


WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ  
Spis tematów dyskusji 

1. NGO a biznes - wzajemne oczekiwania i 
realizacja wspólnych celów 

2. “Czysty Wrocław”- bez smogu i śmieci 
3. Potrzeby opiekunów osób zależnych 
4. Wrocławska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 
5. Standaryzacja w NGO - jak to zrobić 
6. Możliwości rozwoju współpracy między 

młodzieżowymi i dorosłymi organizacjami 
pozarządowymi 

7. Krótka ławka  Wypalenie zawodowe + brak 
nowego pokolenia 

8. Możliwości do normalnego społecznego 
funkcjonowania osób po zakończeniu kary 
pozbawienia wolności. Aktywizacja, praca, 
akceptacja społeczna.  
- Raport nie dotarł do sekretariatu Open 

Space 
9. Co miasto Wrocław powinno zrobić, aby 

zmniejszyć liczbę dzieci w domach 
dziecka? 

10. Diaspora Ukraińska we Wrocławiu. 
Wyzwania i perspektywy 

11. Po co komu kultura w tym mieście 
12. Miejsca spotkań młodzieży 
13. Dostępność tłumaczy języka migowego 
14. Miasto spokoju, miasto dobrego 

samopoczucia 
15. Wrocław miastem mediacji 
16. Propozycja organizacji pozarządowych dla 

osób nie mówiących po Polsku 
17. Centra Aktywności Lokalnej - osiedlowe 

miejsca spotkań (współpraca miasto - rady 
osiedli - NGO’sy - mieszkańcy) 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z DYSKUSJI  1

 

TEMAT SPOTKANIA: 

NGO a biznes - wzajemne oczekiwania i realizacja wspólnych celów 
 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię):  

Monika Florczak 
 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Celem dyskusji była wzajemna wymiana doświadczeń ze współpracy 

dotychczasowej NGO i biznesu ze szczególnym podkreśleniem wzajemnych 

potrzeb, które związane są z realizacją rozmaitych projektów oraz inicjatywami 

społecznymi. Jako najważniejsze potrzeby i wzajemne oczekiwania wymieniono: 

- jasne określenie CSR wraz ze zdefiniowaniem działań, które powinny być 

podejmowane przez NGO i biznes; 

- jasne określenie wzajemnych oczekiwań już na samym początku współpracy i 

szczerość we wzajemnych kontaktach; 

- nacisk na budowanie zaangażowania podczas realizacji inicjatyw; 

- uproszczenie procedur w firmach podczas nawiązywania współpracy i 

realizacji projektów; 

- nacisk na wymianę umiejętności pomiędzy NGO, a biznesem oraz 

uzupełnianie się podczas realizacji projektów; 

- innowacyjność (nie bójmy się jej!), jeśli chodzi o realizację przedsięwzięć; 

- nacisk na dostępność biznesu dla NGO (chęć współdziałania musi być 

widoczna)  

1 Raport w formie skanu, zostanie upubliczniony na stronie internetowej organizatorów oraz rozesłany drogą mailową do 
wszystkich uczestników kongresu. Wpisując dane zgadzasz się na ich publikacje.  
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Wnioski:  

- konieczność regularnych spotkań z udziałem przedstawicieli biznesu i NGO, 

podczas których poruszane byłyby ważne tematy; 

- aktywizacja współdziałania administracji publicznej, NGO i biznesu 

(współdziałanie = wymiana doświadczenia i umiejętności) 

- konieczność stworzenia jasnej bazy, gdzie NGO i biznes mogłyby zdefiniować 

i przedstawić wiedzę i umiejętności, które chciałyby zaoferować sobie 

nawzajem oraz których potrzebują; 

- konieczność zbudowania przestrzeni, gdzie NGO i biznes mogłyby lepiej 

poczuć siebie nawzajem 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

Dalsze kroki zostaną podjęte przez liderkę dyskusji oraz chętnych uczestników. W 

szczególności temat spotkań NGO i biznesu będzie kontynuowany jako pole, gdzie 

dostrzeżono duży potencjał. 

 

Uwagi/inne treści:  

- 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z DYSKUSJI  2

 

TEMAT SPOTKANIA: 

“Czysty Wrocław”- bez smogu i śmieci 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Barbara “Pomysł Na Życie” 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Mieszkańcom obojętny jest stan środowiska w jakim żyją (co może wynikać z 

niewiedzy i braku świadomości co do istoty problemu) 

 

Wnioski: 

- brak edukacji zarówno wśród mieszkańców jak i jednostek zarządzających 

miastem (nowe deweloperskie osiedla, biurowce, śródmiejska ciasna 

zabudowa) 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

- Miasto jest odpowiedzialne za wdrażanie dynamicznych programów odnowy 

miasta zdrowego, które nie powoduje chorób wśród mieszkańców 

(szczególnie dzieci i osoby starsze). 

- Miasto powinno być miejscem przyjaznym, zachęcającym do przebywania na 

jego terenie. 

2 Raport w formie skanu, zostanie upubliczniony na stronie internetowej organizatorów oraz rozesłany drogą mailową do 
wszystkich uczestników kongresu. Wpisując dane zgadzasz się na ich publikacje.  
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- Większa współpraca między jednostkami pozarządowymi, a władzami miasta. 

- Edukacja, edukacja, edukacja. 

- Niezwłoczne podjęcie działań. 

- Odnawialna energia, ekologiczne piece. 

- Kontrola palenisk (większe kary za spalanie śmieci). 

 

Uwagi/inne treści:  

Brak zainteresowania tematem wśród uczestników Kongresu!!! 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z DYSKUSJI  3

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Potrzeby opiekunów osób zależnych 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Fundacja Imago, Basia Górka 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

1. Umożliwienie realizacji wsparcia interwencyjnego dla opiekunów → 

maksymalne skrócenie procedury administracyjnej; ew. przeznaczenie x% 

budżetu jednostki pomocy społecznej na “szybkie decyzje” (zmiany 

legislacyjne?) 

2. Umożliwienie szybkiego dostępu do informacji osobom, które nagle stały się 

opiekunami osób zależnych 

3. Realizacja we Wrocławiu innowacji, jaką jest “home - sharing” ( rekrutacja 

rodzin z domami przygotowanymi na przyjście osób zależnych → czerpiemy z 

dobrych prawnych zagrań np. szkockich) 

4. Zabezpieczenie źródeł finansowania dedykowanych usługom dla opiekunów 

(w tym adekwatne taryfikatory wynagrodzeń; do rozważenia częściowa 

partycypacja finansowa odbiorców usług) 

5. Zabezpieczenie infrastruktury mieszkalnej na całodobową opiekę 

wytchnieniową - rozmowy z ważnymi podmiotami/ osobami, np. możliwości 

pozyskania przestrzeni (użyczenie, dzierżawa, darowizna?) 

3 Raport w formie skanu, zostanie upubliczniony na stronie internetowej organizatorów oraz rozesłany drogą mailową do 
wszystkich uczestników kongresu. Wpisując dane zgadzasz się na ich publikacje.  
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6. “Niech nas słyszą” - wspólne rekomendacje. Wrocławskie NGO i JST  nt. 

uproszczenia procedur administracyjnych, skutecznych rozwiązań itp. 

(również rekomendacje dot. zapisów konkursów na projekty unijne, do 

rozważenia rekomendacje dot. zmian artykułów prawnych) 

7. Zwrócenie uwagi na potrzeby opiekunów w najtrudniejszych sytuacjach 

życiowych (m.in. rodziców dzieci z hospicjów)  

 

Wnioski:  

- 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

Potrzeba wspólnej dyskusji NGO i jednostek samorządu działających w obszarze 

wsparcia opiekunów osób zależnych nt. oferty instrumentów wsparcia. Wspólna 

analiza potrzeb opiekunów - mieszkańców Wrocławia. 

Propozycja dyskusji (debaty) open space dla branżowej grupy ds. osób z 

niepełnosprawnościami  

 

Uwagi/inne treści:  

Nagłośnienie tematu w mediach wrocławskich i wśród mieszkańców, ponieważ 

ostatecznie większość z nas stanie się opiekunami osoby/ osób zależnych, więc 

temat dotyczy wszystkich nas! 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z DYSKUSJI  4

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Damian Wojciech Dudała 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Podczas sesji poświęconej ww. tematowi zgłoszone zostały różne problemy 

związane z funkcjonowaniem Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

w szczególności z brakiem wiedzy/ informacji/ świadomości nt. WRDPP wśród III 

sektora we Wrocławiu. Uczestnicy zgłaszali, że informacji nt. tego, co robi WRDPP?, 

co to jest? Praktycznie nie ma. Padały pytania czy np. jest zakładka na stronie 

Sektora 3, wrocław.pl. Przedstawiciel UM Wrocławia przekazał, że tak i generalnie 

informacja na stronie miejskiej jest oraz, że są publikowane raporty nt. WRDPP w 

sprawozdaniu rocznym oraz protokoły z posiedzeń. Jednak uczestnicy wykazywali, 

że jest potrzeba, aby młode, nowo-powstające NGO we Wrocławiu były informowane 

o tym, że jest coś takiego jak WRDPP. Trzeba się też zastanowić nad sposobem 

dystrybuowania informacji. WRDPP w strukturze dialogu miejskiego pełni ważną rolę 

i jest niestety niska świadomość nt. jej możliwości i potencjału, który wynika z 

zapisów ustawowych (ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie). 

 

 

4 Raport w formie skanu, zostanie upubliczniony na stronie internetowej organizatorów oraz rozesłany drogą mailową do 
wszystkich uczestników kongresu. Wpisując dane zgadzasz się na ich publikacje.  
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Wnioski:  

1. Należy zmienić sposób formułowania treści/ informacji nt. działalności 

WRDPP biorąc pod uwagę: 

- różne grupy odbiorców (np. seniorzy, młodzież, organizacje młode/ już 

działające) 

- kanały komunikacji (analogowy, cyfrowy, prosty i zrozumiały język, 

forma audiowizualna) 

- wykorzystanie zasobów mailingowych (np. Newsletter 3 sektora, 

newsletter Tratwy) 

- wykorzystanie potencjału przedstawicieli III sektora będących 

członkami WRDPP 

2. Należy też kontynuować dyżury WRDPP przed posiedzeniami Rady pod 

warunkiem, że podjęte zostaną działania informacyjne ujęte w 1. pkt. 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

Uczestnicy sesji - przedstawiciele WRDPP zobowiązali się do przepracowania 

postulatów zgłoszonych podczas sesji. Przede wszystkim na posiedzeniach WRDPP 

zostanie poddana dyskusji forma/ sposób/ treść informacji o działaniach WRDPP na 

zewnątrz. Informacje o WRDPP będą uwzględniane w newsletterze 3 Sektora, a 

młode/ nowopowstające NGO we Wrocławiu będą otrzymywać info o podmiocie 

jakim jest WRDPP. 

 

Uwagi/inne treści:  

Podczas dyskusji zostało zadane pytanie - czy WRDPP powinna kontynuować 

organizowanie posiedzeń w różnych NGO we Wrocławiu, które je zapraszają do 

siebie. Biorąc pod uwagę potrzebę - zmianę sposobu komunikowania WRDPP/ 

informacji o swojej działalności na zewnątrz - jest to warte uwagi. Warto też 

zastanowić się nad uczestniczeniem przedstawicieli WRDPP w różnych spotkaniach/ 
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seminariach/ wydarzeniach związanych z III sektorem we Wrocławiu, aby o 

działalności WRDPP mówić i wykazywać możliwości oraz potencjał WRDPP. 

WRDPP w strukturze dialogu miejskiego: 

Ważnym wątkiem poruszanym podczas sesji była rola i miejsce WRDPP w 

strukturze dialogu miejskiego. W mieście funkcjonuje GDS - Grupy Dialogu 

Społecznego oraz GB - Grupy Branżowe, na których są dyskutowane problemy/ 

potrzeby/ pomysły zgłaszane m.in przez grupy nieformalne/ NGO/ rady osiedli. Na 

tym poziomie powinny być one przedyskutowane i wypracowane rozwiązania, które 

Gmina Wrocław powinna wprowadzić. Można też pójść dalej i zgłosić to pod obrady 

WRDPP pod warunkiem, że zawierają się one w 34 punktach pożytku publicznego, 

zawartych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. NGO mają też zgłosić 

swoje problemy/ potrzeby/ postulaty biorąc pod uwagę zapisy ustawowe pożytku 

publicznego. 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z DYSKUSJI  5

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Standaryzacja w NGO - jak to zrobić 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

„Robienie rzeczy tak jak się powinno je robić.”  

1. WAŻNE DLA ORGANIZACJI: JAKOŚĆ USŁUG I ZARZĄDZANIA – spisane są 

jak WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PAMIĘĆ ORGANIZACJI  

2. standardy współpracy → konkursy → konkurencja (etyka) – „żeby było jasne, 

czego się od nas – oferentów oczekuje”. OSOBNE PROCEDURY DLA 

KAŻDEGO konkursu 

EWALUACJA! 

3. STANDARDY REALIZACJI PROJEKTU - zarządzanie projektem. Standardy 

ułatwiają życie. Nie muszą być narzucone, ale żeby było się do czego odnieść.  

Case study: WOLONTARIAT EUROPEJSKI - wszyscy to robią, ale każdy po 

swojemu, a to może być wymodelowane. Są coroczne spotkania wolontariatu i 

jest przepływ informacji ale nie ma spisanego. Agencja jednak nie wypracowała 

dobrej praktyki, a niektóre organizacje wypracowały swoje standardy ciężką 

pracą i nie chcą ot tak dawać innym „gotowca”. Firmy branżowo wypracowują 

swoje standardy. Aby zrobiły to NGO – musi być jakiś wspólny projekt. 

5 Raport w formie skanu, zostanie upubliczniony na stronie internetowej organizatorów oraz rozesłany drogą mailową do 
wszystkich uczestników kongresu. Wpisując dane zgadzasz się na ich publikacje.  
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4. STANDARDY ORGANIZACYJNO- PRAWNE: prosta, intuicyjna baza wiedzy w 

internecie, instrukcje manualne, FAQ, kejsy problemowe 

mała organizacja: nie koniecznie potrzebują doradztwa, edukacji 

standard płatny w zależności od organizacji np. 500-1000 lub % rocznego 

budżetu. CZYNNIK FINANSOWY - wyklucza małe organizacje 

 

5. STANDARDY JAKOŚCI USŁUG: wyzwaniem jest granica pomiędzy 

indywidualnymi metodami/standardami pracy NGO, a unifikacją/ujednoliceniem 

na rzecz jakości 

 

6. DYLEMATY  

- czy potrzebujemy standardów i czy je chcemy 

- deklaratywność vs. weryfikacja 

weryfikowanie wewnątrz branży - wymyślić sposób 

- mierzenie zmiany 

- standard jako nośnik wiedzy między organizacjami = współpracy 

- Jak nie konkurować ze sobą, np. model współpracy liderów projektów 

WBO 

rozmawianie o projektach 

 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

- 

 

Uwagi/inne treści: 

- 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Możliwości rozwoju współpracy między młodzieżowymi i dorosłymi organizacjami 

pozarządowymi 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Forum Młodych Dyplomatów - Jan Pabisiak 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

- problemem we współpracy dorosłych z młodzieżą jest brak kontaktu i 

stereotypy  

- NGO zyskałyby większą frekwencję zapraszając do współpracy lokalne szkoły 

i mł. NGO 

- nie ma wydarzeń “nudnych”, albo “niepasujących” 

- wzajemne podmiotowe traktowanie 

- konieczność poznania się, uczestnictwa w forach integracyjnych 

- uwzględnienie głosu młodzieży (nie tylko dawanie, ale i słuchanie głosu 

młodych)  

Wnioski: 

-  

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

Informowanie się o swoich wydarzeniach - wzajemne zaproszenia na konferencje i 

do projektów 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kontynuację 
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Spotkamy się w celu omówienia konkretnych inicjatyw w czerwcu - lipcu 

W dniach 8 - 15 czerwca postaramy się włączyć i spotkać na kongresach 

młodzieżowych 

 

Uwagi/inne treści: 

-  
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Krótka ławka  

Wypalenie zawodowe + brak nowego pokolenia 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Tadeusz Mincer 

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie):  

- brak nowych członków 

- mamy zły PR → musimy być lepiej zauważalni 

- nie mamy ciekawej oferty zawodowej 

- musimy wyjść z bańki ngosowej 

- ngos to miejsce, gdzie można znaleźć poczucie sensu 

- sformalizowanie nie zawsze pomaga 

Świat jest za szybki, by oczekiwać szybkich efektów 

Opinia publiczna mówi: W 3 sektorze pracują dla pasji i wolontariat jest nieatrakcyjny 

dla młodzieży 

To co pomagające to różnorodność działań 

Problem: lider zajmuje za dużo miejsca na ławce i nie są w stanie posunąć się 

finansowo 

 

Wnioski: 

1. Ćwiczymy współpracę od przedszkola 
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2. Musimy posługiwać się innym językiem - włączający “my”, a nie “oni” 

3. Trzeba współpracować i sieciować 

4. Dobrze mieć ścieżki rozwoju w organizacjach  

5. Iść na spotkanie do uczelni wyższych 

6. Tworzymy projekty edukacyjne w szkołach o społeczeństwie edukacyjnym 

7. Aplikacja dla wrocławskich ngosów 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

Spotkania koalicji ngosów z przedstawicielami uczelni wyższych, po wakacjach 

 

Uwagi/inne treści: 

-  
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Co miasto Wrocław powinno zrobić, aby zmniejszyć liczbę dzieci w domach 

dziecka? 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Małgorzata Sawicka 

Fundacja Przystanek Rodzina 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

W dyskusji wzięło łącznie udział 10 osób, omówiono aktualną sytuację 

Zgłoszone uwagi: 

1. Miasto powinno poszukiwać RZ --> 

- brak spójnej komunikacji, dostępu do informacji w sposób logiczny i 

klarowny  

- rozwijać rodziny zaprzyjaźnione 

Omówiono złe postrzeganie RZ przez opinię publiczną, brak systematycznego 

wsparcia, brak pracy z rodziną biologiczną podczas pobytu dzieci w DD 

RZ zawsze powinny wiedzieć, że wszystkie dzieci w DD są po traumatycznych 

przeżyciach, które mogą objawić się w różnej postaci w przyszłości. 

RZ powinny dostawać pomoc, nie tylko kontrolę, WSPÓŁPRACA!!! dla dobra 

dziecka → dzieci nie są winne - nigdy! Potrzebny jest dialog z OPZ 
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Wnioski: 

1. Opracowanie/ stworzenie spójnej kampanii społecznej/ informacyjnej dot. 

poszukiwania RZ oraz zmiany obecnego wizerunku RZ (nie dorabiamy się na 

dzieciach!!!) 

2. Większa pomoc i wsparcie dla RZ wg indywidualnych potrzeb RZ 

3. Wolontariusze do pomocy wg potrzeb RZ 

4. Grupy wsparcia → nieformalne 

5. Pełnomocnik RZ → osoba, do której można odwołać się, zgłosić swój 

problem, uzyskać poradę 

6. Organizować wsparcie w pracy z rodziną biologiczną dziecka i weryfikować 

na bieżąco jego możliwości powrotu do domu/ regulować sytuację prawną 

7. Miasto może zaoszczędzić duże pieniądze na przeniesieniach dzieci z DD do 

RZ/RB! Patrz załącznik Dziennik Urzędowy - koszt utrzymania dziecka w DD. 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

-  

 

Uwagi/inne treści:  

-  
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Diaspora Ukraińska we Wrocławiu. Wyzwania i perspektywy 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Maksym Wołosewicz 

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

- krótkie przedstawienie się 

- wprowadzenie lidera do dyskusji i przedstawienie ogólnych statystyk na temat 

diaspory ukraińskiej 

- dyskusja o wyzwaniach i perspektywach 

a) biurokracja w Polsce  

b) problemy z uzyskaniem wizy 

- długie oczekiwanie na dokumenty w urzędzie wojewódzkim 

- podkreślenie, że wśród obcokrajowców są osoby z niepełnosprawnościami i 

one mają duże problemy np. z wypełnianiem dokumentów 

 

Wnioski: 

Pomysły:  

- nowelizacja prawa administracyjnego w zakresie obsługi obcokrajowców poza 

UE 

- naciski/ petycje/ rozgłoszenie problemów przez organizacje pozarządowe, np. 

przez Związek Ukraińców w Polsce 
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- odciążenie administracji we Wrocławiu, żeby można było więcej spraw 

załatwić w delegaturach, np. w Jeleniej Górze 

- edukacja nauczycieli w szkołach, żeby dzieci polskie szanowały i integrowały 

się z dziećmi Ukraińców i vice versa 

- dostępność wydarzeń kulturalnych 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

-  

 

Uwagi/inne treści: 

-   
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Po co komu kultura w tym mieście 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Izabela Duchnowska, Robert Chmielewski 

Grupa Kultury Wrocław 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Kultura walczy z nudą 

Kultura jest różna jak pogoda 

Każda kultura wymaga edukacji 

Czy każdy dział kultury musi być dostępny  

Edukacja od przedszkola, uczelnie kultury, uczelnie muzyki praktycznie 

Działamy pod mechanizmy, które są dostępne 

Nie każda aktywność kulturalna musi być dla każdego 

Czy aktywność “osiedlowa” jest niedofinansowana? 

Za mała oferta dla dzieci 

Gdzie są kapele podwórkowe? 

Apel do Departamentu Edukacji - wpuszczenie NGO’sów do szkół 

Zwiększenie środków finansowych dla NGO’sów przeznaczonych na kulturę 

NGO’sy powinny robić diagnozę potrzeb lokalnych 

Zbadanie potrzeb mieszkańców dot. kultury 

Kultura jako integracja, działania zależą od miejsca/ osiedla 
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Kultura jako wspólne wartości społeczne  

Kultura jako przeciwdziałanie mowie nienawiści 

 

Wrocław to stan świadomości i zespół zachowań 

Najmniejsze źdźbło kultury daje ziarno i szerzy kulturę 

Kultura zwiększa świadomość obywatelską 

 

Okrągły stół pomiędzy grupami nieformalnymi (urząd) i nieformalnymi 

 

Wnioski: 

-  

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

5.06, godz. 17:00 Firlej - spotkanie wszystkich osób zajmujących się kulturą!!! 

 

Uwagi/inne treści: 

-  
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Miejsca spotkań młodzieży 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Wojtek / Tratwa  

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Iluzjonista - sztuczki dla młodzieży 

Mode - praca na rzecz młodzieży 

Język obcy dla liceów, techników, zawodówek 

Animatorka TRATWA 

Animator TRATWA 

Rzecznik Dialogu 

Fundacja “DO” 

 

Wnioski: 

-  

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

Odpowiedzialny: Wojtek TRATWA 

Utworzenie kolejnego miejsca spotkań we Wrocławiu 

Kontakt z obecnymi w ramach Grupy Branżowej  

“Praca z młodzieżą” 

“Kontakt w ramach działań klubu Moje Miejsce “TRATWA” 
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Wykorzystanie w praktyce medium iluzji i Open Space 

Termin: koniec czerwca 

Cel: współpraca 

 

Uwagi/inne treści: 

Komandos- który bije rekordy biegu tyłem, Bolaton w kajdankach przepływa 

Medium - skoki w workach  

nietuzinkowe osobowości  

30 tysięcy przysiadów 

Kwestia wyboru uzależnień 

 

W pracy z młodzieżą istotne są media, ale mogą to być “media” dowolne, poparte 

osobowościami animatorów. Chodzi o impulsy, które pozwolą młodzieży na 

samorealizację.   
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RAPORT Z  

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Dostępność tłumaczy języka migowego 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Jan 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych “Nadzieja” 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Dostępność tłumaczy PJM jest z roku na rok coraz lepsza. Problemem jest brak 

wykwalifikowanych tłumaczy PJM. Urzędnicy i instytucje państwowe ustawowo 

zobligowane do udostępnienia tłumaczy w swoich placówkach. Kierują pracowników 

na podstawowy kurs języka migowego, po którym mają pełnić funkcję tłumacza. 

Formalnie rozwiązuje to problem, natomiast osoby te znają jedynie podstawowe 

zwroty. Kolejną kwestią jest brak tłumaczy dostępnych 24 godziny na dobę w 

służbach interwencyjnych i ratunkowych. Powstał nr SMS 112, jednak zgłoszenia 

pozostają bez odpowiedzi.  

 

Wnioski: 

-  

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

Metodą na rozwiązanie problemu małej ilości tłumaczy PJM jest wprowadzenie 

tłumaczeń audio-video prowadzonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 

Umożliwia to odbycie wielu tłumaczeń z jednego miejsca. Wdrożenie systemu 
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można by rozpocząć od dialogu pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz osób 

głuchych, a osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie tłumaczy w każdej z tych 

placówek. 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych “Nadzieja” jest otwarte na dyskusje i 

zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, służb interwencyjnych oraz 

ratunkowych. 

 

Uwagi/inne treści: 

-   
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

RA 

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Miasto spokoju, miasto dobrego samopoczucia 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Mateusz Kolaszkiewicz  

Krakowski Instytut Psychoterapii, Siemacha, Oddział we Wrocławiu 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

- zwrócenie uwagi na oddziaływanie bodźców oddziaływaniach na ciało i 

psychikę: hałas, światło, kolory, przestrzeń, tłum, dotyk, zapach 

- przebodźcowanie prowadzi do stresu, chorób, nadmiernego zmęczenia 

- przestrzeń spokoju to przestrzeń fizyczna i relacyjna 

- inicjatywa leśnych przedszkoli i szkół, las miejski (np. las Mokrzański) 

- uważność i wyczucie w triadzie dziecko - rodzic - specjalista 

- normy uciszania - edukacja, praca nad cichymi strefami (lokalizowanie ich i 

tworzenie - otwarte i zamknięte, np. kawiarnie) 

- ogólnodostępność treningów uspokajania i terapii 

- koszenie bez użycia mechanicznych urządzeń 

- urbanistyka, estetyka 

- praca nad normami - pytanie: ”czy za głośno?”, „czy przeszkadza?” 

- strategia planowania - jak projekt wpływa na przestrzeń - perspektywa 

systemowa 
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Wnioski: 

- 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele? 

GDS w sprawie spokojnego miasta. Z tej grupy dyskusyjnej kontakt do Mateusz 

Kolaszkiewicz m.kolaszkiewicz@gmail.com 

 

Uwagi/inne treści: 

-  
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

 

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Wrocław miastem mediacji 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Jerzy Śliwa 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

Czy Wrocław jest miastem jednoczenia ludzi? 

Wrocław ma idee, ale nie ma mitu założycielskiego. Wrocław jednoczy i szuka swojej 

tożsamości. 

Ważne, by miasto znalazło sposoby na konflikty. 

Wrocław ma duże tradycje po II wojnie światowej. 

Obecnie ma dużą infrastrukturę. Następuje wymiana. 

Firmy z Wrocławia są w "setce" firm IT z całego świata. 

Jednoczymy się w grupach - organizacjach i partiach, inny jest wrogiem. 

  

Ostatni czas - 100 tysięcy przybyszów z Ukrainy i Białorusi.  

Potrzebna długofalowa strategia uwzględniająca różnorodność Ukraińców z różnych 

stron. 

Toczy się na ten temat dyskusja po ukraińsku i po polsku na forum facebook 

"Ukraińcy we Wrocławiu". 

Uwaga na mogę nienawiści wobec Ukraińców ze źródeł kibicowskich. 
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Wnioski - ciekawe obserwacje:  

- Polacy mediatorami między Ukraińcami różnojęzycznymi  

- tożsamość oparta na jednoczeniu ludności po II wojnie światowej 

- potrzeba wypracowania tożsamości Wrocławia z wykorzystaniem dużego kapitału 

wypracowanych środków 

- opisać społeczny wymiar (potencjał, kapitał) mediacji 

- uwaga na mowę nienawiści w prasie/mediach - specjalny ciężar dla naruszeń praw 

ludności ukraińskiej, np. "pijany kierowca potrącił dziecko" - "pijany Ukrainiec potrącił 

dziecko" 

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

Konferencja "Wrocław Miastem Mediacji" - miejsce: 3 Sektor 31.05.2019 - prow. 

Damian Dudała 

 

Uwagi/inne treści:  

Potrzebne są otwarte spotkania środowiska mediatorów, by zbudować 

przepływ/transfer wiedzy między małymi środowiskami, z udziałem dużych, z 

możliwością włączenia freelancerów. Przeciwdziałać zjawiskom monopolistycznym.A 
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

 

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Propozycja organizacji pozarządowych dla osób nie mówiących po Polsku 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię):  

Karolina Przybysz, Mariusz Librowski  

Fundacja Mode - Move and Develop Foundation  

 

Raport z dyskusji (podsumowanie): 

W dyskusji wzięło udział 17 osób reprezentujących organizacje celujące we 

współpracę z obcokrajowcami w tym zarówno dedykujące swoje działania młodzieży 

jak i dorosłym. 

Dyskusja, że jest wielka potrzeba rozmowy na ten temat i że podjęcie tego tematu 

jest tyleż krytyczne, co trudne - ze względu na silosowość organizacji i grup ich 

odbiorców, utrwaloną brakiem wspólnej platformy komunikacyjnej mimo prób 

ukierunkowywania dyskusji, trudno było znaleźć 1 mianownik - potrzeb jest wiele, co 

implikuje różnorodność rozwiązań. 

Mimo to udało się ustalić, że główne bariery to: językowa i przepływu informacji - 

zarówno między NGO jak i do samych zainteresowanych brak wspólnych 

standardów i jasnej polityki.  

 

Wnioski:  

Wskazania do rozwiązania problemów to: 

- stworzenie żywej platformy do spotkań (online i na żywo) i integracji  
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- zniesienie barier językowych - także w zakresie budowania komunikacji 

wielokulturowej  

- stworzenie platformy do współpracy na liniach: NGO - NGO i NGO - biznes 

przy aktywnym wsparciu instytucji  

 

Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

Temat był zbyt rozległy i świeży - wymieniliśmy się kontaktami i wyraziliśmy chęć 

dalszej współpracy.  

 

Uwagi/inne treści:  

Spotkanie pokazało, że bardzo brakuje wspólnej komunikacji i działania na polu 

tworzenia oferty NGO dla osób nie mówiących po Polsku. Pojawiła się także 

potrzeba utworzenia grupy dialogu społecznego do spraw tworzenia oferty stosownej 

i potrzebnej dla obcokrajowców, osób niemówiących po polsku.  
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Wrocław, 28.05.2019 r. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 

 

 

 

TEMAT SPOTKANIA: 

Centra Aktywności Lokalnej - osiedlowe miejsca spotkań (współpraca miasto - rady 

osiedli - NGO’sy - mieszkańcy) 

 

Autor/ka tematu (nazwa organizacji, imię): 

Monika 

 

Raport z dyskusji (podsumowanie):  

Uczestnicy: WCRS, Tratwa, Mikrogranty, Nowe Nadodrze, Aktywny Senior, RO 

Jarnołtów, Infopunkt Nadodrze 

- niełatwo dotrzeć do informacji o takich miejscach 

- czy brakuje miejsc spotkań dla seniorów  

- Czasoprzestrzeń - może pełnić rolę CAL-u na Dąbiu 

- jak zrobić CAL 

- definicja CAL-u jest w opracowaniu Grupy Dialogu Społecznego 

- nie tylko NGO organizuje, ale też mieszkańcy 

- zaczynać od małych miejsc spotkań i wydarzeń, budować kapitał 

społeczny 

- złoty środek między spontanicznością, “anarchią” a zorganizowaniem, 

instytucjonalizmem 

- działania plenerowe, bez siedziby jako dobry start np. Serce 

Szczepina, Zmieniaj Zakrzów 
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- przykład miejsca spotkań jako zaplecza dla organizacji pozarządowych 

i narzędzia przemian społecznych - np. Przedpokój H13 - czy 

mieszkańcy 

- CAL - podział na działania artystyczne + ogólnospołeczne (dzielenie 

przestrzeni) Partynice - biała plama, na Ołtaszynie dom kultury ze 

swoim programem (domy kultury nie zawsze są otwarte na inicjatywy 

pozakulturalne) 

- CALe jako eksperyment, program pilotażowy z mniejszym budżetem, 

czy tylko w miejscach zdiagnozowanych np. CAL mobilny jako badanie 

potrzeb (Psie Pole-Zawidawia chętnie) → kontenery (pawilony) na 

każdym osiedlu → WCRS 

 

Wnioski:  

- dobra praktyka - środki w lokalnych domach kultury na działania dla 

mieszkańców - przykład Agory, Zajezdni, żeby był stały program, ale też pole 

dla inicjatyw mieszkańców 

- Mikrogranty - głos za zwiększeniem budżetu, żeby było więcej projektów 

- ale mikrograntowe projekty nie są w stanie pełnić takiej funkcji jak CAL - 

miejsce otwarte, stałe, do którego mieszkańcy mogą przyjść w każdej chwili 

(lokal + osoba na etacie) 

- na każdym osiedlu jest Rada Osiedla, która ma lokal/ siedzibę, od tego 

można zacząć 

- czasem na osiedlu liczba lokali jest duża, wystarczająca, ale odbiorcy się nie 

angażują → FREKWENCJA nie jest miarą sukcesu, “wszyscy się znają na 

Facebooku”, ale w realu nie chcą się znać 

- wychodzenie na ulicę 

- potrzeba wsparcia, jeśli chodzi o użyczenie lokali na cele społ. np. list, 

wniosek z Departamentu Spraw Społecznych (BPS-u) do dyr. szkół 
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Co dalej? Kto jest odpowiedzialny za kontynuacje? Terminy? Cele?  

Przekazanie info grupie dialogu społecznego (Joannie Wareckiej) 

- udostępnienie listy oficjalnych i nieoficjalnych miejskich aktywistów na 

osiedlach np. stronie Sektora 3 

 

Uwagi/inne treści:  

-  
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