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Szanowni Państwo, 
Szanowne Organizacje Pozarządowe działające we Wrocławiu, 
 
Chcielibyśmy zaprosić Was do tworzenia wrocławskich smaków współpracy, jedynych 
w swoim rodzaju. Podsumowując 2016 rok, pozostajemy z niezwykle ważnym dla nas 
pytaniem: Jak współpracować razem skuteczniej niż dotychczas? My organizacje 
pozarządowe między sobą i my organizacje pozarządowe z Urzędem Miejskim Wrocławia? 
 
Dyskutujemy o tych kwestiach we Wrocławiu od dawna. W ostatnich miesiącach intensywniej 
poszukiwaliśmy ponownie odpowiedzi na to pytanie. Od jesieni spotykaliśmy się w ramach 
projektu „Wrocław Miastem Dialogu”. Stworzyliśmy grupę roboczą, do której zapraszaliśmy 
wszystkie chętne wrocławskie organizacje pozarządowe. W ramach tej grupy, w której 
również pracowali urzędnicy wrocławskiego magistratu, przygotowaliśmy razem debatę 
pozarządową „Smaki współpracy NGO - UM”, zorganizowaną 12 grudnia 2016 roku. 
Podczas debaty zaprezentowaliśmy wrocławski model współpracy NGO i Gminy Wrocław. 
Pokazaliśmy, jak chcemy skuteczniej współpracować i integrować pozarządowy Wrocław 
oraz poprosiliśmy obecne wrocławskie organizacje pozarządowe o opinie i komentarze. 
Zdecydowana większość uczestników debaty zadeklarowała chęć uczestniczenia 
w planowanych przez nas działaniach i dołączenia do nas. Teraz prezentujemy 
uporządkowany materiał i ponownie zapraszamy do włączenia się do proponowanych przez 
nas działań. 
 
Sami od siebie domagaliśmy się podczas wielu godzin rozmów „konkretu”, słyszeliśmy to 
również od Państwa. Zatem proponujemy konkretne działania. Dołączcie do nas, pokażcie 
siłę pozarządowego Wrocławia! 
 
Mamy plan działania na 2017 rok! Prezentujemy go poniżej. 
 
My, czyli kto? 
 
We wspomnianym projekcie „Wrocław Miastem Dialogu” byliśmy grupą roboczą. Wszyscy 
wysłaliśmy swoje zgłoszenia do udziału w projekcie, wiedząc, że przed nami zadanie 
wzmocnienia struktur dialogu i współpracy wrocławskich NGO i GW oraz integracji 
środowiska pozarządowego we Wrocławiu. Jesteśmy pozarządowcami i urzędnikami, 
przedstawicielami wrocławskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami 
wrocławskiego magistratu. Od początku listopada spotykamy się regularnie i dyskutujemy 
o sprawach ważnych dla wrocławskich organizacji pozarządowych. Każdy może wziąć udział 
w naszych spotkaniach, każdy może do nas dołączyć. 
 
Aktualnie członkowie grupy reprezentują dziesięć wrocławskich organizacji pozarządowych. 
Grupa liczy 18 osób. Spotykamy się raz w miesiącu. Nasze najbliższe spotkanie odbędzie 
się w poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 – 13.00 w sali nr 6, na piętrze 
Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA) przy ul. 
Legnickiej 65. Pracujemy zadaniowo myśląc o konkretnych rezultatach. Dzielimy się 
zadaniami, które uważamy za istotne i na comiesięcznych spotkaniach relacjonujemy 
postępy w realizacji poszczególnych zadań. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Agata Bulicz, DFOP (agata.bulicz@dfop.org.pl) 
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Nasze główne działania w 2017 roku to: 
 
 
 
 
I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu 
 
Celem Kongresu będzie przede wszystkim integracja, wymiana doświadczeń 
oraz aktywizacja organizacji pozarządowych działających na terenie Wrocławia.  
 
Podczas Kongresu będziemy pracować nad strategią rozwoju III sektora we Wrocławiu  
oraz nad modelem dialogu i współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim 
Wrocławia. 
 
W szczególności chcielibyśmy z Wami przedyskutować tematy dotyczące Rocznego  
i Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wrocław z Organizacjami Pozarządowymi, 
omówić Grupy Dialogu Społecznego oraz przedstawić propozycję koncepcji  Wrocławskiej 
Federacji  Organizacji Pozarządowych. Wypracowane rozwiązania mają przyczynić się do 
zmniejszenia problemów, z jakimi mają do czynienia organizacje pozarządowe we Wrocławiu 
w realizacji swoich zadań. 
 
Bardzo ważną częścią Kongresu będą wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. W październiku 2017 r. kończy się kadencja obecnej Rady. Wybrani 
członkowie podczas Kongresu mogliby do października zdobywać doświadczenie 
i przygotować się do pracy w Radzie np. poprzez udział w spotkaniach funkcjonującej Rady 
(przekazanie doświadczeń, informacji, rozpoczętych zadań). 
 
Kongres odbędzie się na wiosnę 2017 r. Do czasu Kongresu możecie Państwo zgłaszać 
swoje problemy, wątki i tematy do omówienia podczas Kongresu.  
 
Osoby do kontaktu w sprawie Kongresu: Maria Mika, DFOP (maria.mika@dfop.org.pl), 
Grzegorz Tymoszyk, Fundacja Umbrella (g.tymoszyk@sektor3.wroclaw.pl)    
 
 
Grupy Dialogu Społecznego 

Grupy Dialogu Społecznego działają we Wrocławiu od 2013 r. Stały się ważnym elementem 
wrocławskiego modelu partycypacji społecznej, wymagają jednak stałej troski i doskonalenia.  
W związku z tym chcemy powołać Grupę Dialogu, której podstawowym zadaniem będzie 
wsparcie działań Rzecznika ds. Dialogu Społecznego.   

Pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Dialogu Społecznego odbędzie się 
w środę, 18 stycznia 2017 roku, w godz. 10:45 - 13:15  w Pracowni Projektów 
Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), przy ul. Legnickiej 65 - sala 
konferencyjna. . 
 
Tematyka spotkań:  
1) Opracowanie koncepcji GDS określającej m.in. formułę funkcjonowania Grup,  procedury 
powoływania, kompetencje (zadania), formy, miejsce w strukturach dialogu itd. 
2) Zarządzanie informacją o GDS, pomoc przy redagowaniu zakładki poświęconej GDS-om. 
3) Opracowanie rekomendacji na temat funkcji koordynatora i moderatora poszczególnych 
Grup. 
4) Monitorowanie i ewaluacja pracy  GDS. Opracowanie założeń spotkań otwartych 
(podsumowujących). 
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Działania GDS ds. Dialogu Społecznego powinny mieć charakter długofalowy. W obszarze 
zainteresowań Grupy mogą znaleźć się również takie zagadnienia jak: 
- budowanie relacji pomiędzy uczestnikami Dialogu Społecznego, 
- sprawstwo (skuteczność) GDS-ów i doskonalenie mechanizmów wdrażania 
wypracowanych rozwiązań, 
- otwartość GDS-ów, komunikacja z mieszkańcami. 
 
Osoba odpowiedzialna za organizację Grupy ze strony organizacji pozarządowych: Wojtek 
Staniewski, Stowarzyszenie TRATWA (wojtek@tratwa.org)  
 
 
Integracja wewnątrzsektorowa organizacji pozarządowych 
 
Chcemy inicjować wydarzenia wewnątrzsektorowe o nieformalnym i pozaformalnym 
charakterze, ponieważ uważamy, że przełożą się one bezpośrednio na jakość dialogu 
społecznego. Uważamy, że dzięki bliższym relacjom będziemy się (w gronie wrocławskich 
NGO) lepiej rozumieć i w konsekwencji sprawniej rozwiązywać problemy środowiska i 
miasta. 
 
We Wrocławiu jest kilka organizacji dysponujących odpowiednią infrastrukturą (w naszym 
gronie są to m.in. fundacja Umbrella, stowarzyszenie TRATWA, fundacja HOBBIT, fundacja 
Dom Pokoju). Chcemy animować szereg imprez  - o ile to możliwe cyklicznych – w celu 
integracji środowiska, ale będziemy też zapraszać inne organizacje do przejmowania 
inicjatywy. Liczymy na to, że z czasem wypracujemy kalendarz wydarzeń, w którym 
odnajdzie się większość wrocławskich organizacji. W roku 2017 chcemy animować jedno 
duże wydarzenie na kwartał. 
 
Przykładowe propozycje: 
- Zima: Impreza integracyjna na śniegu (Górka Szczepińska) – organizator: fundacja 
UMBRELLA  
- Wiosna: Mistrzostwa wrocławskich organizacji pozarządowych w grillowaniu – organizator: 
stowarzyszenie TRATWA 
- Lato: Impreza o charakterze turystycznym (spływ kajakowy, rajd rowerowy, rajd górski…)  
- Jesień: SMAKI WSPÓŁPRACY – pożegnanie lata przy grillu i soku jabłkowym – spotkanie 
NGO z Urzędem Miasta - organizator:  stowarzyszenie TRATWA, fundacja UMBRELLA 
- Jesień: ANDRZEJKI POZARZĄDOWE  
 
Organizacja odpowiedzialna za prowadzenie kalendarza imprez: Fundacja Umbrella / Sektor 
3 (g.tymoszyk@sektor3.wroclaw.pl) 
 
 
Wspieranie współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych  ze środków 
publicznych 
 
Temat tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych jest, naszym zdaniem, na tyle 
ważny, że zasługuje na wsparcie finansowe ze środków publicznych.  
Myślimy tu o animatorze/animatorach zatrudnionym/ych w NGO oraz zespole 
współpracowników z innych organizacji, których zadaniem byłoby m.in.: 

 animowanie współpracy i integracja środowiska pozarządowego, 

 dbałość o komunikację między organizacjami (zarówno w ujęciu branżowym, 
jak i interdyscyplinarnym), 

 przepływ informacji, 

 prezentacja i archiwizacja dorobku środowiska jako całości. 
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Do kompetencji takich osób  mogłoby należeć generowanie celów i inicjowanie działań o 
charakterze długofalowym, istotnych dla konsolidacji wrocławskich NGO. Liczymy na to, że 
opisane działania przyczynią się również do rozwoju współpracy organizacji pozarządowych 
z samorządem miasta Wrocławia. W najbliższym czasie opracujemy podstawowe założenia 
funkcjonowania takiego zespołu, poddamy je konsultacjom i rozpoczniemy starania o 
zapewnienie środków finansowych. 
 
Medialna kampania społeczna organizacji pozarządowych we Wrocławiu 
 
Cele kampanii: 
- pokazanie działań NGO we Wrocławiu ze wskazaniem tego, że nie kto inny a NGO są 
profesjonalnymi realizatorami zadań publicznych oraz zadań oddolnych/własnych, 
- pokazanie współpracy/dialogu NGO i GW – tworzenie wspólnej strategii rozwoju III Sektora 
we Wrocławiu, 
- promowanie I Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, 
- informowanie wrocławskich NGO o Kongresie i zachęcenie ich do włączenia się do 
współpracy. 
  
Czas przygotowania kampanii, stworzenie kreacji i ,,mięsa’’ – I kwartał 2017 
Uruchomienie kampanii – ok. miesiąc przed Kongresem 
  
Kreacja: merytoryka słowna i graficzna 
Realizacja: projekty do prasy, Internetu, radia i TV3 
  
Zapraszamy chętnych do współtworzenia tej części projektu. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie medialnej kampanii społecznej: Beata Hernik-Janiszewska, 
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (beata.hernik@hospicjum.wroc.pl) 
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