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Podczas 4. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych odbyły się panele dyskusyjne, 

warsztaty i debaty online, moderowane przez przedstawicieli wrocławskich organizacji 

pozarządowych oraz osoby decyzyjne, reprezentujące Urząd Miejski Wrocławia.  

 

Podjęte zostały następujące tematy:  

▪ DEBATA: „OBYWATEL NA ZAKRĘCIE – WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI –  JAK SKUTECZNIE 

BRONIĆ WOLNOŚCI I DEMOKRACJI?”  

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „DIALOG MIĘDZYKULTUROWY I PRAWA DZIECKA W CZASIE                   

I PO PANDEMII” 

▪ WARSZTAT: „JAK ZDROWO WYJŚĆ Z PANDEMII?” 

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „O SILE SOJUSZU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I BIZNESU” 

▪ WARSZTAT: „MIEJSKA POLITYKA SPOŁECZNA W KONTEKŚCIE SKUTKÓW PANDEMII” 

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „WSPÓLNE ZACISKANIE PASA” 

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „KULTURA / PARTYCYPACJA” 

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „TECHNOLOGIE W NGO - SZANSE I ZAGROŻENIA” 

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „WROCŁAW - CZAS NA ReSTART!” 

▪ PANEL DYSKUSYJNY: „WROBIZNES I WRO-NGO W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”  

▪ WROCŁAWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - GŁOS NGO W DIALOGU 

Z SAMORZĄDEM WROCŁAWIA 
▪ WARSZTAT: „GŁÓWNI AKTORZY OSIEDLOWEGO ŻYCIA (FERMENTU)” 

 

Materiały zamieszczone poniżej zawierają prezentację rezultatów prac niektórych paneli 

dyskusyjnych.  

Treści prezentowane poniżej zostały opracowane przez moderatorów grup. 
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AUTORKA TEMATU 

Fundacja POLSKIEDZIECI.ORG, Natalia Bujak - Prezes Fundacji 

 

RAPORT Z DYSKUSJI (PODSUMOWANIE) 

W obliczu pandemii zderzyliśmy się z bezprecedensową sytuacją. Do tej pory globalne kryzysy 

nie dotykały tak bezpośrednio i tak intensywnie przeciętnego obywatela. W czasie tego kryzysu 

codzienność przybrała inny wymiar. Izolacja podsycana ograniczeniem do minimum innych 

aktywności życiowych stworzyła warunki sprzyjające pogłębianiu postaw obywatelskich. Czas 

pandemii przewartościował nasze życie, zmienił podejście i tryb w którym dotychczas żyliśmy.  

Podczas panelu poruszyliśmy tematy związane z profilaktyką żywieniową, porozmawialiśmy         

o tym, w jaki sposób kwarantanna, a wraz z nią izolacja wpłynęła na naszą codzienną dietę, życie 

rodzinne i zawodowe, kontakty społeczne. Omówiliśmy również, w jaki sposób ewoluowały 

relacje społeczne.  

Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawiciela z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM 

Wrocławia, oraz ekspertów z różnych organizacji, którzy zabrali głos się z zakresu żywienia, 

sportu, psychologii, pedagogiki i politologii. Głos zabrały również kobiety, które podczas 

pandemii wzięły na siebie znakomitą większość obowiązków domowych. 

Nasza debata pozwoliła nam stworzyć przewodnik - zdrowego powrotu do “niecodziennej 

codzienności” zachowując zdrowie psychiczne, fizyczne oraz  świadomość racjonalnego 

odżywiania. 

 

CELE PANELU DYSKUSYJNEGO 

Pandemia rodzi kryzys w trzech warstwach – zdrowotnej, gospodarczej i społecznej. Żadna z tych 

warstw nie pozostanie taka sama po jego zakończeniu. 

Celem panelu było omówienie w jaki sposób pandemia wpłynęła na zdrowie fizyczne                            

i psychiczne społeczeństwa oraz przedstawienie rozwiązań jak wrócić do aktywnego i zdrowego 

trybu życia. Czy warto wracać do nawyków sprzed pandemii, czy też dzięki sytuacji kryzysowej 

jesteśmy gotowi wypracować nowe, zdrowe nawyki? 

 

WNIOSKI 

► po udziale w kongresie podpisaliśmy uchwałę o przystąpieniu FUNDACJI 

POLSKIEDZIECI.ORG do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP) 

► Nasza debata pokazała, że powrót z pandemii - to nie tylko kwestie zdrowotne - to 

również nasze zdrowie psychiczne i fizyczne - pokazało to nam, jak ważna jest 

współpraca z innymi podmiotami i realizacje tego samego celu  

► My jako Fundacja krzewiąca i propagująca zdrowe odżywianie zobowiązujemy się do 

tego, aby dzielić się  materiałami propagującymi racjonalne odżywianie 

► Zaktywizowaliśmy naszych panelistów  do wymiany się doświadczeniami poprzez nasze 

media społecznościowe 
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DIALOG MIĘDZYKULTUROWY I PRAWA DZIECKA  

W CZASIE I PO PANDEMII 
 

 

 

MODERACJA I OPRACOWANIE 

Kamila Kamińska-Sztark – Prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Pełnomocniczka Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Odpowiedzialności Społecznej 

 

UCZESTNICY 

Olga Chrebor - Pełnomocniczka Prezydenta ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego 

Manuela Pliżga-Jonarska - Koordynatorka Dialogu Międzykulturowego / Wrocławskie Centrum 

Rozwoju Społecznego 

Anna Lechowska - Prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA 

Magdalena Szymańska - Prezeska Fundacji Go'n'Act 

Krzysztof Bojda - Prezes Fundacji Hobbit 

Joanna Wajda - Wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju 
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ANALIZA SWOT 

 

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 

▪ multimedialne centrum aktywności  

▪ pogotowie uczniowskie  

▪ regularna grupa wsparcia dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół  

▪ zaangażowanie nauczycieli  

▪ „przyspieszony kurs” informatyki        
u młodszych dzieci, które dotychczas 
korzystały z narzędzi takich jak 
komputer czy telefon głównie             
w celach rozrywkowych, a nie 
edukacyjnych 

 

▪ niepewność dorosłych, powodująca 
spadek ochrony dzieci ( tendencja 
szczególnie widoczna w 
mniejszościach)  

▪ próba pogodzenia opieki nad dziećmi  
i wywiązywania się z roli pracownika 
(opieka rodziców vs obowiązek pracy)  

▪ chaos informacyjny dotyczący sytuacji 
migrantów  

▪ brak powszechnej informacji na temat 
bezpłatnej ochrony zdrowia w sytuacji 
COVID19 dla każdego  

▪ problem z informacjami w języku 
mniejszości  

▪ problem i bariera językowa                  
w telemedycynie 

▪ brak kompleksowego sytemu ochrony 
dziecka przed przemocą  

▪ 65% dzieci z powodu izolacji czuje się 
źle wg. badań Save the Children   

▪ nauka ograniczona do egzekwowania 
zadań  

▪ brak przygotowania całego sytemu do 
rozpoczęcia pracy oświaty online od 
września  

▪ wzrost ilości dzieci na dodatkowych 
korepetycjach  

▪ poczucie strachu  

▪ trudności w dostępie do internetu, 
zasobów, komunikacji  

▪ brak rozwiązań systemowych 
alternatywnych do edukacji online     
w przypadku rodzin, w których 
rodzice/opiekunowie są analfabetami, 
a dziecko ma znikome doświadczenie 
edukacyjne; 

▪ brak szybkiej reakcji na "znikające" 
dzieci, w szczególności sprawdzenie 
co się z nimi dzieje; 

▪ wzrost nierówności edukacyjnych 
między dziećmi polskimi, a tymi           
z barierą językową 
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▪ nieprzystosowanie formy edukacji do 
samodzielnej współpracy szkoła-
dziecko.  

▪ Dzieci rodziców pracujących (a często 
migranci nie mieli komfortu pracy 
zdalnej) skazane były na wykluczenie 
edukacyjne 

SZANSE  ZAGROŻENIA 

▪ kontakt online jako „okno na świat” 
dziecka („wejście do mieszkania”)  

▪ kluczowa rola szkół i funkcje szkoły: 
dydaktyczna, wychowawcza, 
OPIEKUŃCZA  

▪ dostęp do nowych możliwości dla 
dzieci poza głównymi ośrodkami 
miejskimi 

▪ dzieci introwertyczne, zmagające się  
z trudnościami w wypowiedziach na 
forum klasy,  poprzez nauczanie 
online miały szansę na ujawnienie 
swojego potencjału i zasobów w 
bezpieczny dla nich sposób; 

▪ wzrastająca rola szkół oraz innych 
instytucji, które mogłyby chronić 
dzieci (zagrożenie: niestety nie są do 
tego gotowe, pracują w nich osoby, 
które boją się stanąć w obronie 
słabszych w sytuacji przemocy - 
konieczne są szkolenia, konferencje, 
działania oddolne i odgórne 
wzmacniające instytucje, aby nie bały 
się reagować) 

▪ szansa: nowe narzędzia dla dzieci do 
pracy przekazywane przez sponsorów 
(12 nowych laptopów do klas 
przygotowawczych od Magnolia Park, 
60 przez Mercedes itp. zbiórki 
prowadzone przez NGO), efekt: 
więcej dzieci ma teraz sprzęt w domu 

 

▪ izolacja jako jeden z czynników 
ułatwiających krzywdzenie dzieci 
(zamknięcie ze sprawcą),  

▪ rosnące dysproporcje pomiędzy 
dziećmi o wysokim kapitale 
społecznym, a tymi z niskim  

▪ brak relacji rówieśniczych  

▪ rosnąca liczna konfliktów 
rówieśniczych w sieci  

▪ konflikty o których pedagodzy, 
nauczyciele, rodzice nie wiedzą  

▪ wstyd, który zazwyczaj dotyczył 
warunków domowych. Pomimo 
posiadania sprzętu/możliwości dzieci 
nie łączyły się na lekcje, aby 
koleżanki/koledzy nie widzieli 
warunków w jakich mieszkają, np. że 
w pokoju mieszka z niepełnosprawną 
(leżącą w łóżku) babcią, a ta wydaje 
dziwne dźwięki. Konieczność 
włączenia kamery w kontekście 
obawy przed ujawnieniem "tajemnic" 
dziecka powodowało, że dziecko 
znajdowało wiele powodów, aby         
z edukacji online nie korzystać. 

▪ uzależnienie od sprzętów 
elektronicznych 

▪ zaniedbania zdrowia – w szcze-
gólności w kontekście uprawiania 
sportów, WF, etc. 

▪ rozwarstwienie edukacyjne pomiędzy 
dziećmi z różnym poziomem języka 
polskiego 

▪ rozłąka z rodziną przebywającą 
zagranicą pogłębiająca poczucie stanu 
zagrożenia 
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Niewątpliwie sytuacja pandemii i lock down ukazała znaczącą rolę szkół i nauczycieli we wsparciu 

rodziny zarówno w procesach edukacji, jak i wychowania oraz opieki. Szkoła i inne instytucje, 

które mają na co dzień kontakt z dziećmi są niezbędne, by chronić dzieci. 

Równocześnie dostrzegamy zagrożenie: pytanie czy  są do tego przygotowane w syt. nauczania 

zdalnego,  czy pracują w nich osoby, które nie boją się stanąć w obronie słabszych w sytuacji 

przemocy - konieczne są szkolenia, konferencje, działania oddolne i odgórne wzmacniające 

instytucje, aby nie bały się reagować i, aby nauczyciele mieli narzędzia. 

 

Raport z badań, które zostały przeprowadzone przez organizację Save the Children -  

‘Children at risk of lasting psychological distress from coronavirus lockdown’  

https://reliefweb.int/report/world/children-risk-lasting-psychological-distress-coronavirus-

lockdown-save-children?fbclid=IwAR0T0xdIg1lJjQ3yA2jiO-

h7J9aZWmuyQn5dfHSXbzhyY2fG4xYLsGfTMTg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reliefweb.int/report/world/children-risk-lasting-psychological-distress-coronavirus-lockdown-save-children?fbclid=IwAR0T0xdIg1lJjQ3yA2jiO-h7J9aZWmuyQn5dfHSXbzhyY2fG4xYLsGfTMTg
https://reliefweb.int/report/world/children-risk-lasting-psychological-distress-coronavirus-lockdown-save-children?fbclid=IwAR0T0xdIg1lJjQ3yA2jiO-h7J9aZWmuyQn5dfHSXbzhyY2fG4xYLsGfTMTg
https://reliefweb.int/report/world/children-risk-lasting-psychological-distress-coronavirus-lockdown-save-children?fbclid=IwAR0T0xdIg1lJjQ3yA2jiO-h7J9aZWmuyQn5dfHSXbzhyY2fG4xYLsGfTMTg
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MIEJSKA POLITYKA SPOŁECZNA W KONTEKŚCIE 

SKUTKÓW PANDEMII 
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AUTORKI TEMATU 

Małgorzata Franczak - Fundacja Eudajmonia                                                 
Joanna Warecka - Stowarzyszenie Żółty Parasol  
 

MODERACJA 

Joanna Wajda, Maja Zabokrzycka - Fundacja Dom Pokoju 

 

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI 

Jarosław Delewski - Departament Edukacji 

Dorota Feliks - WCRS 

Małgorzata Franczak - Fundacja Eudajmonia 

Anna Józefiak-Materna - MOPS Wrocław 

Kamila Kamińska-Sztark - Fundacja Edukacji Krytycznej 

Joanna Kot - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

Bartłomiej Świerczewski - Wydział Spraw Społecznych 

Joanna Warecka - Stowarzyszenie Żółty Parasol  

 

WSTĘPNA DIAGNOZA, DOTYCZĄCA SKUTKÓW PANDEMII 

► większe rozwarstwienie społeczne,   

► wiele osób zniknęło z systemu, szczególnie osoby starsze, osoby doświadczające 

bezdomności, dzieci, osoby niepełnosprawne, które zostały szczególnie dotknięte przez 
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pandemię, - systemowa pomoc  była ograniczona w pierwszych dniach pandemii, jeśli 

chodzi o osoby niepełnosprawne,  

► w edukacji brak rozwiązań systemowych, chaos komunikacyjny i informacyjny, pytanie 

czego nauczyło nas doświadczenie edukacji “ekranowej”, podsumowanie plusów            

i minusów edukacji zdalnej. Kwestie do omówienia (jak ją przeprowadzać e-lekcję          

z uważnością na kwestie i zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły, jak nie gubić 

dzieci w systemie, jak zabezpieczyć potrzeby rodziców, uczniów i nauczycieli)  

 

REKOMENDACJE JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA DRUGĄ FALĘ PANDEMII 

JESIENIĄ 

► poszukiwanie dostępnych narzędzi w edukacji zdalnej w kontekście wykluczonia dzieci 

głuchych i słabosłyszących (np. potrzeba tłumaczy PJM), szukanie systemowych 

rozwiązań dotyczących osółb z niepełnosprawnościami, w edukacji zdalnej, ale               

i ogólnie w kontekście pandemii.   - zmapowanie i dobre rozeznanie, w zakresie tego co 

kto robi, pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami komercyjnymi, a także 

wymiana doświadczeń, rozmowa i bilansu zasobów na przyszłość, właśnie między 

powyższymi podmiotami  

► budowa systemu skutecznego informowania – zarówno o tym co się dzieje w mieście 

(obecnie brak jednego miejsca ze sprawdzonymi, bezpiecznymi informacjami dla 

mieszkańców) z uwzględnieniem kwestii dostępności tych informacji dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. - informacja, komunikacja, kooperacja – potrzeba by lokalne 

środowiska lepiej identyfikowały potrzeby i komunikowały je odpowiednim 

podmiotom (na początku pandemii zabrakło wiedzy i kooperacji na tym polu). Pomoc 

sąsiedzka: to ważne, żeby zadbać o to co się wytworzyło, pielęgnować i sprawić by 

zostało trwałe.   

► mądre pomaganie - ludzie chcą (m.in. widzialna ręka) – potrzeba złapać tę pomoc         

w system, żeby im to mądrze umożliwić i tym pokierować (rola wspólnych działań 

NGO, CALi, żeby “koordynować” i edukować w kwestii mądrego pomagania) – 

niezbędna jest dbałość o to żeby pomaganie nie było „upupiające”, tylko realizowane 

w mądry sposób, który daje narzędzia i jest systemowe - zmierzenie się z nowa 

rzeczywistością, wzrośnie liczba osób doświadczających bezdomności, już teraz działają 

placówki buforowe (żeby też wyłapywać ludzi chorych, zakażonych lub po prostu 

słabszego zdrowia) i izolatorium,   

► trzeba zabezpieczyć osoby, które straciły pracę, zapobiegać utracie pracy i wspierać     

w znajdowaniu pracy, myśleć nie tylko osobach doświadczenia bezdomności, ale także 

te które mogą zaraz się stać,   

► wzmacnianie współpracy lokalnej  (CAL-e, MOPS, WCRS, organizacje pozarządowe). 

Należy zadbać, aby dodać do tego systemu Rady Osiedla i stworzyć system który opiera 

się na szerokiej współpracy między urzędem, RO, CALami i organizacjami 

pozarządowymi  

► stworzyć system wspierający – mieć zdiagnozowane obszary ważne do działania 

podczas kryzysu  - szukanie rozwiązań alternatywnych do lockdownu (obawa czy 
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społeczność Wrocławia i nie tylko będzie miało siłę i możliwości, żeby po raz drugi 

zmierzyć się z zamknięciem, a także o polaryzację społeczną i większą przepaść między 

grupami społecznymi przede wszystkim w edukacji - informacja o tym co się dzieje, 

powinna być oparta na dobrych praktykach dialogu. Jest niska umiejętność 

dialogowanie między rodzicami a nauczycielami i dyrektorami szkół. Systemowo 

postawić na innowacje w komunikacji ze wszystkimi partnerami (urzędy, CALe, Rady 

Osiedla, Organizacje, ale też dyrektorzy, szkół itd). Nasze połączenia muszą być silne 

zwarte, długoterminowe i strategiczne i wymyślone od nowa.   

► wzmożone wysiłki Departamentu Edukacji - przygotowują jednolity i uproszczony 

system dla zdalnego nauczania, skupiają na tym, żeby lekcje odbywały się w czasie 

rzeczywistym (może to zmniejszy problem nie uczestniczenia dzieci w nauczaniu 

zdalnym)  

► ułatwienie organizacjom pozarządowym maksymalne wejście do szkół, łączenie              

i sieciowanie.   

► wysiłki żeby zmniejszyć polaryzację na linii rodzice – nauczyciele   

► wsparcie musi byś realizowane sprawnie i systematycznie  (ponieważ osoby 

niepełnosprawne, który wróciły na zajęcia doświadczyły lęków lub cofnęły się u nich 

pozytywne zmiany wywołane rehabilitacją lub terapią.  Osoby niepełnosprawne są 

bardziej narażone na ubóstwo, sygnały o utracie pracy przez osoby niepełnosprawne).   

► stworzenie stałego zespołu, w którym będą też dyrektorzy i przedstawiciele szkoły - 

razem będziemy mogli planować rozwiązania długofalowe. 
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                     WSPÓLNE ZACISKANIE PASA 
 

 

 

UCZESTNICY 

Beata Bernacka - dyrektorka Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Krzysztof Bojda - Fundacja Hobbit 

 

MODERACJA 

Tadeusz Mincer - Fundacja na Rzecz Studiów Europejskiej 

 

WSPARCIE 

Anna Cwynar - Fundacja na Rzecz Studiów Europejskiej 

 

OPIS PROBLEMU 

Pandemia koronawirusa spowodowała recesję gospodarczą, która w sposób znaczący wpłynęła 

na budżety samorządów. Oznacza to wyraźne ograniczenie środków, które Gmina przeznacza 

na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. W jaki sposób przygotować 

się do tej zmiany? Jakie działania należy ocalić, a z jakich należy zrezygnować? Czy spra-

wiedliwym byłoby równe obniżenie wszystkich dotacji czy cięcia należałoby zróżnicować?       

Co organizacje mogą same zrobić, by przygotować się na nadchodzący kryzys? 
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Ta dyskusja nie należy do łatwych, ale nie sposób jej uniknąć. Podstawowym wyzwaniem 

będzie pytanie czy my - organizacje pozarządowe - potrafimy się samoograniczyć dbając nie 

tylko o interes własnych organizacji, ale również o interes całego środowiska i społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Celem spotkania było wspólne przedyskutowania mechanizmu ograniczania wydatków: 

przedstawienie głównych założeń i procedur. Zmiany dotyczyć będą rocznego programu 

współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi, który jest podstawą organizacji 

konkursów dotacyjnych. 

 

RAPORT Z DYSKUSJI  

W trakcie spotkania paneliści przedstawili swój punkt widzenia oraz możliwe rozwiązania. 

Angażowano również obserwatorów panelu, by przedstawiali swoje pytania, ale też opisali 

swoje obawy i pomysły na przezwyciężenie zbliżającego się kryzysu. 

 

OBAWY 

► Zmniejszanie kosztów działalności może być trudne, ponieważ aby zrealizować ważne 

zadania publiczne dla różnych beneficjentów organizacje pozarządowe, podobnie jak 

miasto, będą miały większe koszty, związane chociażby z ochroną osobistą, 

odkażaniem. Na to nakłada się konieczność spełnienia kwestii dostępności w zadaniach 

publicznych - wymóg taki wchodzi już niedługo. Ponadto rolą NGO jest zapewnienie 

bezpiecznych warunków pracy dla pracowników. [Komentarz: Myślę, że zakup środków 

zabezpieczających nie powinien przesłaniać działań merytorycznych zadania 

publicznego. Każda z organizacji w miarę możliwości powinna we własnych zakresie 

zabezpieczyć się w takie środki.] 

► Wiele mówi się w ostatnich latach o konieczności wzmacniania „3 sektora”, budowania 

silnych organizacji z trwałymi zespołami. „Zaciskanie pasa” może cofnąć rozwój 

organizacji o wiele lat. [Komentarz: ograniczenie finansowania nie powinno prowadzić 

do ograniczenia działalności, trzeba szukać nowych rozwiązań.] 

► W pełni rozumiem potrzebę oszczędzania i sami bardzo oszczędnie gospodarujemy 

tym, co mamy. Jednak biorąc pod uwagę to, co robi moja organizacja, rezygnacja          

z jakichkolwiek środków oznacza jednocześnie ograniczenie wsparcia dla osób, które 

bez tego wsparcia nie są w stanie funkcjonować na co dzień. I to jest dylemat. Robimy, 

co tylko możemy: dywersyfikujemy źródła finansowania, sięgamy po środki unijne, 1%  

i środki z działalności odpłatnej przeznaczamy w całości na te działania. 

 

POMYSŁY 

► Wykorzystanie WSZELKICH możliwych środków zewnętrznego finansowania z Unii 

Europejskiej w ramach Innowacji Społecznych, Badań Naukowych z Wdrożeniem na 

Rynek, Platform Start-upowych, Partnerstwa Prywatno-Publicznego. 

► Bardzo ważna jest rozmowa i współpraca miasta ze środowiskiem ngo; 
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► Pandemia jest szansą na to, żeby otworzyć oczy i spojrzeć na to co robimy z innej 

perspektywy i po prostu inaczej działać; 

► NGO realizujące zadania publiczne Gminy Wrocław mogą dobrowolnie zadeklarować 

zaoszczędzenie 1% budżetu tych zadań i zwrócenie ich na koniec roku do budżetu 

NASZEGO miasta. [Wśród uczestników nie było powszechnej zgody do tego 

rozwiązania, pojawił się m.in taki komentarz: Jest wiele słuszności w szlachetnych 

pomysłach na oszczędność i dzielenie zasobów, które się tu pojawiają, natomiast 

obawiam się, że konsekwencją wielu z nich może być utrata zatrudnienia części 

pracowników organizacji pozarządowych, trzeba pamiętać, że to również jest nasza 

odpowiedzialność.] 

► Dywersyfikacja źródeł - Gmina Wrocław nie może być jedynym podmiotem 

finansującym działań organizacji. 

► Urząd mógłby organizować konkurs na wkłady własne, do projektów uzyskujących 

zewnętrzne finansowanie. 

► Działalność odpłatna: warto popatrzeć na http://kupujespolecznie.pl/shop/ przykłady 

usług/produktów, które robią ngo w ramach działalności odpłatnej/gospodarczej  

► NGO mogą i powinny proponować Gminie Wrocław realizację zadań publicznych          

w myśl art. 12 Ustawy o dz. poż. publ. i wol. 

► Ze zbiórek publicznych nie można finansować samorządu. Ten pomysł ma rację bytu, 

tylko wtedy gdy jest np. wrocławskim rodzajem Funduszu Obywatelskiego. Fundusz 

Obywatelski działający na poziomie centralnym zbiera darowizny, 1% od organizacji, 

osób prywatnych, firm i organizuje konkurs na różne działania społeczne wykonywane 

przez różne NGO. 

► Wydaje nam się, że sprawiedliwy podział [środków] to taki - gdzie zawsze mamy 

odpowiedź na pytanie WHY :) Musimy wiedzieć po co coś robimy, co chcemy osiągnąć  

i to... co możemy zrobić dla naszego społeczeństwa. Tak jak Pani Beata Bernacka 

powiedziała, projekty powinny odpowiadać na potrzeby naszego społeczeństwa i po 

prostu miasta :) A ważne jest to, żeby się chciało działać, a nie tylko wyciągać rękę po 

fundusze na nieuzasadnione projekty. :)  

 

PYTANIA 

► Czy są jakieś opcje aby zweryfikować potrzeby miasta? Tak aby organizacje działające 

na naszym terenie mogły rozpisać projekty potrzebne dla miasta i które dodatkowo 

wpisywałyby się w obszar działania danej fundacji czy stowarzyszenia? (wartością 

dodaną do takiego projektu mogłaby być realizacja działań organizacji razem z mia-

stem) -> 1. Okazją mogą być konsultacje Programu Współpracy Gmina-NGO na 2021; 

2. można zgłosić pomysły do WRDPP, 3. jest też tryb art. 12 Ustawy o dz. Poż. publ.        

i wol.; 4) istnieje również Strategia Rozwoju Wrocławia oraz Strategia Rozwoju 

Współpracy Gminy Wrocław z Organizacjami Pozarządowymi (szczegóły na www.wro-

ngo.pl)  

► O ile procent będzie mniej środków finansowych dla ngo w przyszłym roku? -> Nie ma 

na razie takich informacji. Szczegółowe informacje przekaże Skarbnik Miasta w lipcu. 
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► Czym się kierować dokonując wyboru między ważnym i ważniejszym projektem do 

wsparcia? Czy organizacje mogą uczestniczyć w tworzeniu takich priorytetów? -> 

Kluczowe są zadania obligatoryjne Gminy wyrażone w ustawie o samorządzie 

gminnym. Roczny program współpracy będzie konsultowany od lipca. 

► Roczny program z fundacjami na kolejny rok - to wyznacznik zadań publicznych. Kiedy 

będą informacje o tym jakie to mogą być zadania? Chętnie się dowiemy też o współ-

pracy poza finansowej -> Roczne i wieloletnie programy współpracy Gminy Wrocław     

z organizacjami pozarządowymi są zawsze konsultowane z NGO i każda osoba 

zarządzająca organizacją może, a nawet powinna zapoznać się z tymi dokumentami       

i wnieść swoje uwagi, poprawki, pomysły. Taka możliwość jest dostępna zarówno        

w wersji „papierowej", jak i osobistej podczas spotkań konsultacyjnych. Niestety, 

bardzo mało organizacji korzysta z tej możliwości.. 

► W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą włączyć się w dyskusję na temat 

mądrego oszczędzania? Kiedy będzie podejmowana decyzja o kształcie Programu 

Współpracy na rok 2021? -> Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego już 

dzisiaj gorąco zachęca do śledzenia profilu na Facebooku i zaangażowania się w zgła-

szanie i dyskusję nt. postulatów do Programu współpracy Gminy Wrocław z orga-

nizacjami pozarządowymi na 2021 r. Bądźmy odpowiedzialnymi organizacjami i wspól-

nie z Gminą Wrocław kształtujmy ten program i współpracę. 

 

CO DALEJ? 

Na przełomie lipca i sierpnia Wydział Partycypacji Społecznej otrzyma szczegółowe informacje 

od Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej. Rozpocznie się wtedy konsultowanie rocznego 

planu współpracy na rok 2021. Szczegóły znajdą się na stronie internetowej 

www.wroclaw.pl/rozmawia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wroclaw.pl/rozmawia
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KULTURA / PARTYCYPACJA 

 

czyli 

Kondycja środowiska kultury na poziomie lokalnym i ogólnopolskim  

w kontekście funkcjonowania organizacji pozarządowych;  

sieciowanie struktur dialogu. 
 

 

AUTOR TEMATU  

Kostas Georgakopulos - Fundacja Avant Art 

 

UCZESTNICY 

Karolina Bieniek - Fundacja Art Transparent 

Adam Kamiński - Stowarzyszenie JEST Człowiek / Ogólnopolskie Forum Tańca 

Maciej Bujko - Fundacja Tiff Collective 

Arek Bagiński - Industrial Art 

Tomasz Sikora - Fundacja Działalności Artystycznej Hermetyczny Garaż 

Majka Zabokrzycka - Fundacja Dom Pokoju 
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Agnieszka Imiela-Sikora - Fundacja Bente Kahan 

Dominika Kluszczyk - IP Group 

Paula Szewczyk - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław 

Bogdan Michalewski - Stowarzyszenie Artyści na Bruku | Teatr Na Bruku 

Daniel Ratuszniak - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

Robert Drogoś - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA 

Viola Krajewska - Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center 

Jerzy Pietraszek - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Jacek Pluta - Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych | Wroclaw [Wroclove] 

Kostas Georgakopulos - Fundacja Avant Art 

Przemek Szczepan Seweryn Furdak - Fundacja Teatr Układ Formalny 

MODERATOR: Grzegorz Chojnowski - Szef redakcji kulturalnej Radio Wrocław, Koordynator 

Programu Radio Wrocław Kultura 

 

RAPORT Z DYSKUSJI (PODSUMOWANIE) 

Tematem rozmowy była kondycja środowisk kultury przez pryzmat organizacji pozarządowych 

z perspektywy lokalnej i globalnej, natomiast jej celem była wzajemna wymiana doświadczeń 

wynikających z okresu pandemii Covid-19 oraz dyskusja na temat korzyści wynikających z sie-

ciowania wrocławskich NGOsów w celu wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wypra-

cowania standardów dialogu z Miastem, a także stworzenia reprezentacji wrocławskich NGO. 

 

GŁOSY Z DYSKUSJI DOT. CZASU PANDEMII I DO ROZWAŻENIA W KONTEKŚCIE 

PRZYSZŁOŚCI 

► NGO: potrzeba reintegracji odbiorcy kultury i tworzenia wydarzeń wciągających do 

współtworzenia i współpracy, konieczność systematycznej pracy ze stałym, lokalnym 

odbiorcą 

► NGO: wykorzystanie okoliczności w celu weryfikacji dotychczasowej działalności, 

celów, przewartościowania spraw, szansa na spojrzenie na kulturę jako wspólne dobro 

► NGO: brak wytycznych i informacji ze strony rządu, a także wsparcia finansowego i me-

rytorycznego 

► NGO: ponad 30% NGO zaprzestało swojej działalności w wyniku pandemii Covid-19 

► NGO: różnorodność jest siłą środowiska kultury, są potrzebne różne narzędzia i formy 

działania 

► NGO: istotne uzupełnianie 1. sektora, a także duże korzyści wynikające z ponad-

branżowym sieciowaniem się NGO’ów 

► NGO: komisja dialogu obywatelskiego – doświadczenia z KDS z Warszawy wskazują na 

konkretne osiągnięcia w dialogu z miastem i na rzecz środowiska 

► NGO: brak sformalizowania pracy przekłada się na mniejszą skuteczność 

podejmowanych działań 

► DSS: brak czasu urzędników na nowe struktury dialogu z uwagi na pracę w wielu 

grupach roboczych 

► DSS: trwa ewaluacja przygotowań do Wrocławskiego Kongresu Kultury 
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► DSS: multiplikacja niesie minusy 

► DSS: właściwe jest tworzenie struktur do załatwiania określonych spraw i tematów 

► WK: wielkie wrocławskie przedsięwzięcia powstały bez struktur 

► WK: dowodem na uspołecznienie kultury są przedsięwzięcia kulturalne realizowane     

w mieście 

► WK: we Wrocławiu są warunki do realizacji własnych przedsięwzięć 

► WK: nowe forum nie posuną nas do przodu, należy skupić się na przygotowaniu 

Kongresu 

► WK: prowadzone dyskusję mają coraz mniejszą oglądalność 

► NGO: Konieczność rozmów i konsultacji w kontekście przyszłości wrocławskiej kultury 

► NGO: Zapewnienie obecności NGO w gremium, które mogłoby mieć wpływ na politykę 

miasta 

► NGO: Istnieje naturalne dążenie do informacji, konsultowania, dialogu i partnerstwa 

► NGO: konieczność dzielenia się możliwością współpracy międzynarodowej, praktykami, 

perspektywami w zmiennych okolicznościach  

► NGO: to spotkanie jest szansą na rozmowę z przedstawicielami UM, co jest ważne 

► NGO: istotna jest konsekwencja w realizacji zaplanowanych zadań 

► NGO: jest to procesualne zjawisko i jest to proces ciekawy 

► NGO: kolejne ciało jest wzmocnieniem procesu poprzez rozszerzenie 

► NGO: nie ma obawy o kontynuację dalszych pracach przy kongresie kultury 

► NGO: jaki jest nas wspólny interes zbudowany wokół wartości, poza oczywistą 

konkurencją? 

► NGO: Struktura hierarchiczna jest nieaktualna, co pokazał nam m.in. Covid-19 

► NGO: lepsza jest struktura pozioma, w której są różni gracze, pomimo potencjalnych 

pól konfliktu - jeśli te podmioty będą się wzajemnie widzieć i ze sobą współpracować, 

będzie to lepsze w przypadku kolejnego kryzysu niż dotychczasowa struktura  

► NGO: przenoszenie form, które sprawdziły się w innych miejscach do innych miejsc nie 

jest właściwe, każda struktura jest inna – należy uważne patrzeć, jak ze sobą 

rozmawiamy, jakie tworzą się naturalne grupy i wówczas konstytuować je prawnie  

► NGO: stały kontakt i zgłaszanie problemów, bycie tranzystorem jest jednym systemem, 

który zda egzamin 

► NGO: są sukcesy na polu współpracy UM i strona społeczna, ważniejsze jednak jest 

wypracowanie modelu, w którym odnajdzie się dla każdego, kto chce być aktywny, 

aktualnie przygotowania i sam kongres kultury jest bezprecedensowy w skali 

europejskiej, budujmy dalej model bez określonego horyzontu czasowego 

► NGO: potrzebne jest miejsce, w którym będziemy się spotykać i rozmawiać, 

konsultować, wspólnie zastanawiać się, jak kultura we Wrocławiu ma wyglądać za rok 

► NGO: proces dialogowy jest niezwykle długi, mozolny, ale i niezwykle potrzebny, wszy-

scy się go uczymy, natomiast ważne jest powstanie struktury, która zadba o spra-

wczość, aby dialog przekładał się na konkretne skutki i rezultaty,   

► NGO: duża potrzeba spotykania się w takiej, czy w innej zorganizowanej formie; 

konieczność sieciowania i reprezentowania interesów NGO; potrzeba wypracowania 

własnej struktury i sposobu na zadbanie o interesy. 
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WNIOSKI 

► Różnorodna, pozioma struktura dialogu w mieście powinna tworzyć warunki do 

aktywności społecznej i oddolnej dla każdego mieszkańca na miarę jego/jej możliwości 

czy doświadczenia. 

► Potrzeba kontynuacji dialogu pomiędzy NGO w kontekście wymiany doświadczeń, 

dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, konsultowania wspólnego stanowiska i dbania    

o interesy, które zbudowane są na wspólnych wartościach. 

► W dalszym etapie ukonstytuowanie tej grupy w celu zagwarantowania jej 

sprawczościa, aby dialog przełożył się na konkretne skutki i rezultaty. 

► Proces uspołeczniania polityki kulturalnej Wrocławia powinien być: 

1) inkluzywny, czyli zapraszający i pozwalający się wypowiedzieć i działać wszystkim 

podmiotom, które chcą być aktywne na tym polu (ich ilość i reprezentatywność wtedy 

nie stanowi problemu); 

2) otwarty, tzn. proces powinien wypracowywać mechanizmy i narzędzia, a nie 

odwrotnie czyli, że proces jest wtłaczany w jakiś schemat, który może być 

nieefektywny ponieważ zastosowane narzędzia są nieadekwatne do struktury oraz 

dynamiki działań podmiotów w nim uczestniczących. 

► Potrzeba powstania funduszu kryzysowego dla ngosów w celu zabezpieczenia osób nie 

posiadających umów o pracę. 

► Kultura we Wrocławiu ma pamięć procesu dialogu i współtworzenia lokalnej polityki 

kulturalnej. Nie tylko w historiach i wspomnieniach uczestników, przede wszystkim     

w zapiskach i notatkach z wielu prac, m.in. z: 1. Kongresu Kultury, Grupy Kultura 

Wrocław, z prac nad regulaminem Rady Kultury etc. Można praktykować dialog i siłę 

umów społecznych. Organizacje społeczne mają kompetencje by być liderem w tym 

dialogu i dbać o udział i głos słabszych. 

 

CO DALEJ? KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTYNUACJE? TERMINY? CELE? 

Dalsze kroki zostaną podjęte przez opiekuna panelu oraz chętnych uczestników. Zostanie 

wykonana próba wyłonienia z Grupy Kultura Wrocław organizacji pozarządowych i stworzenia 

zespołu roboczego ds. wrocławskich NGO (klasyczna grupa branżowa) lub powołanie nowego 

ciała na podstawie ustawy o organizacjach pozarządowych i wolontariacie. Bardzo ważny jest 

stały kontakt i współpraca z DSS i WK dotycząca współpracy organizacji pozarządowych               

z Urzędem i włączania NGO do różnych aktywności i prac związanych z wrocławską Kulturą. 
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WROBIZNES I WRO-NGO W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 
 

 

 

AUTORZY TEMATU 

Marian Ferenc - DFOP 

Marek Pasztetnik - ZIG 

 

UCZESTNICY PANELU 

Maria Mika - Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

Beata Bernacka - Dyrektor Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Marian Ferenc - Fundacja Aktywny Senior 

Katarzyna Wiązowska - Redaktor Naczelna portalu WroBiznes.pl 

Barbara Pokorny - Właściciel Euroimpex SA, Wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby 

Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy 

 

RAPORT Z DYSKUSJI (PODSUMOWANIE) 

Inspiracją do przeprowadzenia panelu w ramach Wrocławskiego Kongresu Organizacji 

Pozarządowych było uruchomienie w ubiegłym roku dwóch niezależnych od siebie portali 

internetowych:   
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▪ ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ  https://www.wrobiznes.pl   

▪ KOALICJI NA RZECZ ROZWOJU WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY URZĘDU 

MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI reprezentowanej przez 

DOLNOŚLĄSKĄ FEDERACJĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  https://wro-ngo.pl/ 

 

Celem dyskusji panelowej było zastanowienie się wspólnie z przedstawicielem samorządu i obu 

podmiotów nad tym jak można połączyć siły dla zwiększenia synergii: biznesu, organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego. Postawiono pytanie, czy okres „nowej 

rzeczywistości” pomoże wszystkim stronom zjednoczyć się w kontekście problemów istotnych 

dla mieszkańców Wrocławia. W okresie kryzysu wywołanego epidemią bardzo dużo mówi się     

i pisze o zwiększonej filantropi biznesu. Wielu uznaje ją za konieczną a nawet wręcz 

obowiązkową. Zastanawiano się czy nadszedł już czas na wpisywanie w strategię firm 

biznesowych a następnie konsekwentne realizowanej, filozofii CSR – społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Jednak nie poprzez zakładanie przez przedsiębiorców własnych 

NGO (np. tak jak robią to niektóre banki czy korporacje) lecz drogą współpracy z istniejącymi 

już wrocławskimi czy dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi.  Byłby to impuls do 

stworzenia czegoś trwałego na terenie Wrocławia, aglomeracji czy też regionu Dolnego Śląska. 

Mogłoby to też być inspiracją do zmiany podejścia w finansowaniu działalności z dotychcza-

sowego stereotypu, gdzie jedni tylko oczekują pieniędzy a inni je tylko dają. Może czas 

najwyższy aby wspólnie przygotowywać projekty, wspólne je realizować oraz poszukiwać 

wspólnych korzyści.  

 

WNIOSKI 

► strony dialogu panelowego zgodziły się na podjęcie współpracy szczególnie na 

płaszczyźnie wykorzystania platform wrobiznes i wro-ngo. 

► uznano, że wskazanym jest ponowne, aktualne na dzisiejszy czas podejście do 

współpracy biznesu, ngo, samorządu terytorialnego 

  

CO DALEJ?  

► możliwie jak najszybsze spotkanie ZIG i DFOP w celu uszczegółowienia warunków 

współpracy dla obu platform. 

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTYNUACJE?  

► kierownictwa podmiotów ZIG i DFOP. 

 

TERMINY? CELE? 

► przygotowanie wspólnego projektu funkcjonowania obu platform oraz rozpoczęcie 

jego realizacji – koniec br. 
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GŁÓWNI AKTORZY OSIEDLOWEGO ŻYCIA (FERMENTU) 
 

 

 

AUTOR TEMATU 

Sławomir Czerwiński - Wrocławskie Forum Osiedlowe 

 

UCZESTNICY 

Joanna Klima - Prezeska Stowarzyszenia Serce Szczepina, Radna Osiedla Szczepin 

Renata Piwko-Wolny - Prezeska Stowarzyszenia Grupa z Pasją, Radna Osiedla Strachocin -            

                                         Swojczyce – Wojnów 

Tomasz Patoła - Prezes Stowarzyszenia Kolektyw Pomysłów, Radny Rada Osiedla Maślice 

 

RAPORT Z DYSKUSJI (PODSUMOWANIE) 

Zaproszonych do dyskusji gości łączy wspólny mianownik, którym jest liderowanie lokalnej 

organizacji pozarządowej i jednoczesna praca w samorządzie osiedlowym. Każdy z rozmówców 

reprezentuje tez inną część Wrocławia tj. (wg powyższej prezentacji gości) centrum, wschód      

i zachód.   
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W trakcie debaty przedyskutowano dwa duże zagadnienia, w trakcie, których pojawiły się 

dodatkowe tematy: 

► Współpraca, partycypacja, wsparcie, synergia. Czy na waszych osiedlach, w waszej 

działalności macie do czynienia z tego typu zjawiskami? Podaj dobre i złe praktyki. 

Tematy dodatkowe: 

- Ocena i słuszność oraz potrzeba reformy rad osiedli we Wrocławiu. 

- Określenie granic działania i kompetencji NGOsów i Rad Osiedli w działaniach 

osiedlowych.  

► Jakich instrumentów, narzędzi używacie do realizacji działań osiedlowych? Które z nich 

polecacie na lokalne działania? Czego Wam brakuje by tworzona aktywność, ferment 

osiedlowy był większy, intensywniejszy, miał większy zasięg oddziaływania. 

Temat dodatkowy: 

- Jak współpracować z młodzieżą i zachęcać ją do stałego działania na rzecz lokalnej 

społeczności, osiedla, miasta. 

 

NA CZACIE INTERNETOWYM POJAWIŁO SIĘ JEDNO PYTANIE, KTÓREGO ZAGADNIENIE 

ZOSTAŁO PORUSZONE W DRUGIEJ CZĘŚCI DEBATY 

▪ Jerzy Śliwa: „Święte słowa. Pytanie jest o to: w jaki sposób motywować, a potem 

utrwalać zaufanie?” 

 

Ponadto w dyskusji internetowej pojawiały się stwierdzenia dotyczące statutu samorządu 

osiedlowego, reformy samorządowej z 1999 roku oraz funkcjonowania współpracy osiedlowej  

i międzyosiedlowej. Poruszono również kwestie mediacji, których obecność potrzebne jest na 

osiedlach. Komentarze i ich autorzy: 

 

▪ Magdalena Szczepaniak: „Ależ statut zakłada działanie na rzecz osiedla i jego 

mieszkańców. Problem leży po stronie ludzi którzy po otrzymaniu mandatu kierują się 

swoimi osobistymi gustami a nie dobrem ogółu.” 

 

▪ Grzegorz Tymoszyk „Już prof. Regulski, tworząc podstawowe założenia reformy 

samorządowej mówił, że upolitycznienie, rozumiane jako upartyjnienie samorządów 

będzie ich nieszczęściem i kresem.” 

 

▪ Grzegorz Tymoszyk „Istotą samorządu rozumianego jako wspólnota jest obywatelska    

i społeczna aktywność, partycypacja w decydowaniu i odpowiedzialności oraz 

współpraca.” 

 

▪ Grzegorz Tymoszyk „Narzędzia finansowe do wprowadzania trwałych zmian 

Społecznych na osiedlach to Mikrogranty, WBO i dotacje dla NGO.” 

 

▪ Jerzy Śliwa „Przy wzrastających budżetach osiedli mocniej działać będzie prawo 

Kopernika i reguły brutalnej polityki. Tu proponowałbym mądre integrację i otwarty 
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dialog. Tego Miasto nie docenia - uznając, że wysterowany establishment 

zagwarantuje stabilną władzę "miasto jest nasze". Warto zwrócić uwagę, że 

nacjonaliści mówią to samo i mają niestety nieograniczone pole do politycznego 

działania. Jeśli nadal będą odrzucani, to już niedługo przypuszczą atak na 

ukształtowane reguły.” 

 

▪ Jerzy Śliwa „Pani Joanno. Proszę się nie martwić. Taka jest chemia na dziś we 

Wrocławiu. Są ukształtowane stosunki wybranych podmiotów, które dbają o zakre-

ślone obszary interesów, Ale nie zniechęcałbym się. Miasto ma duży potencjał, w tym 

również tych którzy są ignorowani i pomijani.” 

 

▪ Jerzy Śliwa „Na Szczepinie jest wspaniały potencjał do wsparcia. Macie DOSPON i na 

pewno podjęliby współpracę z Wami.” 

 

▪ Jerzy Śliwa „Służymy pomocą mediacyjną jako Dom Mediacji we Wrocławiu przy 

Kutrzeby 5, zachęcamy do kontaktu z Grażyną Lange lub na: mediacje@mediacje.pl tel. 

723 111 638.” 

 

WNIOSKI 

► NGOsy powinny na osiedlach odpowiadać za działania miękkie, a samorząd osiedlowy 

za twarde (inwestycyjne). 

► Dobrym rozwiązaniem jest nawiązywanie partnerstw lokalnych w celu ugruntowania 

współpracy różnych bytów działających na osiedlach. 

► Zwiększenie sieciowania organizacji pozarządowych i samorządów osiedlowych w prze-

strzeni osiedla i ponadosiedlowo. 

► Wprowadzenie procedur w sprawie rozwiązywania konfliktów na osiedlach, 

dotyczących działań prowadzonych przez NGO i RO.  

► Rozwinięcie systemu szkoleń dla radnych osiedlowych  w kwestiach twardych oraz 

miękkich, a także w kwestii współpracy i partycypacji.  

► Obligatoryjne tworzenie w samorządzie osiedlowym komisji ds. kultury czy działań 

społecznych lub powołanie przedstawiciela do kontaktu z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi na osiedlu.   

► Wprowadzenie obustronnej oceny tj. raport samorządu osiedlowego ze współpracy     

z organizacjami pozarządowymi oraz ocena lokalnych NGOsów współpracy i działań      

z RO.  

 

CO DALEJ? KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTYNUACJE? TERMINY? CELE? 

Przedstawienie wniosków na Zespole ds. reformy ustroju samorządowych jednostek 

pomocniczych we Wrocławiu, działającym przy Prezydenci Wrocławia, w celu implementacji 

rozwiązań wzmacniających współpracę osiedlową.   
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Dyskusja i umacnianie dobrych praktyk (tworzenie standardów) prowadzone jest i będzie w ra-

mach działań bieżących Wrocławskiego Forum Osiedlowego – cykliczne spotkania (obecnie 

online), dyskusja na forach internatowych, bieżąca praca w terenie.   


