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Priorytet VI- projekty systemowe

Jednym z najpowszechniejszych powodów wykluczenia społecznego w Polsce 
jest bezrobocie.

Stąd grupę docelową w projektach systemowych realizowanych przez Powiatowe
Urzędy Pracy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1.

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

aktywności zawodowej osób bezrobotnych stanowią osoby zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.



Okres realizacji projektów systemowych: 

01.01.2008 r. - 31.12.2013 r.

Liczba zawartych umów ramowych – 27

(w tym 5 w subregionie wałbrzyskim oraz 6 w subregionie jeleniogórskim)

Wartość projektów w roku 2009 –

69.802.600 zł (środki publiczne)

Wartość projektów na lata 2008-2009 (po aneksowaniu umów) –
146.250.359,75 zł (środki publiczne)

(w tym 52.967.120,59 zł subregion wałbrzyski oraz 25.791.293,54 zł subregion 
jeleniogórski)



Cel główny projektów: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Realizowane formy wsparcia:

• Szkolenia

• Staże• Staże

• Przygotowanie zawodowe dorosłych

• Prace interwencyjne

• Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w
tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem
działalności gospodarczej

• Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy



Poddziałnie 6.1.3 - efekty

Wyszczególnie-
nie

Liczba osób 
objętych 
wsparciem

w tym: Liczba osób, 
która 
zakończyła 

w tym:

osoby osoby z osoby osoby z wsparciem zakończyła 
udział w 
projektach 

osoby 
niepełnosprawne

osoby z 
terenów 
wiejskich

osoby 
niepełnosprawne

osoby z 
terenów 
wiejskich

rok 2009 11 580 389 3 157 10 081 367 2 720

narastająco 24 845 891 8 330 21 740 805 7 382



Priorytet VI - Działanie 6.1 

– projekty konkursowe

W ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy” realizowane są dwa projekty skierowane do osób
niepełnosprawnych.



Projekt Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pt. „POZNAJ SIEBIE 
–WYKORZYSTAJ SZANSĘ. Podniesienie aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych”

Cel ogólny projektu:

zwiększenie szans społecznych i zawodowych na otwartym rynku pracy osóbzwiększenie szans społecznych i zawodowych na otwartym rynku pracy osób
niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, poprzez podniesienie
poziomu aktywności zawodowej.

Cele szczegółowe projektu:

wsparcie osób niepełnosprawnych w wyborze „ścieżki zawodowej” oraz
dostarczenie wiedzy i umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy.



Okres realizacji projektu:
Od 23 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Wartość projektu:
1 612 721,08 PLN (w 2009 roku – 644 835,50 PLN; w 2010 roku – 967 885,58 PLN).

Grupa docelowa:Grupa docelowa:
100 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
zamieszkałych na Dolnym Śląsku, pozostających bez zatrudnienia, zdolnych i gotowych
do podjęcia zatrudnienia na co najmniej ½ etatu.
W IV kwartale 2009 r. do udziału w projekcie przystąpiło
31 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 17 mężczyzn), w tym 6 osób z terenów wiejskich
(1 kobieta i 5 mężczyzn).

Formy wsparcia:
informacja, promocja, doradztwo.



Projekt Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pt. „Kurs Teleinformatora turystycznego 
z certyfikatem pracownika call center IT dla osób niepełnosprawnych”

Cel ogólny projektu: zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 20 niepełnosprawnych (11
kobiet i 9 mężczyzn) z terenu Dolnego Śląska w zawodzie teleinformatora turystycznego
do końca maja 2011 roku.

Cele szczegółowe projektu: przełamanie barier psychologicznych i osobistych przez 11
kobiet i 9 mężczyzn poprzez udział w zajęciach praktycznych z trenerem rozwoju
osobistego; wzrost integracji społecznej; nabycie wiedzy z zakresu IT, stosowania
technologii ICT oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez kurs e-
learning oraz zajęcia praktyczne; nabycie/wzrost doświadczenia zawodowego i
skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez odbycie
stażów zawodowych oraz wyjazdy terenowe.



Okres realizacji projektu:

Od 01.10.2009 r. do 31.05.2011 r.

Wartość projektu:

1 404 888,00 PLN (w 2009 roku – 393 057,45 PLN; w 2010 roku – 754 075,55
PLN; w 2011 roku – 257 755,00 PLN).PLN; w 2011 roku – 257 755,00 PLN).

Grupa docelowa:

20 osób (11K, 9M) niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z 
wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP), zamieszkałych na 
terenie Dolnego Śląska.

Formy wsparcia:

Promocja, szkolenia, staże, dojazdy.



Priorytet VI Priorytet VI -- Działanie 6.3 Działanie 6.3 

–– projekty konkursoweprojekty konkursowe

W ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” projekty realizowane w
ramach Działania 6.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących
grup docelowych:

• mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys.• mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkańców;

• społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz
aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich;

• podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji
zawodowej mieszkańców tych obszarów.



Okres realizacji projektów systemowych: 

Maksymalnie 12 miesięcy

Ilość zawartych umów – 40 

(w tym 19 subregion wałbrzyski oraz 8 subregion jeleniogórski)

Wartość projektów w ramach Działania 6.3–Wartość projektów w ramach Działania 6.3–

1 918 376,32 zł (wartość ogółem) 

1 858 376,32 zł (wartość dofinansowania)



Typy wsparcia w ramach Działania 6.3

• projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów
wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług

aktywizacyjnych
(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);

• wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych
i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym;

• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego
i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.



Działanie 6.3 - efekty

Ilość osób objętych wsparciem w 2009 r. w projektach – 1052 osoby.

Ilość osób objętych wsparciem narastająco od początku realizacji projektów – 1182 
osoby (779 K, 403 M). 

Liczba osób, która zakończyła udział w projekcie w 2009 r. – 1004 osoby (651 K, 353 M), Liczba osób, która zakończyła udział w projekcie w 2009 r. – 1004 osoby (651 K, 353 M), 
w tym:

osoby niepełnosprawne – 6 osób (6 K)
osoby z terenów wiejskich – 951 osób (608 K, 343 M) 

Liczba osób, która zakończyła udział narastająco od początku realizacji projektów – 1134 
osoby (748 K, 386 M), w tym:

osoby niepełnosprawne – 6 osób (6 K)
osoby z terenów wiejskich – 1060 osób (689 K, 371 M).



Priorytet VII

W ramach Priorytetu VII PO KL podejmowane są przede wszystkim działania
zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonymzmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej,
jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej.



Działanie 7.1 - projekty systemowe
Celem tego działania jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej umożliwienie 

dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

W ramach Działania 7.1 realizowane jest

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

W Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub 
nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym (na podstawie art. 7 
ustawy z dnia  12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z 

późn. zm.) w wieku aktywności zawodowej (15-64) korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 

Rodzinie. 



Narzędzia realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2:

• Kontrakt socjalny
• Program aktywności lokalnej
• Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (tylko w
Poddziałaniu 7.1.2)

Najczęściej stosowanymi instrumentami w ramach w/w narzędzi są:Najczęściej stosowanymi instrumentami w ramach w/w narzędzi są:

• Instrumenty aktywizacji zawodowej (np. uczestnictwo w CIS i doradztwo zawodowe)
• Instrumenty aktywizacji edukacyjnej (np. zajęcia szkolne, szkolenia, koszty nauki, usługi
wspierające)
• Instrumenty aktywizacji zdrowotnej (np. badania profilaktyczne lub specjalistyczne,
turnusy rehabilitacyjne)
• Instrumenty aktywizacji społecznej (np. treningi kompetencji i umiejętności
społecznych, poradnictwo specjalistyczne, indywidualne oraz grupowe)



• Poddziałanie 7.1.1 

• Okres realizacji projektów systemowych: 
01.01.2008 r.-31.12.2013 r.

• Ilość zawartych umów ramowych – 123 (w 
tym 34 subregion wałbrzyski oraz 28 
subregion jeleniogórski)

• Poddziałanie 7.1.2 

• Okres realizacji projektów systemowych: 
01.01.2008 r.-31.12.2013 r.

• Ilość zawartych umów ramowych – 27 (w 
tym 5 subregion wałbrzyski oraz 6 subregion 
jeleniogórski)

• Wartość projektów w roku 2009 –
subregion jeleniogórski)

• Wartość projektów w roku 2009 –
21.436.368,62 zł (środki publiczne) (w tym 
7.429.133,42 zł subregion wałbrzyski oraz 
3.847.482,37 zł subregion jeleniogórski)

• Wartość projektów na lata 2008-2009 (po 
aneksowaniu umów) –
37.807.597,22 zł (środki publiczne) (w tym 
11.598.830,53 zł subregion wałbrzyski oraz 
6.600.171,76 zł subregion jeleniogórski)

18.005.228,30 zł (środki publiczne) (w tym 
5.947.533,10 zł subregion wałbrzyski oraz 
2.821.538,14 zł subregion jeleniogórski)

• Wartość projektów na lata 2008-2009 (po 
aneksowaniu umów) –
27.215.525,81 zł (środki publiczne) (w tym 
8.196.859,24 zł subregion wałbrzyski oraz 
4.973.646,76 zł subregion jeleniogórski)



PODDZIAŁANIE 7.1.1 i 7.1.2 – efekty

Poddziałanie Okres

Liczba osób, 

które 

rozpoczęły 

udział w 

projektach

w tym: Liczba osób, 

które 

zakończyły 

udział w 

projektach

osoby 

niepełnospraw

ne

osoby z 

terenów 

wiejskich

Poddziałanie 

2009 rok 2 795 123 1 196 2 256

narastająco od Poddziałanie 

7.1.1

narastająco od 

początku 

realizacji 

programu

3 517 147 1 479 2 274

Poddziałanie 

7.1.2

2009 rok 2 835 1 815 1 033 2 020

narastająco od 

początku 

realizacji 

programu

3 252 2 067 1 141 2 020



Działanie 7.2 – projekty konkursowe

Celem tego działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej

W ramach Działania realizowane jest 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

W Poddziałaniu 7.2.1 wsparcie skierowane jest do osób niezatrudnionych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z 

dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), tj.: 
ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, bezradność w 

sprawach opiekuńczo - wychowawczych, itp.

W Poddziałaniu 7.2.2 wsparcie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej i osób 
fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.



• Poddziałanie 7.2.1 

• Okres realizacji projektów 
konkursowych: projekty dwuletnie

• Ilość zawartych umów– 22 (w tym 

• Poddziałanie 7.2.2 

• Okres realizacji projektów 
konkursowych: projekty dwuletnie

• Ilość zawartych umów– 7 (w tym • Ilość zawartych umów– 22 (w tym 
łącznie 12 umów dla subregionu 
wałbrzyskiego i jeleniogórskiego)

• Wartość zawartych umów–
22.134.422,50 zł (środki 
publiczne) (w tym na na kwotę 
9.729.353,00 zł dla subregionu 
wałbrzyskiego i jeleniogórskiego)

• Ilość zawartych umów– 7 (w tym 
łącznie 2 umowy dla subregionu 
wałbrzyskiego i jeleniogórskiego)

• Wartość zawartych umów–
9.376.949,24 zł (środki publiczne) 
(w tym łącznie 3.921.484,48 zł dla 
subregionu wałbrzyskiego i 
jeleniogórskiego)



PODDZIAŁANIE 7.2.1 - efekty

Poddziałanie Okres

Liczba osób, które 

rozpoczęły udział w 

projektach

w tym:
Liczba osób, które 

zakończyły udział w 

projektachosoby 

niepełnosprawne

osoby z terenów 

wiejskich

Poddziałanie 

7.2.1

2009 rok 362 25 85 96

narastająco od 7.2.1 narastająco od 

początku realizacji 

programu
362 25 85 96

W Poddziałaniu 7.2.2 dzięki dofinansowaniu utworzone zostały 4 instytucje 
wspierające ekonomię społeczną 
(w każdym subregionie województwa dolnośląskiego) świadczące 
kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i osób 
fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Formy wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1:

• Kursy i szkolenia
• Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe,
• Środowiskowa praca socjalna, centra aktywizacji lokalnej, animacja lokalna,
streetworking, coaching, trening pracy
• Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji
społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy;

24

• Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji
społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy;
• Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
• Świetlice i kluby środowiskowe

Formy wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2:

• Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału)
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej



Województwo dolnośląskie promuje realizację projektów 
nastawionych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego zgodnie 
ze zdiagnozowanymi regionalnymi problemami i potrzebami, ze zdiagnozowanymi regionalnymi problemami i potrzebami, 
poprzez określenie poszczególnych kryteriów dostępu oraz kryteriów 
strategicznych w corocznych Planach działania.





PROGRAM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH

na lata 2007-2013 na lata 2007-2013 

Wrocław, 24.02.2010



Działania wdrażane przez Samorząd Województwa 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W roku 2009 Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabory na wszystkie 
działania wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najważniejszym z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego działaniem było
wdrożenie osi 4 Leader, w wyniku czego niemal cała powierzchnia obszarów wiejskich na Dolnymwdrożenie osi 4 Leader, w wyniku czego niemal cała powierzchnia obszarów wiejskich na Dolnym
Śląsku została objęta podejściem Leader.

Środki finansowe dostępne na rozwój obszarów wiejskich w ramach tego podejścia stanowią
kwotę 175 900 812,00zł.

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują 22 Lokalne Grupy Działania, z czego 19 posiada siedzibę
na obszarze Dolnego Śląska



5. Dolina 
Dobrej Widawy

4. Kraina 
Wzgórz 

Trzebnickich

3. Partn. dla 
Doliny Baryczy

2. Kraina Łęgów 
Odrzańskich

1. Ujście Baryczy

18. Bory 
Dolnośląskie

19. Wrzosowa 
Kraina

22. Kraina Lasów i Jezior

21.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

20. Partnerstwo 
Integracja Turystyka

LUB

LUB

LUB

7. Lider A4

9. ŚlęŜanie

8. Gromnik

11. Kłodzka Wstęga Sudetów

6. Starorzecze Odry

12. Partnerstwo Sowiogórskie

14. Kwiat Lnu

15.Partnerstwo Ducha Gór

16. Partnerstwo 
Kaczawskie

17. Partnerstwo 
Izerskie

13.Szlakiem Granitu 10. QWsi



Lokalne Grupy Działania realizują następujące działania:

� Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

1. Odnowa i rozwój wsi
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działania wdrażane przez Samorząd Województwa 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Małe Projekty

� Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

� Wdrażanie projektów współpracy



Ponadto w roku 2009 Wnioskodawcy złożyli aplikacje na następujące działania:

� Odnowa i rozwój wsi: dofinansowanie dla 179 wniosków na kwotę 64 359 831,00 zł
- subregion jeleniogórski – 31 projektów na kwotę dofinansowania 12 132 959 zł
- subregion wałbrzyski - 36 projektów na kwotę dofinansowania 12 441 002 zł;

� Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: dofinansowanie dla 127 wniosków na kwotę
240 532 918,00 zł
- subregion jeleniogórski – 21 projektów na kwotę dofinansowania 49 755 460
- subregion wałbrzyski - 24 projekty na kwotę dofinansowania 57 385 618 zł;

Działania wdrażane przez Samorząd Województwa 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- subregion wałbrzyski - 24 projekty na kwotę dofinansowania 57 385 618 zł;

� Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa poprzez scalanie gruntów – schemat I: dofinansowanie dla 2 wniosków na kwotę 9 930 514,60 zł;

� Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – schemat II: dofinansowanie dla
12 wniosków na kwotę 80 948 421,51zł
- 3 projekty z subregionu wałbrzyskiego na kwotę dofinansowania 24 700 114,28zł
-3 projekty z subregionu jeleniogórskiego na kwotę dofinansowania 25 141 939,08zł;

Łączna kwota dofinansowania na powyższe działania wynosi 571 672 497,11zł.

Nabory wniosków w ramach wszystkich działań objętych PROW  na lata 2007-2013 
w roku bieżącym  będą kontynuowane.



Spośród podobnych działań realizowanych w Polsce, jest to najszybciej rozwijającą się inicjatywa 
mająca na celu poprawę jakości życia na wsi, poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
(zakładanie stowarzyszeń) przy wsparciu środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Do dnia dzisiejszego do programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 
zgłoszone zostały 594 sołectwa ze 100 gmin.

Województwo Dolnośląskie zainaugurowało realizację inicjatywy 
Odnowa Dolnośląskiej Wsi w roku 2009.

Do dnia dzisiejszego 272 sołectwa przeszłyDo dnia dzisiejszego 272 sołectwa przeszły
warsztaty z cyklu „Planowanie w procesie
odnowy wsi”, na których pod opieką
moderatorów opracowano sołeckie
strategie rozwoju.

Województwo Dolnośląskie jako drugi
region w kraju przystąpiło do
Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w
Wiedniu.



Województwo Dolnośląskie zainaugurowało realizację inicjatywy 
Odnowa Dolnośląskiej Wsi w roku 2009.

Podpisane zostały 2 umowy intencyjne o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu dotyczące inwentaryzacji zasobów
kultury materialnej i przestrzenie wiejskiej, dzięki czemu 14 sołectw otrzymało gotowe
opracowania wykonane przez studentów i pracowników naukowych Zakładu Historii
Kultury Materialnej Uniwersytetu Wrocławskiego.



Konkurs Mała Odnowa Wsi: dofinansowanie  dla 
123 wniosków na kwotę 2 038 089zł;

W ramach opracowanego systemu wsparcia 
zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Konkurs Przedsięwzięcia promujące odnowę wsi: 
dofinansowanie  dla 37 wniosków na kwotę 138 185zł;

Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska 2009, do którego zgłosiło się 
ogółem 44 sołectwa z 28 gmin. Zwycięzcą zeszłorocznej edycji 

została miejscowość Mościsko w gminie Dzierżoniów





ZDROWIEZDROWIE

Wrocław, 24.02.2010



Wydział Zdrowia – plan i wykonanie za 2009 rok

Zadanie: Aktywizowanie środowisk lokalnych 

na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych
§ Opis zadania Plan Poniesiony 

wydatek 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 

11 590 11 590,00 

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

18 065 18 065,00 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

19 345 19 345,00 

 Razem: 49 000 49 000,00 

 



Wydział Zdrowia – plan i wykonanie za 2009 rok

• § 2310 - plan 11 590 zł , wykonanie  11 590  zł w tym:

• 1. Urząd Gminy Oleśnica na zadanie pn. ”Jesteśmy zdrowi i piękni po 60-tce” –
1.950 zł.

• 2. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej na zadanie pn. ”Aktywni 
seniorzy w społeczeństwie informacyjnym” – 1.870 zł.seniorzy w społeczeństwie informacyjnym” – 1.870 zł.

• 3. Miasto i Gmina Ścinawa na zadanie pn.”...i Senior może” –2.470 zł.

• 4. Gmina Chocianów na zadanie pn. ”Warsztaty aktywnego seniora”-5.300 zł.



Wydział Zdrowia – plan i wykonanie za 2009 rok

• §2820 - plan 19 065 zł, wykonanie 19 065 zł w tym:

• 1. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głogowie na zadanie pn. „Żyjmy 
aktywniej”- aktywizacja społeczna seniorów- 4.605 zł

• 2. Stowarzyszenie „Aktywni” w Pawłowie na zadanie pn. „Jesień życia może być 
aktywna-decyzja należy do Ciebie”-4 160 złaktywna-decyzja należy do Ciebie”-4 160 zł

• 3. Stowarzyszenie Senior „Trzeci Wiek” w Lubinie na zadanie pn. „Lubińskie Igrzyska 
Seniorów  „Nordic Walking” –1.000 zł

• 4. Wrocławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej we Wrocławiu na zadanie pn. 
„Prowadzenie ośrodka III wieku dla osób powyżej 55 roku życia” oraz zadanie pn. 
„Działalność ośrodka  terapii ruchowej dla zwalczania nadwagi” - 5.000 zł

• 5. Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego we Wrocławiu na zadanie pn.”...Kto Ty 
jesteś? Wrocławianin. Skąd przybywasz?...” –3.300 zl



Wydział Zdrowia – plan i wykonanie za 2009 rok

• §2830 - plan 19 345 zł, wykonanie 19 345 zł w tym:

• 1. Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego ”Jesteśmy 
Razem” na zadanie pn. „Utworzenie w Pallotyńskim Ośrodku  Wsparcia 
Dziennego Powiatowego Centrum Rozwoju Społecznego dla mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego”–5.200 złpowiatu wałbrzyskiego”–5.200 zł

• 2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu na zadanie pn. 
„Aktywizacja Seniorów inwestycją w godną i pogodną Jesień Życia”- 10.000 zł

• 3. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Marii Nieustającej Pomocy na 
zadanie pn. „Uśmiech Seniora –Aktywizacja mieszkańców pomocy społecznej 
dla osób samotnych 
i przewlekle chorych”- 4.145 zł.



Wydział Zdrowia – plan i wykonanie za 2009 rok

• Dotacje na realizacje zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia 
obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz 
środowiskowych usług dla osób starszych zostały przyznane w wyniku rozstrzygniętego 
konkursu. Uchwałą ZWD Nr 2347/III/09 z dn.20.01.2009r. 

• Realizacja zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z promocji i ochrony • Realizacja zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z promocji i ochrony 
zdrowia, obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na 
rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2010 roku, poprzez 
ogłoszenie konkursu stanowi instrument pozwalający na zlecenie zadań publicznych wg 
uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2010 roku, /IX 
Priorytet, cel 1, działanie 1.3/ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/799/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2009r.. Działanie jest zgodne 
z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015, Cel operacyjny nr 9 Tworzenie 
warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych.



Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• Stowarzyszenie Hallelu Jah - Wrocław

• 01.09.2009 -31.12.2009

• 2.700,00

• Zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych; prowadzenie

stacjonarnych, grupowych zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych adresowanychstacjonarnych, grupowych zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych adresowanych

do dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych „polegające na prowadzeniu

grupowych zajęć socjoterapeutycznych z elementami profilaktyki i wczesnej terapii

uzależnień”. Z programu skorzystało 15 osób, w tym dzieci i młodzież w wieku 15-18 lat.

• Cel zadania: zwiększenie poziomu wiedzy u młodych ludzi używających alkoholu i

innych substancji psychoaktywnych na temat szkodliwych stron ich używania,

zwiększenie kompetencji społecznych i zasobów osobistych, rozwój mechanizmów

obronnych i sprzeciwu wobec używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

zwiększenie poziomu wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia.

• Formy działań: zajęcia grupowe, socjoterapeutyczne.



• Fundacja Praesterno - Wrocław

• 01.06.2009 –31.12.2009

• 27.000,00

• Zadanie pn. „Zapobieganie narkomanii; prowadzenie programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami, 
niewymagającymi leczenia; przeciwdziałanie młodzieżowej patologii społecznej, 

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

niewymagającymi leczenia; przeciwdziałanie młodzieżowej patologii społecznej, 
domowe partnerstwo.”  Z programu skorzystało 910 osób, w tym młodzież w wieku 14-
19 lat oraz ich rodzice.

• Cel zadania: udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego młodzieży, rodzicom i 
opiekunom ukierunkowanego na rozwój umiejętności psychospołecznych służących 
konstruktywnemu radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi i problemami 
psychospołecznymi towarzyszącymi kryzysowi wieku dojrzewania.

• Formy działań: psychokorekcyjne grupy wsparcia, poradnictwo, konsultacje 
psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i młodzieży, pomoc doraźna w kontakcie 
indywidualnym, grupy warsztatowe.



Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• Fundacja Super-Ego - Wrocław

• 01.06.2009 – 31.12.2009

• 17.500,00

• Zadanie pn. „Zapobieganie narkomanii; prowadzenie programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami, 
niewymagającymi leczenia; program profilaktyki uzależnień Wolni od narkotyków”. Z niewymagającymi leczenia; program profilaktyki uzależnień Wolni od narkotyków”. Z 
programu skorzystało ok. 1000 osób, w tym młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

• Cel zadania: kompleksowe działania profilaktyczne skierowane do młodych ludzi z 
grupy ryzyka – młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, z terenów gmin wiejskich.

• Formy działań: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach, prowadzenie mobilnego 
punktu konsultacyjnego.



Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• Stowarzyszenie Pomocy Dla Osób w Sytuacji Kryzysowej Interwencja  - Wrocław

• 01.06.2009 – 31.12.2009

• 28.000,00

• Zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych; prowadzenie 
programów korekcyjno - terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej; realizacja 
programu zajęć korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie programu zajęć korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
STOP PRZEMOCY! – program oduczania przemocy domowej wg metody Duluth”. Z 
programu skorzystały 24 osoby stosujące przemoc domową, w tym mężczyźni i kobiety.

• Cel zadania: zaprzestanie stosowania przemocy poprzez edukację i rozwój umiejętności 
intra i interpersonalnych.

• Formy działań: edukacja, mini wykłady, ćwiczenia w parach, praca indywidualna, 
konsultacje indywidualne, odgrywanie ról.



• Stowarzyszenie Pomocy Dla Osób w Sytuacji Kryzysowej Interwencja – Żórawina, 
Wisznia Mała

• 01.06.2009 – 31.12.2009

• 36.800,00

• Zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych; prowadzenie 
programów terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej Gminne punkty 

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

programów terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej Gminne punkty 
interwencyjne dla ofiar przemocy domowej w gminach Wisznia Mała i Żórawina”. Z 
programu skorzystało 500 osób, w tym ofiary pomocy domowej z terenu gminy 
Żórawina i Wisznia Mała.

• Cel zadania: Zwiększenie możliwości przeciwstawiania się przemocy przez osoby 
dotknięte problemem przemocy domowej oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na 
ten temat. 

• Formy działań: prowadzenie punktu interwencyjnego, poradnictwo psychologiczne i 
prawne, prowadzenie grupy wsparcia i konsultacji indywidualnych.



Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” - Głogów

• 01.06.2009 – 31.12.2009

• 46.700,00

• Zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych; Prowadzenie 
stacjonarnych, grupowych zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych adresowanych 
do dzieci i młodzieży; Młodzieżowy Klub Środowiskowy”. Z programu skorzystało 800 do dzieci i młodzieży; Młodzieżowy Klub Środowiskowy”. Z programu skorzystało 800 
osób, w tym dzieci i młodzież oraz rodzice i opiekunowie.

• Cel zadania: dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych i niebezpieczeństwach 
związanych z ich używaniem oraz poznanie możliwości unikania tych zagrożeń, 
kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji, rozwój 
umiejętności interpersonalnych.

• Formy działań: konsultacje, poradnictwo, pomoc psychospołeczna i prawna, zajęcia 
terapeutyczne i socjoterapeutyczne, grupa dla rodziców.



• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław

• 08.06.2009 – 31.12.2009

• 50.000,00

• Zadanie pn. „Wsparcie działalności wydawniczej o tematyce informacyjno –
edukacyjnej z zakresu spraw dotyczących problemów uzależnień, przemocy w rodzinie, 
a także problematyki HIV/AIDS oraz spraw zdrowotnych”. Wydrukowano 28 000 egz. 

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a także problematyki HIV/AIDS oraz spraw zdrowotnych”. Wydrukowano 28 000 egz. 
magazynu z wkładka dolnośląską.

• Cel zadania: prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do zmiany postaw 
wobec używania alkoholu 
i narkotyków. 

• Formy działań: wydawanie miesięcznika „Ludzka Sprawa”.



• Dzienny Ośrodek Psychiatrii  i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

• 09.03.2009 - 31.12.2009

• 15.000,00

Program „Żyć mądrze i zdrowo” ma na celu:

• 1. Profilaktykę uzależnień wśród pacjentów Dziennego Ośrodka Psychiatrii  i Zaburzeń Mowy 
dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

• 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych 

• 3. Kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności dzieci i młodzieży w zakresie budowania 
postawy społecznie akceptowanej, życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, bez nałogów i 
złych nawyków w oparciu o poczucie tożsamości i wiary we własne możliwości.

• 4. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Z programu skorzystało ok. 50 pacjentów Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla 
Dzieci i Młodzieży.



• Gmina Wrocław

• 28.02.2009 - 31.12.2009

• 46.000,00

• 1. Zwiększenie dostępności usług terapii indywidualnej i grupowej, interwencji 
środowiskowych oraz poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu, 
współuzależnionych, a także dla dorosłych dzieci alkoholików. Z programu skorzystało 

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

współuzależnionych, a także dla dorosłych dzieci alkoholików. Z programu skorzystało 
ok. 600 osób uzależnionych od alkoholu, wspołuzależnionych oraz dorosłych dzieci 
alkoholików.

• 2. Zwiększenie dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji 
środowiskowej dla osób objętych programem metadonowym. Z programu skorzystało 
ok. 140 osób.

• 3. Zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych, prowadzenie poradnictwa 
okołotestowego oraz nadzór merytoryczny nad realizacją programu bezpłatnego i 
anonimowego testowania w kierunku wirusa HIV.



• Gmina Wądroże Wielkie

• 01.04.2009- 31.12.2009

• 5.000,00

• „Dodatkowe prowadzenie zajęć profilaktycznych w nowopowstałej świetlicy na terenie 
Gminy Wądroże Wielkie – wynagrodzenie dla dwóch osób”. Z programu skorzystało ok. 
25 osób.

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

25 osób.



• Gmina Oborniki Śląskie

• 06.04.2009– 31.12.2009

• 34.125,00

• „Zwiększenie ilości godzin pracy osób obsługujących komunikator „Gadu Gadu 
Zaufania” - przeznaczony dla wszystkich potrzebujących osób dorosłych oraz dla dzieci i 
młodzieży”. Wśród specjalistów obsługujących komunikator znajdują się prawnik, 

Programy realizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział 
Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2009r. 
skierowane m.in. do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

młodzieży”. Wśród specjalistów obsługujących komunikator znajdują się prawnik, 
instruktor terapii uzależnień, pedagog, psycholog, także policjant i ksiądz oraz 
wolontariusze.





DOLNOŚLĄSKI OŚRODEKDOLNOŚLĄSKI OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wrocław, 24.02.2010



Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych :

Rok 2008 : 
Realizacja w ramach Wojewódzkiego Programu „Nestor”, konkursu dla organizacji pozarządowych. 
Cel: wsparcie działań na rzecz seniorów. 
Samorząd Województwa przyznał dofinansowanie 28 projektom na łączną kwotę 200.000,00 zł; działaniami objętych 
zostało 5160 osób z terenu Dolnego Śląska. 8 organizacji - podregiony jeleniogórski i wałbrzyski - łączna kwota: 60.500 zł. 
Działaniami aktywizującymi i integrującymi objęto 824 mieszkańców tych terenów. 

• zorganizowanie bezpłatnego, szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej „Przeciwdziałanie zaburzeniom 
pamięci pacjentów w starszym wieku – aspekt  medyczny i prawny” - 4 edycje, dwie z nich miały miejsce w Jeleniej Górze 
i Wałbrzychu (pozostałe we Wronińcu i Wrocławiu. 131 osób, w tym 58 pochodzących z podregionów wałbrzyskiego i 
jeleniogórskiego.

• Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego NESTOR (promocja aktywności prospołecznej i zawodowej seniorów) 

Nagroda Marszałka „Nestor” przyznana została w trzech kategoriach m.in. dla najstarszego pracownika z Dolnego Śląska,  
aktywnego zawodowo w wieku emerytalnym:  Łączna wartość środków  przeznaczonych na Nagrodę  - 50.000zł.

Dwa koncerty muzyki poważnej dla seniorów i ich rodzin ( Filharm. Wrocławska ), w którym wzięli udział także seniorzy z 
podregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. 

Udział w pracach, działającej pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Rady ds. 
Seniorów.  Wydanie poradnika „Ponad – czasowa pamięć. Jak zatrzymać młodość umysłu i radzić sobie z zaburzeniami 
pamięci u osób starszych - przekazano podmiotom również z podregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.



Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych :

Rok 2009: 

Bezpłatne szkolenie - problematyce aktywności fizycznej w wieku senioralnym. We Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i 
Wałbrzychu. Skierowane zostało do osób świadczących środowiskowe usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne.
Łącznie  wzięły udział 94 osoby, w tym 26 w Jeleniej Górze i 18 w Wałbrzychu.
Wydanie publikacji „Jak dbać o kondycję? Rola aktywności fizycznej w wieku 50+”. Wśród podmiotów, którym 
przekazywana jest publikację znajdują się również te działające w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim. przekazywana jest publikację znajdują się również te działające w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim. 



Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dolnośląskich dzieci i  młodzieży :

Realizacja Wojewódzkiego Programu „Nasze Dzieci” :
Głównym  celem programu, realizowanego w 2008r. było:
- stworzenie oraz uzupełnienie systemu wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo, - zapewnienie dzieciom i 
młodzieży pochodzących z tzw. „trudnych środowisk” wsparcia o charakterze pedagogicznym, psychologicznym, 
interwencyjnym i socjoterapeutycznym. 
- Profilaktyka zachowań ryzykownych i patologii społecznych. 
Samorząd Województwa przyznał dofinansowanie  15 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 69.950,00 zł. Samorząd Województwa przyznał dofinansowanie  15 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 69.950,00 zł. 
Działaniami objętych zostało 2806 osób, w tym dzieci, młodzież i ich rodziny. 4 organizacje z podregionu wałbrzyskiego i 
jeleniogórskiego. - 16.700 zł  Działaniami objęto 275 osób. 
Wydrukowanie ( 2008 ) raportu z badań empirycznych „Prostytucja nieletnich w perspektywie Dolnoślązaków”. 
Przekazano zostały OPS, PCPR, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym, również z wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.
2009 r. publikacja „Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? Scenariusze zajęć” - dla OPS, PCPR i NGO 
działającym na rzecz dzieci i młodzieży. 4000 egz. przekazano Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, które prowadzi 
dystrybucję tej publikacji do gimnazjów i szkół ponadgminazjalnych, 400 sztuk otrzymał Rzecznik Praw Dziecka. 
Dystrybuowana  także podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim.

Rok 2008 i 2009 - Realizacja  „Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci”. W ramach 
Dolnośląskiej Kampanii Społecznej ( 250 000 PLN ) na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci zrealizowano następujące 
zadania:
- Wojewódzka konferencja „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu” – Wrocław 16.12.2008 
- Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Pracowników Pierwszego Kontaktu  zajmujących się realizacją zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zorganizowano 3 szkolenia każde dla 80 osób w podregionach legnickim, 
wałbrzyskim i  jeleniogórskim. Szkoleniem objęto 240 osób.



Przeciwdziałanie ubóstwu i promocja ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku :

Rok 2008-2009 Współpraca z Wrocławskim Bankiem Żywności – organizacją pozarządową, zajmującą się pozyskiwaniem 
żywności i nieodpłatnym przekazywaniem jej podmiotom niepublicznym i instytucjom, działającym na rzecz osób i rodzin żywności i nieodpłatnym przekazywaniem jej podmiotom niepublicznym i instytucjom, działającym na rzecz osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

Przygotowanie diagnozy kondycji banków żywności prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego 
Zorganizowanie  (2008 r.) wizyt studyjnych we wzorcowych podmiotach ekonomii społecznej (w Poznaniu, 
Chudopczycach, Władysławowie, Drezdenku). Uczestnicy - pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji 
społecznej z D.Śląska.

Zorganizowanie (2008) konferencji "Rola inicjatyw ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu". 
Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
Cel:  rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowania regionalnych programów pomocy społecznej wspierających 
samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska.  Pozyskane informacje wykorzystane zostaną m.in. 
do uaktualnienia Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej. 



Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW )

Pięć peryferyjnych gmin w województwie dolnośląskim, otrzymuje środki finansowe na rozwiązywanie lokalnych 
problemów społecznych. problemów społecznych. 

Gminami tymi są: 
Jemielno (pow. górowski), 
Pielgrzymka (pow. złotoryjski) 
Przeworno (pow. strzeliński) – dawne woj. wałbrzyskie, 
Radków (pow. kłodzki) – dawne woj. wałbrzyskie, 
Wińsko (pow. wołowski) 

Na terenie Dolnego Śląska instytucją realizującą program jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Za 
pośrednictwem DOPS Województwo Dolnośląskie udziela gminom wsparcia przy opracowaniu i realizacji Projektów w 
ramach Programu Integracji Społecznej. 



WARTOŚĆ PROJEKTU ( 2008-2010 łącznie ):      437 000 EUR 

l.p. Nazwa gminy Alokacja w EUR Alokacja w PLN* 

1 Jemielno   44 400 158 778,84 

2 Pielgrzymka   70 900 253 545,49 

3 Przeworno   69 200 247 466,12 

4 Radków 135 000 482 773,50 

5 Wińsko 117 000 420 191,75 

WOJEWÓDZTWO (razem) 437 000 1 562 755,70 

 *kurs EURO z dnia podpisania porozumienia 3,5761

Podpisano dotąd 63 umowy na realizację usług na łączną kwotę: 1 449 916,41 PLN, co stanowi 93% dostępnej dla

województwa alokacji.

Od 2008 r. realizowanych jest 41 projektów na realizację usług społecznych takich
jak:
•usługi rehabilitacyjne oraz integracji społecznej dla osób starszych,
•usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży ,
•przystosowanie do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych poprzez
rehabilitację i terapię



Efekty PPWOW:
- Walka z wykluczeniem społecznym i Integracja społeczna
- Wsparcie dla ubogich rodzin: (Obozy sportowe dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin o 
niskich dochodach, zajęcia dla dzieci i młodzieży: basen, jazda konna, warsztaty malarskie, 
warsztaty fotograficzne w plenerze, zajęcia plastyczne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, 
muzeum, aquaparku itp.) 

Pozostałe działania :

Organizacja konferencji  „Szczęśliwa Rodzina - Wolna od Przemocy” - 18 marca 2008 r. w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dobrzyńskiej 21/23. Konferencję pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 

2009 specjalistyczne szkolenia z warsztatami „Prewencja handlu ludźmi” 
W trzech edycjach szkolenia (we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Wałbrzychu) udział wzięło 91 osób z 
terenu Dolnego Śląska, w tym 37 w Jeleniej Górze i 31 w Wałbrzychu.



ROK 2010 – działania trwające i planowane: 

I. „Rodzina dolnośląska w perspektywie badań empirycznych” – konferencja, prezentująca wyniki 
badań empirycznych przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska w 2009r.   Cel: sporządzenie 
diagnozy sytuacji dolnośląskich rodzin, - wprowadzenie do działań planowanych do realizacji 
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach  Dolnośląskiego Roku Rodziny w latach 
następnych. następnych. 

II. Konferencja „Wykluczenie społeczne w perspektywie kadr służb społecznych”, skierowana do 
pracowników instytucji świadczących usługi społeczne, organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli władz samorządowych i administracji rządowej 

III. Realizacja Wojewódzkiego Programu „NESTOR” 2010  - 70 000 PLN
Planowane działania: 
- Wydanie poradnika poruszającego problematykę depresji w wieku senioralnym, 
- przeprowadzenie szkoleń, aktywność kulturalna i integracja seniorów, 
- organizacja koncertów dla seniorów. Działania także dla wałbrzyskiego i jeleniogórskiego 



ROK 2010 – działania trwające i planowane: 

IV.  Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i 
integracji społecznej na Dolnym Śląsku, - autorski projekt konkursowy realizowany przez DOPS  w 
ramach PO Kapitał Ludzki , Priorytet VII, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Wartość : 68 048 PLN. Wartość : 68 048 PLN. 
Finansowanie:    Europejski Fundusz Społeczny – 85%; wkład krajowy – 15%; 
Budżet Województwa Dolnośląskiego – 0%



Zestawienie szkoleń realizowanych w ramach 
„Projektu systemowego DOPS z zakresie podnoszenia kwalifikacji 
kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007 – 2009” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Program Operacyjny Kapitał Ludzki : 
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Finansowanie:    EFS – 85%; wkład krajowy – 15%; 
Budżet Województwa Dolnośląskiego – 0%



Grupa docelowa – uczestnikami szkoleń byli m.in :
pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie 
pracownicy i wolontariusze ośrodków wsparcia pracownicy i wolontariusze ośrodków wsparcia 
pracownicy i wolontariusze ośrodków interwencji kryzysowej 
pracownicy i wolontariusze centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej 
pracownicy i wolontariusze domów pomocy społecznej 
pracownicy i wolontariusz placówek opiekuńczo wychowawczych 
pracownicy i wolontariusze domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
pracownicy  i wolontariusze NGO z Dolnego Śląska działających w obszarze pomocy i integracji 
społecznej  
inne służby społeczne np. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, psycholodzy, 
policjanci w zakresie szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup interdyscyplinarnych 



Tematyka 
( nazwa szkolenia ) 

Szkoleni
e 

przezna
czone 

było dla: 

Termin realizacji Miejsce realizacji 
Wartość 
w PLN 

 
Praca z osobą długotrwale 
bezrobotną 

100 osób 
 

03-04.09.2008 
25-26.09.2008 
29-30.09.2008 

Trzebieszowice 77.000 

 
Praca z osoba  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

60 osób 
 

22-23.09.2008 
24-25.09.2008 

Piechowice 43.122 

 
 Praca z osobą po 
doświadczeniach 
traumatycznych 

40 osób 
 

11-12.08.2008 
13-14.08.2008 

Morawa 
k/Strzegomia 

26.270 

 
Aktywizacja i  integracja 
osób niepełnosprawnych 

29 osób 
 

22.09.2008 
23. 09.2008 

Wrocław 9.860 

 
Tworzenie spółdzielni 
socjalnych 

30 osób 
 

17-18.03.2008  19-
20.03.2008 

Wrocław 
28.920 

 
 Funkcjonowanie Centrum 
Integracji Społecznej 

50 osób 11.04.2008 Wrocław 14.316 

 

 Kontrakt Socjalny 230 osób 
 

02-03.06.2008 
05-06.062008 
09-10.06.2008 

Świdnica 180.685 

 09-10.06.2008 
12-13.06.2008 
16-17.06.2008 

 
 Zawiązywanie grup 
wsparcia 

40 osób 13-15.10.2008 
03-05.11.2008 
25-26.11.2008 

Trzebieszowice 
106.000 

 
 Zawiązywanie grup 
samopomocowych 

45 osób 
 

06-08.10.2008 
27-29.10.2008 

Świeradów Zdrój 
90.400 

 

 Przygotowanie do 
tworzenia Programów 
Aktywności Lokalnej 

42 osoby 16-18.09.2008 
15-17.10.2008 
03-05.11.2008 
25-27.11.2008 

Piechowice, 
Kudowa Zdrój,  

321.999,9 

 

Przygotowanie do 
tworzenia Programów 
Aktywności Lokalnej 

21 osób 01-.03.10.2008 
22-24.10.2008 
17-19.11.2008 
10-12.12.2008 

Karpacz 131.345,9 

 

 Proponowane zmiany 
legislacyjne odnośnie 
ustawy o pomocy 
społecznej 
i ustaw dotyczących 
aktywizacji i integracji 
osób niepełnosprawnych" 

150 osób 8-9.12.2008 r. Jelenia Góra 53.020 

 



 
Tworzenie i 
funkcjonowanie Centrów 
Integracji Społecznej  

30 osób 
17 - 19.06.2009  

Lądek Zdrój 23.834 

 
Tworzenie i 
funkcjonowanie 
spółdzielni socjalnych  

30 osób 
24-26.06.2009  

Lądek Zdrój 23.834 

 
 Tworzenie i 
funkcjonowanie Zakładów 
Aktywności Zawodowej  

2 1osób 
06-02.07.2009  

Wrocław 20.139 

 
Praca z osoba z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

60 osób 
29 – 31. 07.2009 
05 – 07.08.2009 

Kudowa Zdrój 58.020 

 
 Seksualność osób z 
zaburzeniami i chorych 
psychicznie 

60 osób 
26 - 28.08.2009 
14 – 16.09.2009 

Kudowa Zdrój 58.020 

 Język migowy 60 osób 07.09 – 20.11.2009 Wrocław 355.860 
Dla grupy I – 2-4.09; 
23-25.09; 3-5.11; 

 
 "Program aktywności 
lokalnej" 

60 osób 

23-25.09; 3-5.11; 
23-25.11  
Dla grupy II – 9-
11.09; 28-30.09; 4-
6.11; 25-27.11  

Karpacz, 
Piechowice 

565.680 

 
Program integracji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

60 osób 
03-05.11.2009 
17-19.11.2009 

śarów 53.440,60 

 
Plany indywidualnego 
wsparcia 

80 osób 
17.11.2009 
18.11.2009 

 Wrocław 16.000 

 
Praca z chorym na 
Alzheimera 

47 osób 25-27.11.2009 śarów 66.000 

 
Praca z trudnym 
podopiecznym 

120 osób 
01-03.12.2009 
07-10.12.2009 

Mysłakowice 119.400 

 
Aktywizacja i wspieranie 
osób starszych 

60 osób 
02-04.12.2009 
07-10.12.2009 

śarów 62.160 

 
Kontrakt socjalny i jego 
odmiany 

50 osób 
 

02-04.12.2009r.  Wrocław 41.000 

 





EDUKACJAEDUKACJA

Wrocław, 24.02.2010



PROGRAM STYPENDIALNY zDOLNY ŚLĄSK

Historia

W ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień w 2001 r. zainicjowano 
program stypendialny zDolny Śląsk.

Obecnie Samorząd Województwa corocznie przeznacza na jego realizację 150 000 zł.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach przyznano 500 stypendiów na łączną kwotę 
900 000 zł

Cele:

-znoszenie barier w dostępie do oświaty

- wspieranie zdolnej młodzieży z terenu  województwa dolnośląskiego



Projekty własne stypendialne Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
realizowane w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, w latach 2004-2009

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zrealizował cztery projekty stypendialne, którego 
beneficjentami byli uczniowie szkół, dla których SWD jest organem prowadzącym:

1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu

2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

4. Zespół Szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach

6. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożekowie

7. Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

Łączna kwota przydzielonych stypendiów wyniosła: 1 597 069,10 zł

Łącznie stypendium otrzymało 790 uczniów



„Walka” (eliminacja) z ubóstwem

Szkoły i placówki prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego podejmują Szkoły i placówki prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego podejmują 
różnorodne zadania, których celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich 
poprzez m.in. 

- umarzania odpłatności za pobyt i wyżywienie wychowanków (w roku 2009 – 19 211 zł)

- organizację wypoczynku letniego dla wychowanków młodzieżowych ośrodków

- wyposażenie w podręczniki (poprzez wypożyczenie z bibliotek szkolnych) i zakup pomocy 
dydaktycznych

- przyznawanie stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce  (w roku 2009 – 60 696 zł

- uczniowie otrzymują również wsparcie pedagogiczne i psychologiczne



DZIAŁANIE 2.2 ZPORR w latach 2004 - 2009

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Jednostka Wdrażająca – Wydział Edukacji i Nauki

CEL DZIAŁANIA: 

Podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla Podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla 
uczniów/studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących 
z terenów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów wiejskich 
i obszarów restrukturyzacji przemysłów.

UZASADNIENIE DZIAŁANIA: 

Udzielana pomoc miała na celu zachęcenie młodzieży wiejskiej do wybierania szkół 
kończących się egzaminem dojrzałości, a nie szkół zasadniczych i w konsekwencji 
upowszechnienie wśród niej wykształcenia średniego. Jednocześnie realizowane 
programy stypendialne miały pomóc młodzieży w kontynuowaniu kształcenia na 
poziomie wyższym. 



TYPY  REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 ZPORR

• PROJEKTY TYPU I: 

WSPIERANIE ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ –
stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych 
natrafiała na bariery utrudniające naukę na poziomie 
ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, 

• PROJEKTY TYPU II:

WSPIERANIE ROZWOJU EDUKACYJNEGO STUDENTÓW –

stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych 
marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i 
obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiali na bariery w 
dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej.



ROK ZREALIZOWANE 
PROJEKTY

WARTOŚĆ ZAWARTYCH 
UMÓW

EFS

ZREALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 ZPORR
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

PROJEKTY UMÓW

2004/2005 33 projekty 15 984 744, 96 PLN 11 034 648, 31 PLN

2005/2006 35 projektów 22 511 108, 31 PLN 15 543 098, 51 PLN

2006/2007 36 projektów 21 026 354, 84 PLN 14 516 729, 12 PLN

2008/2009 2 projekty 16 425 415, 81 PLN 11 177 740, 44 PLN



W latach 2004 – 2009 zrealizowano w ramach Działania 2.2 ZPORR:

106 projektów

Ogólna wartość zawartych umów:     75 948 960, 08 PLNOgólna wartość zawartych umów:     75 948 960, 08 PLN
W tym EFS:                                        52 272 216, 38 PLN

Po dokonaniu rozliczenia wszystkich projektów ostateczna wartość 

zrealizowanych projektów wyniosła 70 479 072 PLN, w tym EFS: 48 
536 442 PLN. Procent wykorzystania dostępnej alokacji wyniósł 

105,68%.



W latach 2004 - 2009
program stypendialny objął

50 596 osób z terenu Dolnego Śląska

45 088 uczniów, 

w tym 26 270 kobiet

5 508 studentów, 

w tym 3 275 kobiet



EFEKTY:

Działanie przyniosło oczekiwane rezultaty. Bezpośrednie wsparcie 

trafiło do uczniów i studentów, dla których bariery (szczególnie 

finansowe) stanowiły istotną przeszkodę w rozwoju edukacyjnym. 

Średnia wysokość stypendium wypłaconego uczniowi wyniosła 150,00 

PLN, a studentowi – 200,00 PLN. 





KULTURAKULTURA

Wrocław, 24.02.2010



TEATRY

Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców 
Bilety wstępu 

Działania Wydziału Kultury wraz z samorządowymi instytucjami 
kultury na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Bilety wstępu 
Wynajem pomieszczeń 
Zajęcia teatralne i edukacyjne
Wypożyczenie rekwizytów i strojów 



BIBLIOTEKA 

Zajęcia integracyjne 

Działania Wydziału Kultury wraz z samorządowymi instytucjami 
kultury na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Zajęcia integracyjne 
Warsztaty komputerowe 
Edukacja prozdrowotna 



MUZEA

Specjalne bilety
Zajęcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Działania Wydziału Kultury wraz z samorządowymi instytucjami 
kultury na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów
Zajęcia feryjne i wakacyjne  dla dzieci  ze 
świetlic środowiskowych
Oprowadzanie po muzeum 
Udostępnienie pomieszczeń i sprzętu
Lekcji kultury i historii
Warsztaty i konkursy plastyczne



FILHARMONIE

Udział w społecznych akcjach i projektach

Działania Wydziału Kultury wraz z samorządowymi instytucjami 
kultury na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Udział w społecznych akcjach i projektach
Udostępnianie sal koncertowych i innych 
pomieszczeń - współorganizacja imprez
Koncerty i audycje umuzykalniające 
Specjalne bilety na koncerty 



ODRA-FILM 
Pokazy filmów

OPERA

Działania Wydziału Kultury wraz z samorządowymi instytucjami 
kultury na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

OPERA
Sprzedaż biletów po symbolicznych cenach na 
spektakle operowe i baletowe 

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
Lekcje kultury





NIEPEŁNOSPRAWNINIEPEŁNOSPRAWNI

Wrocław, 24.02.2010



• W latach 2007-2009 Zarząd Województwa przekazał przeszło 18 000 000
złotych na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących 
rehabilitacji. Dzięki tej kwocie w sposób znaczący poprawiła się infrastruktura 
rehabilitacyjna na Dolnym Śląsku. (szkoły specjalne i integracyjne, ośrodki 
rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych, domy pomocy społecznej)

• Dzięki dofinansowaniu przez zarząd województwa na Dolnym Śląsku powstały 
i działają cztery Zakłady Aktywności Zawodowej, w których znalazł 
zatrudnienie 150 osób z najwyższym stopniem niepełnosprawności. Co roku 
Zarząd Województwa przeznacza środki na działalność Zakładów Aktywności  
Zawodowej. W latach 2007 -2009 przeznaczono na ten cel  7 000 0000 zł



• W latach 2007- 2009 Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizował 
projekt Nie ma Barier. Dolny Śląsk. Jego celem jest zmiana wizerunku osoby 
niepełnosprawnej mieszkającej na Dolnym Śląsku jako pełnoprawnego 
uczestnika życia Społecznego. W ramach programu powstały :

1. audycje telewizyjne i radiowe, 1. audycje telewizyjne i radiowe, 

2. warsztaty dla architektów i urzędników o projektowaniu bez 
barier, 

3. nagrody marszałka dla studentów politechniki za projekty 
przyjazne osobom niepełnosprawnym

4. imprezy kulturalne i sportowe realizowane przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi



• W latach 2007-2009 jednych z priorytetowych działań zarządu było 
wspieranie i promowanie turystyki dla osób niepełnosprawnych. Powstał 
pierwszy w Polsce przewodnik  turystyczny dla osób niepełnosprawnych po 
regionie. Rozpoczęła się realizacja projektu „Karkonosze bez barier” w 
ramach którego zostaną przystosowane wybrane  szlaki i schroniska 
turystyczne. (środki na dostosowanie  pierwszego  szlaku  zarząd turystyczne. (środki na dostosowanie  pierwszego  szlaku  zarząd 
województwa przeznaczył w roku 2009 w kwocie 600 000 zł)

• W latach 2006 – 2009 Urząd marszałkowski organizował międzynarodowe 
konferencje dotyczące wyrównywania  szans edukacyjnych osób 
niepełnosprawnych. Konferencje miały na celu nakreślenie wyzwań, jakie 
stoją przed szkołami średnimi i uczelniami wyższymi na drodze do 
zwiększenie liczby niepełnosprawnych uczniów i studentów



• W latach 2007 – 2009 Urząd Marszałkowski realizował  projektu, we 
współpracy z Frauen auf dem Weg nach  Europa e. V z Wolnego Kraju 
Związkowego Saksonii,   pn.: „Animatorzy Społeczni na rzecz osób 
niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu”. Celem 
projektu było aktywizowanie lokalnych środowisk w zakresie działania na 
rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie 
średnim i wyższym. Projekt był  realizowany w ramach Programu Inicjatywy średnim i wyższym. Projekt był  realizowany w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg III A. Samorząd Województwa pozyskał na ten cel 
500 000 ,00 zł  ze środków EFRR.

• W latach 2010 – 2011 UMWD będzie realizatorem projektu  „Razem w pełni 
sprawni” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska – Saksonia 2007 – 2013, Celem projektu jest uwrażliwienie nauczycieli 
i uczniów na obecność osób niepełnosprawnych w środowisku oraz 
podwyższenie stopnia ich społecznej integracji. Samorząd Województwa 
pozyskał na ten cel 2000000,00 ze środków EFRR.





SPORTSPORT

Wrocław, 24.02.2010



1.Orgaznizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

W 2009 r, w środowisku wiejskim zostało zorganizowanych
ponad 1000 imprez, w których wzięło udział ponad 95 000ponad 1000 imprez, w których wzięło udział ponad 95 000
osób. W byłym województwie wałbrzyskim i jeleniogórskim
było to ponad 450 imprez dla ponad 40 000 osób.

Program Trener Gminny w roku 2009 od IV-X był realizowany
w 29 gminach. Zajęcia odbywały się przez 4-5 dni w tygodniu
i średnio w zajęciach uczestniczyło ok.25 osób dziennie.



2. „Moje Boisko-Orlik 2012”  

W latach 2008-2009 powstały 104 „Orliki”, z czego 71
„Orlików” powstało w gminach wiejskich lub wiejsko-
miejskich. W byłych województwach jeleniogórskim
i wałbrzyskim na 84 gmin „Orlik” funkcjonuje już w 53
gminach. Województwo dolnośląskie kształtuje się nagminach. Województwo dolnośląskie kształtuje się na
drugim miejscu, tuż za województwem wielkopolskim (114
„Orlików”).

Program Animator Orlik w 2009 roku program był
realizowany w 41 gminach, przez 42 animatorów
sportowych. W 2009 r. na powstałych w 2008 r. „Orlikach”
odbyło się ponad 800 imprez sportowo - rekreacyjnych.

Od roku 2010 realizowany będzie program Akademia Orlika
- w byłych województwach jeleniogórskim i wałbrzyskim
w 11 gmin.



3.Upowszechnianie sportu wśród osób 
niepełnosprawnych.

Zajęcia szkoleniowe, rehabilitacyjne i treningowe
organizowane w 2009 roku, odbywały się w 13
sekcjach sportowych, 2-3 razy w tygodniusekcjach sportowych, 2-3 razy w tygodniu
i przeprowadzane były dla ok.180 osób.

W 2009 r. w imprezach sportowo – rekreacyjnych
dla niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie
uczestniczyło ponad 1900 osób.





„Wsparcie pracodawców przechodzących procesy 

adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji 

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

regionalnego rynku pracy”

Projekt systemowy  Samorządu Województwa realizowany w ramach POKL



Projekt „szybkiego reagowania”:

� w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi

skutkami spowolnienia gospodarczego,

� w zakresie wsparcia udzielanego przedsiębiorcom zamierzającym zmienić

profil działalności

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

profil działalności

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą

na terenie województwa dolnośląskiego i zgłosili do PUP zamiar

przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz ich pracownicy, których miejsce

pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim.



Projekt realizowany jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z pięcioma
podmiotami:

� Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju

� Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

� Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu

� Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze

� Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy

� Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie



Powiatowe Urzędy Pracy

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

Partnerzy projektu

Przedsiębiorcy

Osoby zwalniane grupowo



Wsparcie udzielane przedsiębiorstwom w projekcie:

� szkolenia i doradztwo wspomagające proces zmiany profilu działalności
przedsiębiorstwa,

� szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

� szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru
nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych
(oddelegowanie pracowników).



Wsparcie udzielane zwalnianym pracownikom w projekcie:

� Szkolenia i poradnictwo zawodowe,
� Poradnictwo psychologiczne,
� Pomoc w zmianie miejsca pracy (jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy
dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca
zamieszkania,

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

zamieszkania,
� Pomoc w znalezieniu nowej pracy (jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby,
która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż
u dotychczasowego pracodawcy),
� Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo
indywidualne i grupowe, środki finansowe na zakładanie działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe),
� Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego
zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.



Stan wdrażania projektu – luty 2010 r.

Liczba osób, która przystąpiły do projektu: 107 (w wyniku zwolnienia
grupowego, które przeprowadził Fortis Bank Polska w Lubinie) – obszar
działania Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia – 35 (indywidualne spotkania

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia – 35 (indywidualne spotkania
z doradcą)

Wsparcie, które zostanie uruchomione przez Agencję ARLEG na przełomie
lutego/marca :

� Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej
� Doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności
gospodarczej
� Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej
� Podstawowe wsparcie pomostowe
� Wydłużone wsparcie pomostowe



Potencjalni beneficjenci projektu z subregionów 
wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, którzy w najbliższym czasie 

mogą przystąpić do projektu:

Działania służące ograniczaniu negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego

• Fabryka Porcelany „Krzysztof” z Wałbrzycha,
• Drexlermeier z Jeleniej Góry,
• Zakłady Lniarskie „Orzeł” z Mysłakowic.



Współpraca z jest oraz SSE w zakresie tworzenia nowych
terenów inwestycyjnych o statusie specjalnych stref
ekonomicznych – zachęta dla inwestorów, cel: powstawanie
nowych miejsc pracy w obszarach o wysokim bezrobociu

Od sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa pozytywnie

Działania wspierające rozwój regionalny

Od sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa pozytywnie
zaopiniował wnioski o objęcie SSE nowych terenów na
obszarze ok. 1000 ha, z tego w gminach subregionu
wałbrzyskiego - 141 ha (m. in. gminy Dzierżoniów, Bielawa,
Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych) a w gminach subregionu
jeleniogórskiego - 72 ha (m. in. Lubań, Gryfów Śląski, Jawor,
Nowogrodziec).



Podmioty zainteresowane podjęciem lub zintensyfikowaniem

działalności w nowych obszarach strefowych:

• branża elektryczna i teletechniczna,

Działania wspierające rozwój regionalny

• branża budowlana,

• centra usług,

• systemy hydrauliki siłowej,

• branża motoryzacyjna,

• branża AGD.



Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

• pomoc rozwojowa dla gmin o najniższym poziomie
dochodów oraz najwyższym poziomie bezrobocia w
województwie,

Działania wspierające rozwój regionalny

województwie,

• pomoc służąca m. in. uzbrojeniu terenów inwestycyjnych,
budowie urządzeń zaopatrzenia w wodę i oczyszczania
ścieków, modernizacji obiektów edukacyjnych, tworzeniu
programów edukacyjnych.



Budżet Funduszu w 2009 roku

Kwota 
dofinansowania:

9 879 489,80 zł podregion 
wałbrzyski

2 399 622,00 zł
24,29%

podregion 
jeleniogórski

2 210 911,85 zł
22,38%

Bolków
590 476,00 zł

26,71%

Gryfów Śląski
287 458,85 zł

13,00%Lubań (gmina 
wiejska)

590 476,00 zł
26,71%

Lubomierz
52 275,00 zł

2,36%

Mściwojów
99 750,00 zł

4,51%

Wojcieszów
590 476,00 zł

26,71%

Pieszyce
85 827,00 zł

3,58%

Bielawa
295 236,00 zł

12,30%

Boguszów -
Gorce

442 858,00 zł
18,46%

Bystrzyca 
Kłodzka

100 000,00 zł
4,17%

Dzierżoniów
590 475,00 zł

24,61%

Kłodzko (gmina 
miejska)

294 750,00 zł
12,28%

Kłodzko (gmina 
wiejska)

590 476,00 zł
24,61%



9 zadań
DROGI, CHODNIKI

2 646 890,01 zł
26,81%

5 zadań
OBIEKTY 

UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

1 197 938,85 zł
12,13%

3 zadania
DOKUMENTACJA 

TECHNICZNA
230 817,90 zł

2,34%

12 zadań
MPZP

901 665,00 zł
9,13%

Wydatki Funduszu w 2009 roku

5 zadań
MPZP

9%

Podregion JeleniogórskiPodregion Jeleniogórski

Podregion WałbrzyskiPodregion Wałbrzyski

21 zadań21 zadań

Województwo 
ogółem – 46 zadań

17 zadań
WODOCIAGI, 
KANALIZACJA

4 896 178,04 zł
49,59%

12,13%

5 zadań
DROGI, CHODNIKI

1 318 320,01 zł
29%

7 zadań
WODOCIĄGI, 
KANALIZACJA

46%

4 zadania
OBIEKTY 

UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

16%

9%



Gminy zakwalifikowane do wsparcia w 2010 roku

Podregion WałbrzyskiPodregion Wałbrzyski

2 361 904,00 zł2 361 904,00 zł

Podregion JeleniogórskiPodregion Jeleniogórski

1 580 952,00 zł1 580 952,00 zł

Działania wspierające rozwój regionalny

Bystrzyca 

Kłodzka
590 476,00 zł

Pieszyce 590 476,00 zł

Kłodzko (gmina 

wiejska)
442 858,00 zł

Nowa Ruda 442 858,00 zł

Dzierżoniów 295 236,00 zł

2 361 904,00 zł2 361 904,00 zł 1 580 952,00 zł1 580 952,00 zł

Stara Kamienica 442 858,00 zł

Węgliniec 442 858,00 zł

Lubawka 295 236,00 zł

Mysłakowice 100 000,00 zł

Lwówek Śląski 100 000,00 zł

Świerzawa 100 000,00 zł

Platerówka 100 000,00 zł





Dziękujemy za uwagę
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Łużniak

Wrocław, 24.02.2010


