowadzenia działalności
informacyjno-edukacyjnej, rozwoju dialogu międzykulturowego,
aktywizacji osób
starszych.
Przeprowadzono szereg działań na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz
integracji międzypokoleniowej, w tym działania zmierzające do zaoferowania ciekawych
form spędzania czasu wolnego. Szczególną rolę odgrywały programy dla środowiska
kombatantów i osób represjonowanych.
W ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi zrealizowano programy na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych,
wspierając wiele cennych inicjatyw, również w sferze działań skierowanych do
obcokrajowców. Do zadań należała także działalność na rzecz podnoszenia kompetencji
edukacyjnych uczniów i nauczycieli oraz wspieranie kreatywności uczniów, rozwijanie
uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży. Organizowano także zajęcia sportowe
wspomagające prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.
Wakacyjna Przygoda we Wrocławiu 2020
Okres realizacji – 20.07.2020 – 14.09.2020
Ilość zawartych umów – 14
Ilość odbiorców – 1900 osób
14 organizacji pozarządowych zorganizowało zajęcia dla dzieci i młodzieży
w wieku od 4 do 17 lat, które mieszkają we Wrocławiu i/lub uczęszczają do wrocławskich
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół
policealnych). Odbyły się m.in takie wydarzenia jak warsztaty fotograficzne, warsztaty
cyrkowo-artystyczne, warsztaty z recyklingu i upcyklingu, zajęcia artystyczne
(malarstwo, rękodzieło, landart, glina) zajęcia rekreacyjno-dziennikarskie z animacjami
w terenie, zajęcia ruchowe i sportowe, rajdy rowerowe, zajęcia z plenerowego budowania
z klocków z elementami robotyki, turnieje szachowe, zajęcia „Uniwersytet pod chmurką"
nawiązujące do 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego, „Matematyczna gra terenowa
– Poznaj Nadodrze” czy wyjazdy na lotnisko Szymanów podczas których dzieci
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i młodzież poznały zasady latania szybowców, zasady funkcjonowania lotniska, zobaczyły
różne rodzaje szybowców i samolotów i własnoręcznie złożyły model samolotu.
Program wsparcia dla wrocławskich dzieci i młodzieży 2020
Okres realizacji – 02.11.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 16
Ilość odbiorców – 2845 osób
Projekt powołano i zrealizowano specjalnie ze względu na pandemię. W ramach zadania
przeprowadzono różnorodne zajęcia wspierające dzieci i młodzież w sposób adekwatny do
rozpoznanych indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Wydarzenia miały na celu
wsparcie opiekuńcze, psychologiczne ukierunkowane na przeciwdziałania skutkom stresu
wywołanym pandemią Covid-19, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu oraz kształtujące
nawyki zdrowego stylu życia i propagujące wzory sprzyjające życiu bez uzależnień.
Odbyły się m.in. warsztaty filmowo-aktorskie, artystyczne, sportowe w czasie których
młodzież miała okazję spotkać się ze znanymi osobistościami ze świata sportu. Na
zajęciach psychologicznych beneficjenci trenowali umiejętności społeczne, myślenie
krytyczne, otrzymali informacje o profilaktyce uzależnień. Uczestnicy mieli możliwość
brania udziału w zajęciach grupowych, a także indywidualnych, dostosowanych do ich
potrzeb. Odbyły się również wycieczki do wrocławskich instytucji i miejsc kultury.
Przeprowadzono ponad 381 warsztatów, zajęć, wycieczek. Całkowita liczba beneficjentów
wyniosła ponad 2845 osób.
Działalność Klubów Seniora w latach 2020-2021
Okres realizacji – 02.01.2020 - 31.12.2021 (umowy wieloletnie)
Ilość zawartych umów –33
Ilość odbiorców – 1200
Celem zadania było propagowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu
wolnego, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia oraz aktywizacja
środowisk senioralnych. W ramach realizacji zadania poprzez działalność lokalnych
Klubów Seniora przeprowadzono działania z zakresu edukacji zdrowotnej oraz promocji
aktywnego stylu życia, stymulujące potrzeby poznawcze i umożliwiające nabywanie
nowych umiejętnościułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, działania
wspierające udział seniorów w życiu kulturalnym, działania integracyjne oraz działania
promujące rozwój wolontariatu towarzyszącego seniorom. W 2020 roku dofinansowano
33 organizacje.
Poprawa jakości życia wrocławskich seniorów poprzez rozwój przyjaznych im
usług transportowych
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1034
Celem zadania była poprawa jakości życia wrocławskich seniorów poprzez ułatwienie
dostępu do m. in. urzędów państwowych, samorządowych oraz specjalistycznych
placówek medycznych za pomocą bezpłatnych usług transportowych. Program
skierowano do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia. W ramach zadania
utworzono infolinię telefoniczną, do kontaktu z beneficjentami zadania oraz utworzono
punkt rejestracji uczestników. Zarejestrowany uczestnik mógł w miesiącu skorzystać
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z czterech darmowych przejazdów taksówkami. W okresie sprawozdawczym do programu
zapisało się 1034 osób, zrealizowano 5 796 przejazdów.
Prowadzenie wrocławskich Biur Porad Obywatelskich wlatach 2020-2021
Okres realizacji – 02.01.2020 - 31.12.2021 (umowy wieloletnie)
Ilość zawartych umów – 5
Ilość odbiorców – 2835
Celem programu było zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad obywatelskich
mieszkańcom Wrocławia oraz osobom pracującym i/lub uczącym się we Wrocławiu,
którzy nie kwalifikują się do rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Działania miały na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej, wzrost samodzielności
w rozwiązywaniu problemów życiowych. Oferta pomocy skierowana była również
do obcokrajowców. Zadanie realizowało 5 organizacji w 5 lokalach na terenie miasta.
Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach
Okres realizacji – 01.02.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 6 (w tym 2 umowy wspólne)
Ilość odbiorców – około 3000 osób
Celem zadania było wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie podnoszenia kompetencji
międzykulturowych takich jak promocja postawy otwartości i akceptacji wobec drugiego
człowieka,
przeciwdziałanie
dyskryminacji,
mowie
nienawiści
i
konfliktom
międzygrupowym, rozwój umiejętności komunikacji i współpracy, zapobieganie przemocy
wynikającej z uprzedzeń (w tym m.in. bullyingowi, cyberbullyingowi) i kształtowanie
umiejętności reagowania na nią, jak również zapewnieniu merytorycznego
i metodycznego
wsparcia
konsultacyjnego
dla
dzieci,
rodziców,
nauczycieli,
wychowawców, rad pedagogicznych, pedagogów i dyrektorów, a także powadzenie
działań wspierających szkoły z klasami przygotowawczym.
Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla
dzieci w wieku przedszkolnym we Wrocławiu 2020-2021.
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2021 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 18 080 osób
Kontynuowane zadanie polegało na przeprowadzeniu we wrocławskich przedszkolach oraz
szkołach podstawowych zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki pod nazwą
„Mali Wspaniali”. Założeniami programowymi zajęć było wspomaganie harmonijnego
rozwoju przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, z głównym naciskiem
na profilaktykę wad postawy i stóp. W zajęciach odbywających się w szkołach zostały
wprowadzone elementy gier zespołowych takich jak piłka ręczna i nożna.
W przedszkolach dla grup zaawansowanych wprowadzono naukę wybranych zagadnień
z sztuk walki. Ćwiczenia wpłynęły na poprawę procesów poznawczych dzieci,
zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność
współpracy w grupie. Do marca 2020 zajęcia powadzone były w 104 przedszkolach oraz
6 szkołach podstawowych (15 865 dzieci, 2571 godzin zajęć). Od czerwca do końca
wakacji odbywały się w 23 przedszkolach (18 080
dzieci, 1323,5 godzin zajęć).
Od września do grudnia 2020 prowadzono zajęcia w 82 placówkach przedszkolnych oraz
2 szkołach podstawowych (12 505 uczestników, 2814 godzin zajęć).
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Promocja Wrocławia poprzez organizację Olimpiady „Kreatywny Wrocław”
Okres realizacji – 07.11.2019 – 30.06.2020 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 1300
W ramach realizacji zadania przygotowano i przeprowadzono we Wrocławiu Wirtualny
Jubileusz - XV Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination.
Ze względu na ogólnoświatową pandemię koronawirusa, Olimpiada nie mogła odbyć się
stacjonarnie, w zaplanowanym wstępnie terminie marcowym. Dlatego też po raz
pierwszy, zorganizowana została Olimpiada w formie wirtualnej, zapewniająca
uczestnikom bezpieczeństwo i możliwość oceny przez grono Ekspertów, filmów
prezentujących projekty, nad którymi drużyny pracowały przez kilka miesięcy. Wirtualna
Olimpiada odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2020 roku we Wrocławiu. Ceremonia
otwarcia i zamknięcia realizowane były w formie transmisji na żywo i zgromadziły przed
ekranami każdorazowo ponad 1300 widzów (łącznie ponad 5 500 wyświetleń na kanale
YouTube). XV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination
zgromadziła: 105 drużyn dzieci i młodzieży z 74 placówek z różnych regionów Polski 5
drużyn z zagranicy, 128 trenerów drużyn, 34 Ekspertów, 180 wolontariuszy.
Prowadzenie Trzech Klubów Ojca we Wrocławiu w 2020 roku
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 669 osób
Zadanie polegało na aktywizacji, integracji, rozwoju i wsparciu uczestników trzech
Ojcowskich Klubów. W ramach zadania prowadzono spotkania warsztatowe otwarte dla
wszystkich zainteresowanych mężczyzn. W związku z epidemią COVID-19 czasowo formę
spotkań została zmieniona na wideokonferencje. W 72 spotkaniach i warsztatach wzięło
aktywny udział 669 osób.
Centrum Aktywności Lokalnej na Osiedlu Tarnogaj
Okres realizacji – 02.01.2020 – 31.12.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 5000 osób
Zadanie
polegało
na
prowadzeniu
centrum
aktywności
skierowanego
do mieszkańców zamieszkujących Tarnogaj i okolice. W ofercie Centrum były m.in.
zajęcia z jogi, pilatesu, warsztaty artystyczne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami,
pikniki i animacje podwórkowe, spotkania i wydarzenia okolicznościowe. W 2020 roku
zostało przeprowadzonych 285 godzin warsztatów (w tym warsztatów online w czasie
pandemii). Łączna liczba uczestników tych działań to około 5000 osób. W czasie pandemii
działalność została nakierowana na pomoc osobom potrzebującym zwłaszcza seniorom,
szycie maseczek, dostarczenie posiłków i akcję informacyjną oraz inne działania miejskie.
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IV.10.

WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA
KRYZYSOWEGO

I

ZARZĄDZANIA

W ramach realizacji Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2020 roku, wykonano zadanie służące poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców Wrocławia przebywających na obszarach wodnych. Kolejny raz
uruchomiono zadanie pn. bezpiecznie nad wodą. W ramach tego zadania zapewniono
patrole wodne w okresie wakacyjnym. Działanie to realizowała organizacja (WOPR)
wyłoniona w postępowaniu konkursowym nr 2617, na podstawie umowy
nr D/WBZ/2617/1/2020 zawartej w dniu 10 sierpnia 2020 r.
„Bezpiecznie nad wodą”
Okres realizacji - 10.08.2020 r. – 31.12.2020 r.
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 40 000
Wyposażenie, struktury organizacyjne i zaplecze techniczne pozwoliło nasprawne
przeprowadzenie zadań. W trakcie podejmowanych działań udział wzięło ok. 17
ratowniczek i ratowników (kadra i społeczni członkowie WOPR) posiadających
uprawnienia zawodowe stermotorzysty i medyczne, co najmniej Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy z tytułem ratownika. Sprzęt stanowiło 6 statków ratowniczych: kabinowych
i otwarto pokładowych, w tym szybkie skutery wodne z platformą ratowniczą, pływające
na zmianę przy wykonaniu zadania oraz samochody ratownicze. Do wykonania zadania
wykorzystano Bazę Ratowniczą Alarmowo-Szkoleniową Dolnośląskiego WOPR, Centrum
Koordynacji Ratownictwa Wodnego z numerem alarmowym 984, bazą noclegową,
łącznością i sprzętem ratowniczym. W ramach zadania uruchomiono patrole wodne
na wrocławskich akwenach w sierpniu, wrześniu i październiku: w soboty i niedziele przez
8 godz. i w tygodniu 4 godz. dziennie – pomiędzy 10.00 a 18.00. W listopadzie
prowadzono patrole interwencyjne za pomocą łodzi motorowych z obsadą przez
1 godzinę dziennie godzinach od 10.00 do 18.00. W grudniu patrole odbywały się w
miarę potrzeb, uwzględniając warunki atmosferyczne, w godzinach od 10.00 do 16.00
oraz po wezwaniu do działań ratowniczych przez inne służby. Łącznie łodzie motorowe
podczas patroli pływały 523 godziny, z tego 288 godzin w dni powszednie i 235 godzin
w weekendy. Do wykonania zadania zużyto 7480 litrów paliwa.
Adresatami zadania byli mieszkańcy Wrocławia oraz przyjezdni turyści i wczasowicze,
głównie uprawiający turystykę kajakową, sporty wodne. Wykonywano interwencje
dotyczące osób pływających wpław w Odrze (także w porze nocnej), osób wyskakujących
do Odry z jednostek pływających, wpływania jednostek bez napędu na Ostrów Tumski,
prób samobójczych (m.in. skoki z mostów), poszukiwania osób zaginionych na obszarach
wodnych, wyławiania zwłok (współpraca z KSP), udzielania KPP osobom na brzegu.

IV.11.

WYDZIAŁ KULTURY

W ramach realizacji uchwały nr XIV/363/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
17 października 2019 roku w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.” zadania z zakresu kultury zostały zlecone
organizacjom pozarządowym na podstawie otwartych konkursów ofert. W wyniku
rozstrzygnięcia tzw. konkursu rocznego na Organizację i Prowadzenie Projektu
Kulturalnego w 2020 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny,
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projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny przyznano dotację 55 organizacjom
pozarządowym. Ponadto w trakcie roku ogłoszone zostały inne konkursy na realizację
zadań z zakresu kultury oraz kontynuowane były przedsięwzięcia realizowane w ramach
umów wieloletnich, zawartych przed 2020 rokiem.
Z uwagi na występującą pandemię był to rok trudny również w obszarze kultury.
Wiele zaplanowanych przez organizacje pozarządowe działań stacjonarnych zostało
przeniesionych do sfery online. Miało to również swoje pozytywne strony, ponieważ
w takim przypadku grono odbiorców było niejednokrotnie większe od zaplanowanego.
Kilku działań nie udało się przeprowadzić, ponieważ z uwagi na swoją specyfikę nie mogły
zostać zrealizowane online i umowy zostały rozwiązane a organizacje zwróciły przyznane
im dotacje.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oferta kulturalna Miasta
w 2020 roku była bogata, zaspokajała potrzeby szerokiego grona odbiorców (dzieci,
młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych) a swoim zakresem terytorialnym nie
ograniczała się tylko do ścisłego centrum ale dostępna była w wielu lokalizacjach.
Promocja kultury Wrocławia poprzez organizację i przeprowadzenie Przeglądu
Sztuki Survival w latach 2018 - 2020
Okres realizacji - 15.02.2018 - 31.12.2020 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok. 5 500
18. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL zrealizowana została w dniach 10–13 września, w
miejscu na co dzień niedostępnym dla wrocławian: w Przepompowni Port Miejski przy ul.
Kleczkowskiej. SURVIVAL 18 został zrealizowany w dobie pandemii koronawirusa,
pomiędzy pierwszą i drugą falą zakażeń, będąc jednym z niewielu wydarzeń
kulturalnych, które fizycznie zaistniały w tym czasie we Wrocławiu. Tematyka oscylowała
wokół zagadnień związanych z tytułem edycji, tj. „Wasteland”. Podczas festiwalu
zaprezentowano ponad trzydzieści prac artystycznych zrealizowanych przez twórców
z Polski i z zagranicy.
TIFF Festival
Okres realizacji - 01.01.2018 - 31.12.2020 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 5 900
Podczas 10. jubileuszowej edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 02.09.2021 –
26.09.2021 zorganizowano 11 wystaw w ramach 3 sekcji (Program Główny, TIFF Open,
wystawy towarzyszące). Łącznie odbyło się 29 wydarzeń (spotkań autorskich, spacerów,
warsztatów i wydarzeń networkingowych, performanców). W festiwalu udział wzięło 29
artystów oraz 7 kuratorów i innych gości zaproszonych do współpracy. Wystawy odbyły
się w 11 wrocławskich galeriach i przestrzeniach dedykowanych kulturze (Studio BWA,
galeria Entropia, Miejsce przy Miejscu 14, lokal Recepcja, TIFF Center, pracownia Barbary
Brojek, IP Studio, Ognisko Kultury Plastycznej, Złoty Kiosk).
Promocja kultury Wrocławia poprzez prowadzenie działalności kina studyjnego
na bazie istniejącego Kina Helios we Wrocławiu w latach 2018 - 2023
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2023 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców: ok. 117 500
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, w okresie 12 marca - 16 czerwca
Kino Nowe Horyzonty było zamknięte, wznowiło swoją działalność 17 czerwca, po czym
ponownie musiało zostać zamknięte od dnia 7 listopada do końca roku. W związku z tym
wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na okres sprawozdawczy 12 marca
-31 maja i 8 listopada - 31 grudnia zostały w miarę możliwości przeniesione na termin
późniejszy. Cykle edukacyjne zostały częściowo przeniesione na działania online.
W listopadzie 2020 roku ruszył cykl pokazów w ramach Nowych Horyzontów Edukacji
Filmowej w oparciu o pokazy online.
Promocja kultury Wrocławia poprzez organizację Koprodukcyjnych Targów
Filmowych
US
in
Progress
oraz
Festiwalu
Filmu
Amerykańskiego
- 8.-10. American Film Festival, Targi Koprodukcyjne US in Progress w latach
2019 - 2023
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2023 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 28 856 (dzieci, młodzież, dorośli)
Podczas 11. edycji American Film Festival, który odbył się w dniach 5-15 listopada,
wyświetlone zostały filmy w ramach następujących sekcji:
I. HIGHLIGHTS – najnowsze głośne tytuły, wielcy reżyserzy, gwiazdy (9 tytułów),
II. TYLKO W KINIE – galowe pokazy przedpremierowe najważniejszych filmów sezonu,
których nie udało się przenieść do Internetu, w tym film otwarcia i zamknięcia,
III. KONKURSY PUBLICZNOŚCI: Spectrum i American Docs – kilkanaście filmów
debiutantów (pierwsze i drugie filmy), spośród których w drodze głosowania publiczności
został wybrany najlepszy. Reżyser zwycięskiego filmu otrzymał statuetkę oraz nagrodę
pieniężną.
IV. SPECIAL DOCS - dokumenty, które uzupełniły repertuar konkursowy albo specjalny,
często pokazy niepremierowe ale ważne dla spójności programu,
V. AMERICAN SHORTS – sekcja stworzona we współpracy z festiwalem CINEMFORUM
prezentująca filmy krótkometrażowe z USA. Tej formy twórczości brakowało jak dotąd na
American Film Festival a to ona jest bardzo często oazą wolności dla młodych twórców i
twórczyń, którzy korzystają z niej, by przewrotnie, odważnie i nierzadko dowcipnie
opowiadać o współczesnych Stanach Zjednoczonych (i świecie w ogóle).
Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (Przeciwdziałanie ksenofobii
i wykluczeniu)
Okres realizacji - 01.03.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców – 90 osób w kompleksie Synagogi pod Białym Bocianem, 3500 odsłon
online
Zredagowano 14 scenariuszy lekcji „Nauka o Holokauście” i wydano je w formie
książkowej jako przewodnik metodologiczny w ilości 300 egz. Poza wersją drukowaną
dostępna jest wersja cyfrowa na stronie www.naukaoholokauscie.edu.pl.
W kompleksie Synagogi pod Białym Bocianem zrealizowano 20 lekcji online dla szkół
wrocławskich i środowisk senioralnych.
Nagrano przedstawienie edukacyjne „Nauka o Holokauście” w formie zwartego materiału
filmowego wraz z wystąpieniem artystycznym prezentującym idee przeciwdziałania
ksenofobii i wykluczeniu. Do nagrania zaproszono artystów wrocławskich scen teatralnych
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oraz muzyków NFM. W dniu 9.11.2020 r., w rocznicę Nocy Kryształowej z 1938,
przedstawienie było prezentowane na telebimie umieszczonym na wrocławskim Rynku.
Festiwal Opowiadania - edycja czternasta, piętnasta, szesnasta
Okres realizacji - 01.01.2018 - 31.12.2020 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 5 488
W ramach festiwalu zorganizowane zostały prezentacje literackie, spektakl „Dwie lub trzy
rzeczy, które o niej wiem. Sonet prozą "o Suzan S”, wystawa plenerowa, wydarzenie
artystyczno-literacko-muzyczne zapowiadające festiwal pod nazwą „Noc Opowiadań
Iberyjskich”.
Najlepsza światowa literatura prezentowana była również w formie adaptacji filmowej.
W 2020 r. zostały pokazane filmy: „Perukarz”, „Opowieść podręcznej”, „Ulica”, „Mądrość
krwi”, „Czas aniołów”, „Historia Liliany”.
Kontury Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej przy Jagiellończyka 10A
Okres realizacji – 01.01.2018 – 30.12.2020 (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – około 600 osób stacjonarnie, oraz około 1300 online.
W Konturach Kultury zorganizowano cykl zajęć i warsztatów przeznaczonych dla
mieszkańców Nadodrza (we wszystkich grupach wiekowych), realizując ideę integracji
oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu, we współpracy ze
środowiskiem lokalnym. Zrealizowano warsztaty artystyczne, plastyczne, teatralne,
wokalne, multimedialno-projektowe. Zorganizowano 4 wystawy stacjonarne w tym
fotografii, a także rysunku i malarstwa. W czasie zamknięcia ośrodka z powodu pandemii
COVID-19, tj. od 25.03. do 30.06.2020 oraz od 9.11 do 31.12.2020 zrealizowano
wykłady tematyczne online: z dziedziny historii sztuki, fotografii, plastyki i malarstwa dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, wykłady z obsługi komputera i platform
komunikacji internetowych, oraz wykłady z ćwiczeniami praktycznymi z zajęć wokalnych
i teatralnych. Zrealizowano specjalny program zimowy (ferie) i letni (wakacje): Zimowa
Akademia Kreatywności dla Dzieci i Młodzieży oraz Letnia Akademia Aktywności Twórczej.

Artystyczne
Podwórze
prowadzenie
działalności
kulturalnej
przy
ul. Roosevelta 5A
Okres realizacji – 01.01.2018 – 30.12.2020 (umowa wieloletnia)
Liczba zawartych umów – 1
Liczba odbiorców – około 300 uczestników warsztatów, około 7000 osób zwiedzających,
liczba łącznych wyświetleń warsztatów online - około 20 000.
W oficynie na podwórku przy ulicy Roosevelta 5a zwanej OKAP-em prowadzone były
autorskie warsztaty rysunkowo-malarskie, ceramiczne, rzeźbiarskie komiksowe,
graficzne, a także działania multimedialne dla osób początkujących i zaawansowanych.
Dzieci i młodzież oraz dorośli uczyli się podstaw rożnych technik plastycznych, a grupy
zaawansowane doskonaliły swoje umiejętności. Prace stworzone przez uczestników
warsztatów i artystów (obrazy, grafiki, rysunki, ceramika i rzeźby) prezentowane były na
czterech wystawach w galerii oraz online. Przeprowadzono również twórcze działania
integracyjne w przestrzeni podwórza. W czasie pandemii została uruchomiona strona
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internetowa Fundacji OK, Art gdzie zamieszczano przygotowane przez artystów
prowadzących warsztaty materiały (filmy instruktażowe), informacje dotyczące
projektów, a także prace uczestników warsztatów powstałe w ich domach. Poprzez
zwiększenie dostępu do sztuki, a także wspieranie rozwoju praktycznych umiejętności we
wszystkich jej dziedzinach, zdobywanie wiedzy ogólnej oraz uczestnictwo we wspólnych
działaniach, projekt znacząco wpłynął na poprawę jakości życia jego uczestników.
Podwodny Wrocław 2020
Okres realizacji - 19.09.2020 - 3.11.2020
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – 1500
To jeden z najstarszych wrocławskich festiwali (odbywa się nieprzerwanie
od 2008 roku) prezentujących i przybliżających odbiorcom sztukę wrocławskich
alternatywnych twórców, działających na płaszczyźnie muzyki, filmu, teatru, fotografii,
sztuk wizualnych, performance. Festiwal przyczynił się do konsolidacji lokalnych
środowisk twórczych, był platformą spotkań, wymiany idei, tu spotykały się najbardziej
charakterystyczni a także zaangażowani i indywidualni artyści ze środowiska twórczego
Wrocławia, twórcy o charyzmatycznych osobowościach realizujący swoje idee artystyczne
na wielu płaszczyznach, nie przynależąc do dyktatu żadnego medium tworzących swą
sztukę. Festiwal Podwodny Wrocław miał za zadanie kreować Wrocław jako jeden
z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce. W roku 2020 w ścisłym reżimie
sanitarnym w festiwalu wzięło udział ponad 1500 odbiorców (głownie mieszkańców
Wrocławia) a także zaprezentowało się blisko 300 artystów związanych z Wrocławiem,
impreza odbywała się równolegle na kilku scenach i w wielu przestrzeniach
wystawienniczych Browaru Mieszczańskiego.
Promocja Wrocławia poprzez organizację Festiwalu Muzycznego "Gitarowy
Rekord Świata" oraz "3 Majówkę"
Okres realizacji - 24.02.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – ok. 12 500
Głównym celem zadania była promocja Wrocławia w skali Polski i Europy, jako miasta
organizującego wyjątkowe imprezy muzyczne. Wydarzenie dało możliwość wysłuchania
międzynarodowej czołówki gwiazd. Za pośrednictwem mediów i poprzez szeroko pojętą
reklamę informacja o imprezie dotarła do publiczności ogólnopolskiej i europejskiej,
a także poprzez współpracę z prestiżowymi międzynarodowymi wydawnictwami
muzycznymi rozpropagowała na całym świecie Wrocław, jako ważny ośrodek muzyki
gitarowej. Poprzez transmisję internetową dotarła do kilkudziesięciu tysięcy widzów
na całym świecie.
Celem imprezy było stworzenie największej na świecie gitarowej orkiestry składającej się
z profesjonalistów oraz muzyków - amatorów z różnych krajów i w różnym wieku, którzy
uczyli się wspólnie grać utwory i mieli okazję do zagrania ze światowymi gwiazdami
gitary. Hasło Gitarowy Rekord Świata w nazwie umożliwił szerszą promocję imprezy
w komercyjnych mediach na całym świecie.
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IV.12.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Inicjowane przez Miasto zadania w obszarze zdrowia, profilaktyki uzależnień,
przeciwdziałania przemocy oraz spraw społecznych miały na celu poprawę jakości życia,
ochronę przed zagrożeniami oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osobistego,
społecznego i integracji mieszkańców Wrocławia.
Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r. zgodne były z Programem
Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 przyjętym
uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XIV/363/19z dnia 17października 2019 r.
Mieszkańcy Wrocławia przez cały rok korzystali z poradnictwa specjalistycznego
udzielanego przez psychologów, pedagogów i doradców rodzinnych. Porady i konsultacje
dotyczyły budowania prawidłowych relacji małżeńskich oraz odpowiedzialnego
rodzicielstwa i umiejętności wychowawczych. Szczególnie dotyczyło to rodzin z małymi
dziećmi oraz kobiet samotnie wychowujących dzieci, które są w trudnej sytuacji życiowej.
Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, najczęściej z powodu problemów
zdrowotnych lub doświadczenia choroby psychicznej wspierano zarówno podczas
indywidualnych spotkań, jak też podczas zajęć grupowych, prowadzonych przez
doświadczonych terapeutów. Z różnych form wsparcia i pomocy korzystały przede
wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania edukacyjne realizowane
były również w środowisku nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. W większości były
to programy psychoedukacyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości, wspierające
rozwój osobisty, poprawiające relacje rówieśnicze i integrujące społeczność lokalną.
Osoby samotne, niesamodzielne i przewlekle chore korzystały z tzw. usług opiekuńczych.
W „Centrach Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” opieką wychowawczą oraz
programami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież szkolną ze środowisk trudnych,
z problemem uzależnień rodziców od alkoholu, przemocą domową oraz innymi
problemami społecznymi. Organizacje pozarządowe realizowały również zadania
dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Program wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin
i opiekunów w procesie zdrowienia
Okres realizacji – 20.01.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 3
Ilość odbiorców – 243
Program przeznaczony był dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego i polegał na
wsparciu psychologicznym poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, grup wsparcia oraz
organizowaniu i prowadzeniu różnych form zajęć klubowych, ukierunkowanych na rozwój
osobisty i aktywizację społeczną osób (np. arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia
itp.). Ponadto prowadzone były różnego rodzaju działania integracyjne wraz z nauką
czynności w zakresie samoobsługi, codziennego funkcjonowania oraz motywowania
do aktywności ruchowej.
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Pomoc psychospołeczna i prawna
w rodzinie oraz w sytuacji kryzysowej
Okres realizacji – 01.02.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 10
Ilość odbiorców – 2 021

osobom

doświadczającym

przemocy

W 2020 roku, z pomocy i wsparcia skorzystało 2 021osób. Udzielono 4 477 porad
psychologicznych, 911 porad prawnych, 773 porady pedagogiczne, odbyło się 56
spotkań grup wsparcia. Wolontariuszki jako osoby zaufania uczestniczyły w 5 rozprawach
sądowych.
Pokój przesłuchań dla dzieci mieszczący się w Fundacji Non Licet, użytkowany był 23
razy przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz w celach terapeutycznych.
W ramach internetowej pomocy psychologicznej, na stronie www.kampaniaprzemoc.pl
i www.psychotekst.pl, udzielono 194odpowiedzi, na czacie grupowym brało udział 215
osób, konsultacji indywidualnych udzielono 25 osobom.
Ponadto odbyły się warsztaty dla rodziców, Trening Umiejętności Wychowawczych,
zajęcia socjoterapii dla dzieci, Trening Asertywności, Trening Zastępowania Agresji.
Udział wzięły 184 osoby.
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób doświadczających
i znajdujących się w sytuacji kryzysowej
Okres realizacji – 01.01.2019 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców - 799, w tym 471kobiet i 328 mężczyzn

przemocy

W dni wolne od pracy, udzielano telefonicznej pomocy psychologicznej dzieciom
i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się
w sytuacji kryzysowej.
Rozmowy
dotyczyły:
problemów
przemocy,
egzystencjalnych,
informacyjnych,
rodzinnych, społecznych, uzależnień, seksualnych, zdrowotnych.
Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie
Wrocławia
Okres realizacji – 01.01.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 24
Ilość odbiorców – 5 543
Celem zadania była poprawa jakości funkcjonowania rodzin, szczególnie znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc polegała na udzielaniu wsparcia psychologicznego
i pedagogicznego, konsultacjach z doradcą rodzinnym, konsultacjach i poradnictwie
specjalistycznym oraz mediacjach. Zorganizowano grupy wsparcia, treningi, warsztaty
i mediacje. Udzielano wsparcia psychologicznego w stanach kryzysu, edukowano
w zakresie budowania relacji małżeńskich, partnerskich, odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Wspierano m.in. przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, w radzeniu sobie
z problemami wychowawczymi, przy trudnościach związanych ze stratą dziecka,
problemach uzależnienia alkoholowego, a także tożsamości psychoseksualnej.
W 24 punktach poradnictwa na terenie miasta, z różnych form wsparcia
i pomocy skorzystało 5 543 osoby. W ramach programu udzielono 11 880 porad
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specjalistycznych dla osób indywidualnych, par i rodzin oraz zorganizowano warsztaty,
wykłady i grupowe formy wsparcia, w których wzięło udział 851osób.
Zarówno konsultacje indywidualne jak i grupowe formy wsparcia , ze względu na stan
zagrożenia epidemicznego, prowadzone były od dn. 16.03.2020r. poprzez środki
komunikacji na odległość, a po zmniejszeniu obostrzeń w formie hybrydowej.
Program wsparcia dla małżeństw, par i rodzin z małymi dziećmi w rejonie
osiedla Nadodrze
Okres realizacji – 16.03.2020– 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 346
Celem programu była poprawa jakości życia małżeństw, rodzin z małymi dziećmi i osób
samotnie wychowujących dzieci, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, kryzysie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2020 r. odbyło się 50 spotkań KLUBU MAM, w których wzięło udział w sumie 59mam
(jednorazowo ok. 16). Z innych form wsparcia (konsultacje indywidualne i rodzinne,
warsztaty, grupa wsparcia i in.) skorzystało 287 osób. Odbyło się 260 godzin spotkań
indywidualnych i grupowych. Zarówno konsultacje indywidualne jak i grupowe formy
wsparcia, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, prowadzone były od dn.
16.03.2020r. poprzez środki komunikacji na odległość, a po zmniejszeniu obostrzeń
w formie hybrydowej.
Organizacja i realizacja programu edukacyjno - rekreacyjnego pn. "Centrum
Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży"
Okres realizacji – 07.01.2020– 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 19
Ilość odbiorców – ok. 1 100
Celem programu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży w wieku 6 -18 lat mieszkającej
i/lub uczącej się we Wrocławiu rozwoju społecznego i osobistego, w tym zainteresowań
i talentów oraz różnych form aktywności w czasie wolnym od nauki szkolnej oraz objęcie
ich zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
Oferta Centrów adresowana jest szczególnie do rodzin niewydolnych wychowawczo,
potrzebujących wsparcia w opiece nad dziećmi. Zajęcia w Centrach przeznaczone są dla
dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Dzieci otrzymują
pomoc w podnoszeniu wiedzy i umiejętności, bezpiecznie i atrakcyjnie spędzają czas
wolny, poprawiają kondycję fizyczną na zajęciach sportowych, odkrywają i rozwijają
talenty oraz znajdują przyjaciół i budują właściwe relacje społeczne.
W trakcie roku dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach m.in. edukacyjnych,
profilaktycznych, ogólnorozwojowych, taneczno-ruchowych, artystycznych, a także
imprezach okolicznościowych. Brały udział w wyjściach i wycieczkach na terenie miasta
(m.in. kino, kręgle, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, zoo, park trampolin, punkt
widokowy Sky Tower) oraz poza miasto (m.in. Duszniki Zdrój, Zieleniec). W czasie
trwania zadania dzieci i młodzież aktywnie wzięły udział w zorganizowanych zajęciach
podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Przez cały ten czas miały zapewniony posiłek.
W czasie roku szkolnego, w związku z ograniczeniami epidemicznymi, Centra prowadziły
zajęcia także w formie zdalnej lub hybrydowej. Kierownicy i wychowawcy dostosowali
swoją pracę tak, by jak najlepiej objąć opieką dzieci i młodzież. Pozostawano
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z podopiecznymi i ich rodzicami w stałym kontakcie oraz prowadzono zajęcia głównie
o charakterze edukacyjnym z wykorzystaniem mediów.
Doskonalenie organizacji pracy oraz podnoszenie kompetencji merytorycznych
realizatorów prowadzących "Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży"
Okres realizacji – 16.03.2020 – 31.12.2020
Ilość odbiorców – ok. 450
Centrum, odbyło się 7 spotkań merytorycznych dla organizatorów Centrów, w których
wzięły udział średnio na każdym spotkaniu 22 osoby z 15 organizacji. Zorganizowano
także 10 spotkań w grupach roboczych (każde po 2h) dotyczących organizacji imprez dla
podopiecznych, wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego oraz bieżących spraw związanych z
funkcjonowaniem Centrów.
Z uwagi na sytuację epidemiczną wychowawcy uczestniczyli w 5 szkoleniach w formie
zdalnej pn. „Centrowe rewolucje, czyli jak przejść do świata wirtualnego” – wzięło w nim
udział 29 osób, pn. „Zmotywowany ja - motywujący innych” – 21 osób, pn. „Uważność –
metody skupienia uwagi, relaksacja i metody redukcji stresu u dzieci i młodzieży” – 22
osoby, pn. „Asertywność – techniki uwalniania emocji” – 16 osób oraz pn. „Webinar:
Komunikacja w systemie pracy zdalnej” – 11 osób. Celem szkoleń było m.in. zapoznanie
się z wybranymi formami i możliwościami pracy w świecie wirtualnym.
W październiku odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla pracowników Centrów,
w którym wzięło udział 22 pracowników z 13 organizacji.
W 2020r. przeprowadzono dla dzieci i młodzieży „Międzycentrowy Konkurs Plastyczny Rodzinka PL”, który zainteresował 80 osób z 13 Centrów oraz „Międzycentrowy Quiz
wiedzy o Wrocławiu”, w którym uczestniczyło 58 dzieci z 12 Centrów. Dzieci i młodzież
brały udział w imprezie pn. „Gra edukacyjna na terenie Wrocławskiego Ogrodu
Zoologicznego”. W grze wzięło udział 145 dzieci z 11 Centrów. Z okazji Dnia Dziecka dla
podopiecznych Centrów nagrano piosenkę pt. „Nie bój się chcieć” wraz z teledyskiem.
Wystąpili w nim pracownicy Centrów, którzy zachęcając do uczestnictwa w zajęciach
przedstawili formy spędzania czasu i płynące z nich korzyści. Wskazano szczególnie
na otwartość Centrów oraz możliwość otrzymania wsparcia i pomocy. Utwór jest
materiałempromocyjnym, który może dodać odwagi i zmotywować najmłodszych oraz ich
rodziców do skorzystania z oferty wykwalifikowanej kadry Centrów.
Koordynator Centrów prowadzi również platformę internetową na temat wrocławskich
Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i młodzieży. Platforma jest przeznaczona zarówno
dla organizacji prowadzących Centra, rodziców, dzieci i młodzieży, pedagogów,
sponsorów, wolontariuszy oraz społeczności lokalnej.
Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich
placówkach oświatowych
Okres realizacji - 01.03.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – 4713 uczniów, 216 rodziców
Celem programu było kształtowanie postawy odpowiedzialności i asertywnego
zachowania uczniów oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli
i rodziców w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży oraz
motywowania ich do wyboru zdrowego stylu życia poprzez realizację programów
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
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Zrealizowano następujące programy skierowane do dzieci i młodzieży: Korekta, Noe,
Debata, Spójrz inaczej, Cukierki, Smak życia – czyli debata o dopalaczach.
Zrealizowano programy skierowane do rodziców: Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem
stawiać dziecku granice.
Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego wrocławskich szkół specjalnych
Okres realizacji - 01.03.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców - 410 uczniów
We wrocławskich szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych zostały
zrealizowane działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, mające na celu: profilaktykę
uzależnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspomaganie rozwoju osobistego
i emocjonalnego, kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności
komunikacji, kształtowanie poczucia własnej wartości, poprawę samooceny, zwiększenie
motywacji, rozwijanie zainteresowań i zdolności. W ramach programu zrealizowano
następujące warsztaty: taneczne, aktywnej percepcji sztuki, redukcji stresu, edukacji
seksualnej, animacji artystycznej i performance, plastyczne. Zorganizowano również
pokazy finałowe.
Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów
szkół
gimnazjalnych
w
ramach
programu
profilaktyki
"Archipelag skarbów"
Okres realizacji – 01.10.2019 – 17.07.2020 (umowa wieloletnia)
Okres realizacji – 08.10.2020 – 16.07.2021 (umowa wieloletnia)
Ilość zawartych umów – 2
Ilość odbiorców: 1 650 uczniów, 1 067 rodziców oraz 260 nauczycieli

wrocławskich
zintegrowanej

Działania programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” obejmują
profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, profilaktykę HIV/AIDS oraz
ryzykownych
zachowań
seksualnych.
Program
rekomendowany
jest
zgodnie
z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego”. Działania realizowane były w okresie styczeń-lipiec 2020 r. i kierowane
były do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, rad pedagogicznych oraz rodziców.
W październiku 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, rozpoczęto realizację
programu profilaktycznego w systemie online „Nawigacja w kryzysie”. Celem programu
jest wsparcie psychiczne młodzieży i pomoc w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi
emocjami w czasie izolacji. Integralną częścią programu jest pomoc nauczycielom
i rodzicom w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w wyjątkowej sytuacji
epidemii.
Wspieranie młodzieży w zakresie rozwoju osobistego i społecznego oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy
Okres realizacji - 01.03.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów - 2
Ilość odbiorców – 5 440 uczniów
W ramach programu realizowano działania o charakterze psychoedukacyjnym,
wspomagające rozwój osobisty i społeczny oraz wzmacniające poczucie własnej wartości i
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integrację rówieśniczą. Warsztaty dla uczniów miały na celu przeciwdziałanie przemocy
oraz
ryzykownym zachowaniom młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez
kształtowanie umiejętności psychospołecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz
promowanie wartości szacunku, odpowiedzialności, tolerancji i współdziałania w grupie.
Prowadzono również Punkt Konsultacji Psychologicznych.
Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
placówkach opiekuńczych i edukacyjnych
Okres realizacji - 01.03.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów -1
Ilość odbiorców – 289 placówek opiekuńczych i edukacyjnych

we

wrocławskich

W ramach programu wrocławskie placówki opiekuńcze i edukacyjne miały możliwość
zgłaszania się do certyfikacji z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia oraz
promowania aktywności fizycznej. Specjaliści ds. żywienia współpracowali z dyrektorami,
intendentami, kucharzami, ajentami sklepików szkolnych, w zakresie
zmiany
asortymentu oraz żywienia w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. Doradca ds.
aktywności fizycznej współpracował z dyrektorami placówek edukacyjnych oraz osobami
odpowiedzialnymi za wychowanie fizyczne w zakresie promowania aktywności fizycznej.
Placówki
spełniające
kryteria
ustalone
w
regulaminie
otrzymują
certyfikat
na 2 lata. W tym czasie placówka jest wizytowana. Po tym okresie może ubiegać się
o przedłużenie certyfikatu.
Organizowanie i realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta
Okres realizacji – 01.01.2020– 31.12.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców –2 621
Liczba zrealizowanych godzin usług – 1 053 813
Celem realizacji i organizacji usług było jak najdłuższe utrzymanie w środowisku
domowym osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie były
w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych. Zadanie polegało na
organizowaniu i realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, któremu
MOPS decyzją administracyjną przyznał pomoc w określonym zakresie, miejscu
świadczenia, z terminem realizacji.
Usługi opiekuńcze przysługiwały osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Usługi mogły być
przyznane również osobom, które wymagały pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogli takiej pomocy zapewnić.
Usługi w 2020r. obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres świadczonych usług był dostosowany
do indywidualnych potrzeb klientów.
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi z tereny Wrocławia w wieku do lat
3, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi wymagającymi
szczególnej opieki, sprawowanej w żłobku o charakterze integracyjnym,
zlokalizowanym w obrębie Grabiszyn
Okres realizacji: 1.01.2020 – 31.12.2020
Ilość zawartych umów: 2
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Ilość odbiorców: 60 dzieci miesięcznie
Zadanie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez Fundację
„Promyk Słońca” w niepublicznym żłobku o charakterze integracyjnym polegało
w szczególności na: zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do
warunków domowych; zagwarantowaniu dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej
i edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzenie zająć opiekuńczo
wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
właściwych do wieku dziecka.
Ponadto dzieci niepełnosprawne i wymagające wczesnego wspomagania rozwoju w czasie
pobytu w żłobku korzystały ze specjalistycznych zajęć prowadzonych przez rehabilitanta,
logopedę i psychologa.
Realizacja działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych Covid-19 i innych oraz zwalczanie ich skutków
Okres realizacji -04.12.2020 – 31.12.2020
Liczba zawartych umów - 9
Liczba osób objętych zadaniem - 472
Zadaniem zostały objęte domy pomocy społecznej we Wrocławiu, prowadzone przez
organizacje pozarządowe, które skorzystały z zaproszenia prezydenta Miasta na
realizację zadania publicznego. W ramach zadania dokonano zakupów środków ochrony
indywidualnej, zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zwalczaniu ich
skutków, w placówkach świadczących usługi socjalno - bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku,
chorób oraz niepełnosprawności.

IV.13

WYDZIAŁ WODY I ENERGII

Na mocy Zarządzenia nr 2653/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniającego Zarządzenie nr 150/18 Prezydenta Wrocławia w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia, w roku 2020 Biuro Wody i Energii
zmieniło nazwę na Wydział Wody i Energii. Jednocześnie ze zmianą nazwy zwiększył się
zakres zadań Wydziału o:
- koordynację działań związanych ze zrównoważonym rozwojem o charakterze:
a) projektowym, programowym lub strategicznym realizowanym w obrębie Wydziału,
Departamentu i Urzędu oraz w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym
zagranicznymi, m.in. Eurocities i ICLEI,
b) edukacyjnym i informacyjnym,
c) analitycznym oraz monitorującym zadania zgłaszane do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN);
- koordynowanie i realizację działań na rzecz zachowania i rozwoju bioróżnorodności;
- prowadzenie usług gminnego doradztwa energetycznego.
W ramach akcji „Zmień piec” Miasto postanowiło włączyć do współpracy stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe. Zdecydowano, aby do działań propagujących ideę
konieczności wymiany starych węglowych źródeł ciepła, włączyć prężnie działające
lokalnie organizacje pozarządowe, znające specyfikę lokalizacji, na której działają. Cel to
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zwiększanie świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie korzyści wynikających
z eliminacji niskiej emisji poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.
Działania ukierunkowane były na wsparcie mieszkańców tych osiedli, na których
występuje największe zagęszczenie źródeł ciepła na paliwo stałe. Wg badań
przeprowadzonych wśród wrocławian, hasło „Zmień Piec” jest znane wśród 90%
mieszkańców osiedli gdzie prowadzono działania (źródło: raport Beeline, grudzień 2020).
Poprzez inicjatywę „Szkoły dla drzew. Drzewa dla klimatu!” Wydział Wody i Energii
zrealizował zadania polegające na koordynacji działań związanych ze zrównoważonym
rozwojem o charakterze edukacyjnym i informacyjnym oraz działań na rzecz adaptacji
do zmian klimatu, w szczególności odnośnie zachowania i rozwoju bioróżnorodności.
Wrocław bez smogu – jak zmienić piec
Okres realizacji - 01.06.2020 - 31.12.2020
Ilość zawartych umów - 1
Ilość odbiorców – około 12 000 osób
Podczas realizacji zadania skupiono się na kampanii informacyjno – edukacyjnej
na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, dotyczącej działań Miasta w zakresie likwidacji
źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Informowano mieszkańców o finansowym wsparciu
Gminy Wrocław oraz udzielano niezbędnych porad i informacji. W ramach projektu zostali
wyłonieni oraz przeszkoleni Asystenci „Zmień Piec”, którzy w sposób bezpośredni,
poprzez organizację spotkań, informowali i zachęcali mieszkańców do zmiany systemu
ogrzewania na ekologiczne. Pełnione przez asystentów dyżury w 5 stałych oraz 20
mobilnych punktach zapewniły zainteresowanym dostęp do informacji w zakresie
programów: KAWKA Plus, Termo KAWKA, Lokalny Program Osłonowy, zwolnienia
z czynszu oraz innych programów wsparcia. Kampania prowadzona była na 5
wrocławskich osiedlach: Plac Grunwaldzki, Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie,
Przedmieście Świdnickie.
Wrocław bez smogu – jak zmienić piec edycja II
Okres realizacji – 29.08.2020 – 31.10.2020
Ilość zawartych umów – 1
Ilość odbiorców – około 1320 osób
Podczas realizacji zadania skupiono się na kampanii informacyjno – edukacyjnej
na osiedlach o zabudowie jednorodzinnej, dotyczącej działań Miasta w zakresie likwidacji
źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Informowano mieszkańców o finansowym wsparciu
Gminy Wrocław oraz udzielano niezbędnych porad i informacji. W ramach projektu zostali
wyłonieni oraz przeszkoleni Asystenci „Zmień Piec”, którzy w sposób bezpośredni,
poprzez organizację spotkań, informowali i zachęcali mieszkańców do zmiany systemu
ogrzewania na ekologiczne. Pełnione przez asystentów dyżury w 18 mobilnych punktach
zapewniły zainteresowanym dostęp do informacji w zakresie programów: KAWKA Plus,
Termo KAWKA, Lokalny Program Osłonowy oraz innych programów wsparcia, z jakich
mogą korzystać właściciele domów jednorodzinnych. Kampania skierowana była
do mieszkańców następujących osiedli jednorodzinnych: Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce,
Nowe Stabłowice, Złotniki, Zakrzów Centrum, Strachocin – Wojnów, Oporów, Jerzmanów
– Jarnołtów.
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Szkoły dla drzew. Drzewa dla klimatu!
Okres realizacji - 24.04.2020 – 15.07.2020
Liczba zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - ok. 100 osób
W ramach realizacji zadania wydrukowano poradnik dla placówek edukacyjnych „Szkoły
w zieleni – praktyka planowania i utrzymania zielonej infrastruktury przy szkołach” –
wydruk w nakładzie 500 sztuk na papierze certyfikowanym.
Opracowano i wydrukowano plakat informacyjny o roli drzew oraz potrzebach ochronnych
uwzględniających specyfikę zarządzania zielenią w placówkach edukacyjnych.
Przeprowadzono dwa webinaria „Szkoły w zieleni” dla dyrektorów placówek edukacyjnych
i kadry zarządzającej na temat wyzwań klimatycznych, a w szczególności na temat roli
zieleni i drzew w walce ze skutkami zmian klimatu oraz działań na rzecz adaptacji
do zmian klimatu z przykładami możliwych rozwiązań. Powstał również raport
i rekomendacje dotyczące wyzwań w zarządzaniu zielenią przyszkolną.
Publikacja książki „Ptaki Wrocławia”
Okres realizacji - 12.03.2020 - 29.05.2020
Ilość zawartych umów - 1
W ramach zadania zostało przyznane dofinansowanie na wydanie publikacji pt.: „Ptaki
Wrocławia”. Książka przedstawia bogaty skład awifauny miasta, zmian składu gatunków
zachodzących w ciągu 200 lat oraz adaptację do warunków miejskich, ma duże walory
poznawcze i edukacyjne. Wydanie książki pozwoliło lepiej zrozumieć ekologię Miasta,
funkcjonowanie jego urbicenoz oraz możliwości zarządzania terenami Miasta zgodnymi z
wymogami zarówno ludzi jak i ptaków. Z dotacji sfinansowano projekt graficzny, łamanie
i prepress.
Zaginiona kropla wody
Okres realizacji - 28.10.2020 - 29.12.2020
Ilość zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 220 dzieci z wrocławskich placówek oświatowych
Celem projektu była realizacja działań warsztatowych, teatralnych oraz lekcji w 15
przedszkolach na terenie Wrocławia w temacie funkcjonowania i znaczenia ekosystemu
wodnego. Podczas warsztatów dzieci zdobyły wiedzę z zakresu oszczędzania
i racjonalnego korzystania z wody. W czasie trwania zajęć została wykonana scenografia,
która została wykorzystana podczas etiudy teatralnej nawiązującej do wszystkich
aspektów poruszanych w projekcie.
Zielona Planeta
Okres realizacji - 01.09.2020 - 31.10.2020
Ilość zawartych umów - 1
Liczba odbiorców - 518
Celem zadania było przygotowanie, wydanie i dystrybucja „Zielonej Planety”. Biuletyn
jest dwumiesięcznikiem wydawanym od 1995 r., w którym przybliża się zagadnienia z
zakresu polityki klimatycznej i ekologicznej, ale także prezentuje się artykuły dotyczące
walorów środowiska przyrodniczego naszego rejonu. Jest formą edukacji o szerokim
zasięgu, docierając zarówno do mieszkańców Wrocławia jak i Dolnego Śląska.
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IV.15

BIURO WROCŁAW BEZ BARIER

Biuro Wrocław Bez Barier w 2020 r. współpracując z organizacjami pozarządowymi
prowadziło działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, oraz działania związane
z ochroną zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. Zorganizowano między innymi
półkolonie dla wrocławskich dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Opracowano
standardy dostępności jednostek i instytucji kultury. Prowadzono zatrudnienie
wspomagane osób z niepełnosprawnością – trener pracy. Wykonano audyty dostępności
budynków użyteczności publicznej, w tym budynków Urzędu Miejskiego. Prowadzono
działania zapewniające opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi,
ograniczono nieplanowany wzrost populacji, przeprowadzono szczepienia profilaktyczne
oraz znaleziono domy tymczasowe i stałe.
Zorganizowanie
półkolonii
dla
wrocławskich
dzieci
i
młodzieży
z niepełnosprawnościami 2020 – Półkolonie letnie dla wyjątkowych dzieci.
Okres realizacji - 06.07.2020 – 14.09.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 60
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Potrafię Pomóc Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie
wakacyjnych
półkolonii
dostosowanych
do
potrzeb
dzieci
z
różnymi
niepełnosprawnościami, objętych opieką przez wykwalifikowany personel. Półkolonie
podzielone były na 2 turnusy od 06.07.2020-17.07.2020 oraz 27.07.2020-31.07.2020.
Kultura dla wszystkich. Standardy dostępności kultury i wydarzeń – Kultura dla
wszystkich 2020
Okres realizacji - 27.07.2020 – 31.12.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Aneksy do umowy: 1
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji
Katarynka poprzez przeszkolenie przedstawicieli instytucji kultury, opracowanie
Standardów Dostępności Wydarzeń Miejskich i Instytucji Kultury, czyli wytyczne jak
udostępniać ofertę kulturalną dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych,
opracowanie Katalogu dobrych praktyk z odpowiedziami jak wdrażać wyżej wymienione
standardy oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej.
Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością – Zatrudnienie
wspomagane
skuteczną
formą
włączania
w
rynek
pracy
osób
z niepełnosprawnościami
Okres realizacji - 05.10.2020 – 31.12.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 69
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Ostoja Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami poprzez działania wspierające realizowane przez zespół
trenerów pracy oraz trenera psychologa. W rezultacie 52 osoby z niepełnosprawnością
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utrzymały zatrudnienie na wrocławskim otwartym rynku pracy, 6 osób podpisało umowę
o pracę, natomiast 11 odbyło indywidualne praktyki na stanowiskach pracy
u pracodawców współpracujących z zespołem trenerów.
Dostępny Wrocław
Okres realizacji - 02.11.2020 – 31.12.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 60
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Polska Bez Barier poprzez nakręcenie i
montaż filmu edukacyjno-promocyjnego, opracowanie wytycznych poprawiających
dostępność budynków, organizację wraz z Fundacją Katarynka konferencji on-line pod
nazwą Kultura dostępna dla wszystkich, standardy dostępności, bezpieczeństwo
i ewakuacja. Wykonano także 10 audytów dostępności budynków użyteczności
publicznej, w tym Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy
Wrocław
Okres realizacji - 27.01.2020 – 24.04.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: ok.65
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Kotlandia poprzez zapewnienie pomocy
ok. 65 bezdomnym kotom, które poddano odpowiedniemu leczeniu, zabiegom sterylizacji
lub kastracji, dokonano zakupu i wszczepienia 30 sztuk mikroczipów, a także zapewniono
pożywienie oraz znaleziono domy tymczasowe lub stałe.
Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław
Okres realizacji - 17.02.2020 – 15.05.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Ilość odbiorców: 80
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Koci Zakątek poprzez poprawę dobrostanu
80 bezdomnych kotów, które odłowiono, zapewniono schronienie, opiekę weterynaryjną,
karmę oraz przeprowadzono ich socjalizację, a następnie przekazano do adopcji.
Koty wolno żyjące naturalnym bogactwem miasta - poprawmy ich dobrobyt
Okres realizacji - 27.02.2020 – 18.05.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Fabryka Dobrych Działań poprzez zakup
696 kg karmy suchej i 614,80 kg mokrej dla kotów wolno żyjących, którą
rozdysponowano wśród społecznych opiekunów kotów dokarmiających te zwierzęta na
terenie Wrocławia.
Poprawa warunków bytowania kotów z terenu Gminy Wrocław
Okres realizacji - 20.04.2020 – 15.07.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
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Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Kotlandia poprzez zakup oraz dystrybucję
251 kg karmy suchej oraz 443 kg karmy mokrej w celu wyżywienia kilkudziesięciu kotów
wolno żyjących na terenie Wrocławia.
Dofinansowanie
na
opiekę
zdrowotną,
higieniczną
i
związaną
z bezpieczeństwem zwierząt wolno żyjących na terenie osiedla Popowice,
edukacja mieszkańców osiedla w tym zakresie oraz wsparcie opiekunów
i wolontariuszy zajmujących się bytującymi tam zwierzętami
Okres realizacji -01.07.2020 – 26.09.2020 (umowa jednoroczna)
Ilość zawartych umów: 1
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Fauna i Flora Popowic poprzez zakup
specjalistycznych, mokrych, suchych karm, witamin i mikroelementów, kuwet i żwirków
pochłaniających zapachy oraz zapewniono leczenie, szczepienie, odrobaczenie
i odpchlenie kociąt przeznaczonych do adopcji.
Zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Wrocław
Okres realizacji - 01.01.2017 – 31.12.2021 (umowa wieloletnia 2017-2021)
Ilość zawartych umów: 1
Zadanie realizowane było przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w ramach którego zapewniono całodobową opiekę
zwierzętom bezdomnym oraz rannym w wyniku zdarzeń drogowych. Zwierzęta
zaszczepiono, poddano zabiegom sterylizacji lub kastracji oraz oznakowano
elektronicznymi mikroprocesorami. Zapewniono także opiekę kotom wolno żyjącym oraz
pomoc społecznym opiekunom w dokarmianiu tych zwierząt

IV.16

WYDZIAŁ FINANSÓW OŚWIATOWYCH

Gmina Wrocław udziela dotacji podmiotowych szkołom, przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacje w 2020
roku udzielane były na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.), a przysługiwały miesięcznie na każdego
ucznia.
Okres realizacji – 1.01.2020 – 31.12.2020 (poza trybem konkursów ofert).
Liczba organizacji pozarządowych i osób kościelnych, którym udzielono dotacji na
każdego ucznia szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i placówki
oświatowej, którą prowadzą – 53.
Liczba szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek
oświatowych, którym udzielono dotacji – 109.
Łączna liczba uczniów, na których udzielono dotacji – 140.231.

źródła danych:
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
Miejskie jednostki organizacyjne
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