Wrocław Miastem Dialogu – Smaki Współpracy ///

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, a 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 której 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, miejmy wspólnie wpływ na to,
co dzieje się w naszym mieście, szczególnie w sprawach ważnych dla nas, organizacji pozarządowych.
Pokażmy siłę pozarządowego Wrocławia!

My, czyli kto?
/ Jesteśmy grupą roboczą, która powstała w ramach wspomnianego projektu „Wrocław Miastem Dialogu”.
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. Zapraszamy!
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/ Aktualnie członkowie grupy reprezentują dziesięć wrocławskich organizacji pozarządowych. Grupa liczy
18 osób. Spotykamy się raz w miesiącu. 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 odpowiedzialna za spotkania grupy: Agata Bulicz, DFOP (agata.bulicz@dfop.org.pl)

Wrocławski Model Współpracy NGO i GW
/ To nasz punkt wyjścia w dyskusji o współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław i istotny
krok ku profesjonalnej realizacji usług społecznych we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe.
Uważamy, że najważniejsze elementy wrocławskiego modelu dialogu społecznego już są. Mamy otwarte
Grupy Dialogu Społecznego (GDSy), które dają możliwość prowadzenia tematycznych dyskusji
o sprawach istotnych dla miasta i jego mieszkańców np. sprawy rodziny, wolontariatu, mniejszości, zieleni
miejskiej etc. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wspierają dialog poprzez udział w dyskusji
merytorycznych pracowników urzędu. Wiele zatem zależy od potencjału i zaangażowania członków grupy.
Gotowe rozwiązania GDS są przekazywane bezpośrednio do urzędu lub w sprawach istotnych dla
środowiska NGO do WRDPP.
/ My dążymy do tego, by GDSy dalej były skutecznym elementem dialogu i uważamy, że koniecznie trzeba
zadbać o ich standard działania, dlatego uruchamiamy GDS ds. dialogu społecznego (szczegóły poniżej).
Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) jest ciałem konsultacyjnodoradczym,
to poziom opiniowania i doradzania władzom lokalnym w prowadzeniu miejskich polityk publicznych,
w obszarach, w których działają wrocławskie organizacje pozarządowe. To dlatego w radzie znajdują się
przedstawiciele wrocławskich NGO (powinni to być Ci z nas, którzy mają kompetencje, nasze liczne
poparcie i nasz mandat zaufania) oraz przedstawiciele Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia.
/ Chcemy, aby w miarę rozwoju struktur dialogu w naszym mieście, rosła też ranga WRDPP (w tym jej
pozarządowej części) zarówno w otoczeniu Prezydenta Miasta, jak i w środowisku organizacji
pozarządowych. Dla pełni funkcjonalności modelu współpracy powinniśmy rozwijać struktury federacji
wrocławskich NGO. Trudno wyobrazić sobie Dialog i partycypację społeczną bez organu,
który wypowiadałby się w imieniu co najmniej 100 wrocławskich organizacji. Chodzi nam o Podmiot,
który będzie rzecznikiem wrocławskich NGO  który będzie przeprowadzać w ich imieniu szerokie
i rzetelne konsultacje w sprawach ważnych oraz troszczyć się o ich nagłośnienie na szczeblu lokalnym
lub centralnym.
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WROCŁAWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
/ analiza przygotowanych
projektów i rozwiązań

Rada działa od 2005 roku i ma charakter inicjatywny
i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku
publicznego i współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi. Rada składa się z 12 osób – 6
przedstawicieli/-ek strony społecznej, 3 urzędników/-czek
wytypowanych przez Prezydenta oraz 3 przedstawicieli/-ek
Rady Miejskiej. Dzięki temu ma także możliwość szybkiego
i elastycznego reagowania i rozwiązywania problemów. Są to
przede wszystkim sprawy o charakterze systemowym

/ rekomendacje dla GW
uczestnictwo: GW i NGO

FEDERACJA WROCŁAWSKICH NGO
/ lobbing na rzecz
środowiska NGO
/ konsultacje i konsolidacja
NGO wokół projektów
i rozwiązań,
uczestnictwo: NGO,
zaproszeni eksperci

GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO

/ opracowanie projektów
i rozwiązań
uczestnictwo: NGO, niezrzeszeni
mieszkańcy Wrocławia, ruchy
społeczne, GW, eksperci

WROCŁAWSKI
MODEL

Grupy Dialogu Społecznego są elementem struktury Wrocławskiego
Modelu Współpracy NGO i GW, w którym każdy mieszkaniec miasta może
uczestniczyć. GDS-y to cykl dyskusji w kręgu zainteresowanych danym
tematem (np. kwestia zwierząt w mieście) osób i instytucji w celu
wypracowania rozwiązań danego problemu, najczęściej społecznego,
istotnego dla miasta i jego mieszkańców.

Federacja lub inny podmiot, który będzie rzecznikiem
wrocławskich NGO  który będzie przeprowadzać w ich
imieniu szerokie i rzetelne konsultacje w sprawach
ważnych oraz troszczyć się o ich nagłośnienie na
szczeblu lokalnym lub centralnym. Federacja będzie
reprezentować organizacje wobec pozostałych sektorów
– administracji i biznesu szerokich oraz będzie
prowadziła rzetelne konsultacje dot. spraw ważnych dla
wrocławskich NGO, tych z poziomu centralnego, jak
i miejskiego np. stanowisk wypracowanych przez GDSy,
które wzmocnione trafią do WRDPP.

GW I NGO

/ artykułowanie, agregowanie
i dyskusja nad problemami

WSPÓŁPRACY
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Naszym zdaniem, najskuteczniejszym sposobem na realizację profesjonalnej i skutecznej polityki
współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi oraz na konsolidację wrocławskich
organizacji pozarządowych, jest przeprowadzenie konkretnych działań w najbliższych miesiącach
2017 roku. Krótkie opisy poszczególnych przedsięwzięć znajdą Państwo poniżej. Zapraszamy
do przekazania nam opinii, jak można zrobić to lepiej i/lub dołączenia do nas!

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 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).
Osoby odpowiedzialne: 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, dlatego
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 GDSom.
3) Opracowanie rekomendacji na temat funkcji koordynatora i moderatora poszczególnych Grup.
4) Monitorowanie i ewaluacja pracy GDS. Opracowanie założeń spotkań otwartych (podsumowujących).
Działania GDS ds. Dialogu Społecznego powinny mieć charakter długofalowy.
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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) GDSów i doskonalenie mechanizmów wdrażania wypracowanych rozwiązań,
 otwartość GDSów, komunikacja z mieszkańcami.
Osoba odpowiedzialna ze strony organizacji pozarządowych:
Wojtek Staniewski, Stowarzyszenie TRATWA (wojtek@tratwa.org)

Grupa Dialogu Społecznego ds. federalizacji wrocławskich NGO
/Potrzeba istnienia podmiotu konsolidującego środowisko wrocławskich organizacji pozarządowych
wydaje się bezsporna. Raczej też zgodni jesteśmy co do tego, że powinna to być federacja. Pytanie jaka?
Czy budowana na bazie istniejącej Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w której jest już
kilkadziesiąt organizacji wrocławskich, czy też zupełnie nowa. W Grupie Dialogu Społecznego chcemy
porozmawiać o formule wrocławskiej federacji – o jej zadaniach, misji, strukturach, formach działania itd.
Zależy nam, aby był to podmiot, który zadba o komunikację wewnątrzsektorową i „pozytywną obecność”
organizacji pozarządowych w mieście, bez względu na ich wielkość, staż i dorobek, który reprezentować
będzie organizacje wobec pozostałych sektorów – administracji i biznesu, ale też zadba m.in. o to, żeby
w wyborach do WRDPP na kandydatów głos oddawało co najmniej sto wrocławskich NGO.
/ Pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Federacji odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia
2017 roku, w godz. 13:00  15:00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie
TRATWA), przy ul. Legnickiej 65  sala nr 6 (piętro).
Osoby odpowiedzialne: Maciek Wiśniewski, Stowarzyszenie TRATWA,
(mwisniewski@tratwa.org), Jakub Prus, DFOP (kubaprus@gmail.com)

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.
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/ 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 – wspólne spotkanie
NGO z Urzędem Miasta  organizator: stowarzyszenie TRATWA, fundacja UMBRELLA
 Jesień: ANDRZEJKI POZARZĄDOWE
Organizacja odpowiedzialna: 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 związanych z różnymi organizacjami, których
zadaniem byłoby m.in.:animowanie współpracy i integracja środowiska pozarządowego,
dbałość o komunikację między organizacjami (zarówno w ujęciu branżowym, ale też
interdyscyplinarnym),przepływ informacji,prezentacja i archiwizacja dorobku środowiska jako całości.
/ 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.
Osoba odpowiedzialna ze strony organizacji pozarządowych: Wojtek
Staniewski, Stowarzyszenie TRATWA (wojtek@tratwa.org)

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 odpowiedzialna: Beata HernikJaniszewska,
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (beata.hernik@hospicjum.wroc.pl)
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Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego
/ Rada działa od 2005 roku i ma charakter inicjatywny i doradczoopiniujący w zakresie dotyczącym
pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada składa się z 12 osób
– 6 przedstawicieli/ek strony społecznej, 3 urzędników/czek wytypowanych przez Prezydenta oraz
3 przedstawicieli/ek Rady Miejskiej. Dzięki temu ma także możliwość szybkiego i elastycznego
reagowania i rozwiązywania problemów. Są to przede wszystkim sprawy o charakterze systemowym,
dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich współpracy z Gminą Wrocław, które
regulowane są uchwałami Rady Miejskiej czy zarządzeniami Prezydenta
./ W związku ze zmianą uchwały o funkcjonowaniu WRDPP wybory do następnej, trzyletniej kadencji
(20172020) odbędą się wiosną 2017 roku, podczas ww. Kongresu.
/ Jest to okazja do zaangażowania się dla osób, które interesuje systemowy wymiar funkcjonowania
sektora pozarządowego – jego rozwój strategiczny i udział we współzarządzaniu miastem. Przykładowo
w tej poprzednich kadencjach Rada zajmowała się: włączeniem spółdzielni socjalnych do procedury
przyznawania lokali w trybie analogicznym do organizacji pozarządowych, wypracowaniem nowego
podejścia dla tworzenia wieloletniego programu współpracy, współtworzeniem badania jakości współpracy
Czujnik.org, włączeniem klauzul społecznych do praktyki realizacji zamówień publicznych
w Gminie Wrocław czopiniowaniem programów działania gminy. Siłą napędową Rady są iicjatywy
członków i członkiń strony społecznej. Jeśli widzą się Państwo w takiej funkcji – zapraszamy do
kandydowania wiosną 2017.
Osoba odpowiedzialna: Karolina Mróz, Przewodnicząca Wrocławskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego (k.mroz@dompokoju.org)

Strategia rozwoju współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia
i wrocławskich organizacji pozarządowych
/ Nie mamy wątpliwości, że kluczową kwestią dla środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych
jest przygotowanie wraz z Gminą Wrocław wieloletniej strategii współpracy, wyrażonej konkretnym
programem. Do tej pory współpraca odbywała się przede wszystkim na zasadach wyznaczanych przez
roczne programy współpracy i kulturę współpracy wypracowaną po 1989 r. Brak jednak wieloletniej
strategii opartej na rzeczywistych potrzebach, możliwościach i zasobach, której podstawą jest solidna
diagnoza, a celem  wprowadzenie rozwiązań systemowych, budujących trwałe, jak również transparentne
ramy współpracy. Nie chcemy tworzyć kolejnego niewiele znaczącego dokumentu, ale “konstytucję”,
będącą podstawą wrocławskiego modelu współpracy, obowiązującego zarówno Urząd Miejski, jak
i organizacje pozarządowe. “Konstytucję”, która skrojona jest na naszą wrocławską miarę i wykracza
poza roczne programy zgodne z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, wprowadzając nowatorskie i skuteczne rozwiązania. Chcemy tworzyć ramy,
wyznaczać sobie cele i zasady współdziałania, skutecznie ewaluować efekty naszej pracy i wdrażać
rozwiązania  tylko w taki sposób będziemy mogli efektywnie współpracować.
Osoby odpowiedzialne: Karolina Mróz, Fundacja Dom Pokoju
(k.mroz@dompokoju.org ), Krzysztof Nowak, FEPS (k.nowak@feps.pl)
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Potencjał wrocławskich NGO  infrastruktura
/ Przywykliśmy do patrzenia na wrocławskie organizacje pozarządowe jak na samodzielne, ale i oddzielne
byty. Z tej perspektywy widzimy organizacje małe i duże, etatowe i wolontariackie, prowadzące własne
ośrodki i działające na małą skalę. Chcemy tę perspektywę zmienić. Wielu z nas jest gotowych dzielić się
zasobami i je łączyć dla wspólnego celu – jednym z nich jest integracja wewnątrzsektorowa. Chcemy
inicjować działania, które uczynią nas, jako środowisko, silniejszymi. Mamy ludzi, wiedzę, umiejętności i
zaplecze infrastrukturalne – możemy sięgać po odpowiedzialne zadania i realizować usługi społeczne na
najwyższym poziomie.
/ Chcemy stworzyć bazę zasobów wrocławskich NGO, z której będą mogły korzystać wszystkie
chętne organizacje pozarządowe. Zapraszamy każdego, kto chce podzielić się swoimi zasobami,
pokazać je w takiej bazie, do przekazania tych informacji do nas. Liczymy na to, że dzięki połączeniu
sił w naszej grupie, zdołamy zintegrować środowisko i utrwalić struktury Dialogu Społeczngo we
Wrocławiu. Zależy nam również na tym, by łączyć zasoby administracji z tymi, które są w naszym
posiadaniu. Technologicznym standardem naszych działań powinny być relacje na żywo oraznagrania
dostępne post factum z wszystkich najważniejszych naszych środowiskowych wydarzeń,spotkań,
debat  co w realiach dużego miasta nie wymaga, żadnych dodatkowych objaśnień.
Osoba odpowiedzialna: Agata Bulicz, DFOP (agata.bulicz@dfop.org.pl)

Szanowni Państwo,
Uwagi i komentarze do modelu współpracy oraz pozostałych,
naszych pomysłów proszę przesyłać na adres:
agata.bulicz@dfop.org.pl
lub zgłaszać w biurze DFOP, ul. Nabycińska 19, pok. 409, Wrocław
Dołączcie do nas!
Pytania kierujcie do osób, które zajmują się poszczególnymi działaniami,
ich adresy znajdziecie w tekście.
Czekamy na Was i liczymy na Wasze głosy!
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I Kongres Wrocławskich NGO
/ integracja
/ wymiana doświadczeń oraz aktywizacja środowiska NGO
/ wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Poytku Publicznego

WIOSNA
2017

maria.mika@dfop.org.pl / g.tymoszyk@sektor3.wroclaw.pl

Grupy Dialogu Społecznego do spraw:
/ dialogu społecznego
/ federalizacji wrocławskich NGO

od STYCZNIA
2017

wojtek@tratwa.org / mwisniewski@tratwa.org

Strategia rozwoju współpracy UM i NGO
/ opracowanie wieloletniej strategii
/ wprowadzenie rozwiązań systemowych, tworzących
trwałe i transparentne ramy współpracy.

od STYCZNIA
2017

k.mroz@dompokoju.org / k.nowak@feps.pl

Medialna kampania społeczna
/ promowanie I Kongresu Wrocławskich NGO
/ propagowanie współpracy NGO i UM –
tworzenie wspólnej strategii rozwoju III Sektora

I KWARTAŁ
2017

beata.hernik@hospicjum.wroc.pl

Integracja wewnątrzsektorowa NGO
/ nieformalne wydarzenia wewnątrzsektorowe w celu integracji,
aby sprawniej rozwiązywać problemy środowiska i miasta
/ mistrzostwa w grillowaniu, wypady turystyczne, andrzejki itp.

CAŁY ROK
2017

g.tymoszyk@sektor3.wroclaw.pl

Animator środowiska NGO
/ 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.
wojtek@tratwa.org
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CAŁY ROK
2017

