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I. Dane organizacji 

 

1. Nazwa: Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych „WROS”; 

2. Adres: ul. Rybnicka 39, 52-016 Wrocław; 

3. Data wpisu do KRS-u: 15.10.2009; 

4. Numer KRS: 0000068588, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 

5. Numer REGON: 930407612; 

6. Członkowie Rady WROS: 

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Renata Berent-Mieszczanowicz Prezes 

Józef Patkiewicz Wiceprezes 

Dariusz Lech Członek Rady Związku 

Danuta Zalewska Członek Rady Związku 

Anna Kobel Członek Rady Związku 

Jacek Bednarek Członek Rady Związku- sekretarz 

Dorota Rychlik  Skarbnik 

 

7. Cele statutowe organizacji: 

1.  Reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich wobec 

sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu 

ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi  

w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej  

i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagrożonych bądź 

dotkniętych wykluczeniem społecznym; 

2. Doradztwo, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz 
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merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, 

seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych 

środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje; 

3. Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych 

organizacji pozarządowych i ich związków; 

4.Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi  

i instytucjami; 

5. Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu; 

6.  Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi; 

7.  Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej 

wymienionych celów; 

8.  I inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji 

pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje 

członkowskie służą; 

 

Działalność nieodpłatna:  

1.    Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2.    Działalność charytatywna; 

3.    Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4.    Działalność na rzecz mniejszości narodowych; 

5.    Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6.    Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

7.    Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  

i mężczyzn; 

8.    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

9.    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

10.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

11.    Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 
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12.    Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

13.    Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działalność wspomagających rozwój demokracji; 

14.    Ratownictwo i ochrona ludności; 

15.    Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą; 

16.    Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

17.    Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

18.    Promocja i organizacja wolontariatu; 

Działalność odpłatna: 

1.    Ochrona i promocja zdrowia; 

2.    Nauka, edukacja, oświata wychowanie; 

3.    Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

4.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

5.    Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, (jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności; 

Działania WROS służą rozwiązywaniu problemów efektywnego funkcjonowania organizacji 

członkowskich i podejmowanych inicjatyw obywatelskich przez inne podmioty, w zakresie 

ograniczania zjawiska społecznego wykluczenia. 

 

II Opis prowadzonej działalności w roku 2010 z ujęciem celów statutowych 

 

Działania realizowane w 2010 roku przez Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych 

„WROS’ dotyczyły głównie następujących celów statutowych: 

 Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi. 

Realizowane poprzez polsko- niemiecki projekt „Archipelag Wsparcia” skupiający się na 

wymianie doświadczeń i współpracy ekspertów z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi ekspertów z Polski i Niemiec; 
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 Doradztwo, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz 

merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, 

seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych 

środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje. Cel realizowany głównie dzięki stałej 

współpracy stowarzyszenia z organizacjami członkowskimi i świadczenie im wsparcia 

merytorycznego w ich działalność. Ponadto działania te miały miejsce poprzez realizację 

projektu „Lokalni liderzy trzeciego sektora” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 

 I inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji 

pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje 

członkowskie służą. W roku 2010 Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych 

„WROS” działał również na rzecz wrocławski seniorów- prowadząc Klub Seniora oraz 

prowadząc ośrodek poradnictwa prawnego dla mieszkańców Wrocławia; 

 

Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych ”WROS” działa na rzecz osób 

 i środowisk narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne z powodu 

niedoreprezentowania, ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia, uzależnień, chorób, 

niezaradności życiowej i szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.  „WROS”  stanowi 

platformę wymiany doświadczeń, wzmacniania i jednoczenia wysiłków w zakresie 

współpracy dla diagnozowania potrzeb i programowania działań społecznych w obszarze 

integracji, rozwoju i rzecznictwa. Prowadzi bieżący monitoring i analizę tych działań na 

poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym a także w obszarze własnej działalności  

i struktur członkowskich. WROS prowadzi działania w następującym zakresie: 

1. Reprezentowanie interesów organizacji członkowskich wobec lokalnej 

administracji; 

2. Wspieranie działalności organizacji członkowskich poprzez doradztwo, 

wymianę doświadczeń, organizowanie konferencji, seminariów, organizowanie 

szkoleń; 

3. Rozwijanie aktywności obywatelskiej głównie poprzez pomoc w tworzeniu 

nowych organizacji pozarządowych; 
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4. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi; 

5. Promocję idei wolontariatu; 

6. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami 

zagranicznymi; 

7. Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb środowiska lokalnego 

zwłaszcza dotyczy to organizacji pozarządowych szczególnie organizacji 

członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje służą; 

 

 

III Najważniejsze zdarzenia związane z otrzymaniem dotacji  

 

1. Projekt: „Działalność Klubów Seniora w 2010 roku” realizowany w okresie od 

02.01.2010 do 31.12.2010 współfinansowany z środków Gminy Wrocław. 

Koordynator: Daria Mielczarek. 

Zakładanym rezultatem projektu była społeczna aktywizacja osób w wieku senioralnym. 

Aktywizacja wyżej wymienionej grupy polegała głównie na rozwijaniu zainteresowań 

beneficjentów i czynne ich uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Dzięki 

udziałowi w projekcie beneficjenci nabyli nowe umiejętności oraz nawiązali nowe 

znajomości. Wszystkie działania realizowane w projekcie miały ograniczyć poczucie 

osamotnienia i apatii, z którymi często mierzyć muszą się osoby w wieku senioralnym. 

Rezultatem naszych wszystkich działań projektowych było poprawa jakości życia osób 

starszych, tak, aby mogli oni w pełni cieszyć się jesienią życia. Nasze działania pomogły 

zwiększyć aktywność i podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym beneficjentów. 

Uczestnicy biorąc udział w projekcie nabyli nowe konkretne umiejętności takie jak: obsługa 

komputera, korzystanie z Internetu, podstawowa znajomość języka angielskiego oraz 

rozwinęli swoje pasje dzięki udziałowi w zajęciach ruchowych i zajęciach z choreoterapii. 

Wszystkie nowe kompetencje seniorzy mogli doskonalić po okiem wolontariusza oraz 

koordynatora projektu.  

Projekt realizowany w 2010 roku był kontynuacją działań z lat poprzednich i ciszył się bardzo 

dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Z inicjatywy beneficjentów powstały już listy osób 
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chętnych do udziału w działaniach projektowych w 2011 roku. W ramach projektu 

przeprowadzono: 

1. Zajęcia ruchowe: w ramach zajęć był przygotowany program zajęć w dwóch blokach: 

ćwiczeń wskazanych dla każdego seniora, szczególnie dla osób z problemami 

kręgosłupa. Stosowane ćwiczenia fizyczne kręgosłupa miały również charakter 

profilaktyczny, nie dopuszczają one do występowania większych zniekształceń 

kręgosłupa, zapobiegają pojawianiu się bólów kręgosłupa wywoływanych 

powstawaniem zmian zwyrodnieniowych; 

2. Warsztaty psychoedukacyjne: przeprowadzono dwa warsztaty psychoedukacyjne dla 

seniorów z zakresu: „Skutecznego sposobu niwelowania stresu” oraz „Treningu 

interpersonalnego”. W ramach przeprowadzonych zajęć seniorzy poznali techniki 

skutecznego radzenia sobie ze stresem dnia codziennego, psycholog prowadzący 

zajęcia zapoznał uczestników z: skalą stresu dnia codziennego, technikami relaksacji, 

wizualizacji w kontekście radzenia sobie ze stresem oraz technikami oddechowymi. 

Zajęcia miały charakter ćwiczeń praktycznych. W ramach drugiego treningu 

psychoedukacyjnego beneficjenci mieli szansę przyjrzenia się sobie oraz relacji „Ja  

i Inni”. Trening stworzył okazję do pełniejszego zrozumienia siebie. Dał szansę 

odkrycia nierozpoznanych dotąd możliwości i sił, przekraczania stereotypów myślenia 

na własny temat. Dzięki udziałowi w zajęciach seniorzy nauczyli się poznawać własne 

potrzeby i nabrali odwagi do życia w zgodzie z nimi; 

3. Zajęcia komputerowe: w projekcie zrealizowano zajęcia komputerowe dla dwóch grup 

podstawowej i grupy średnio zaawansowanej. Zajęcia komputerowe wyposażyły 

uczestników w praktyczną wiedzą i umiejętności, które ułatwiły seniorom 

funkcjonowanie i obcowanie z komputerem i Internetem przeciwdziałając cyfrowemu 

wykluczeniu. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone na zakończenie kursu wskazują 

na to, iż oczekiwania seniorów zostały całkowicie spełnione i wszyscy uczestnicy byli 

zadowoleni z jakości przeprowadzonych zajęć. W ramach realizacji projektu 

zorganizowano również w siedzibie stowarzyszenia dyżury, podczas których można 

było skorzystać z bazy komputerowej i pomocy pracowników WROS. 
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4. Zajęcia z choreoterapii: zajęcia były prowadzone przez wrocławskiego aktora 

Dariusza Lecha. Zajęcia polegały na aktywnej pracy z ciałem poprzez taniec i ruch  

w towarzystwie różnorodnej muzyki. Dzięki uczestnictwu w zajęciach z choreoterapii 

seniorzy poznali swoje możliwości, atuty, wzrosła ich pewność siebie. W ramach 

zajęć były wykorzystywane metody i techniki pozwalające dobrze funkcjonować  

w grupie. 

5. Warsztaty z języka angielskiego: przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego dla 

dwóch grup na poziomie początkującym. W ramach warsztatów seniorzy poznawali 

podstawowe słówka dnia codziennego, liczebniki i zwroty językowe, podstawowe 

zasady gramatyki języka angielskiego; 

6. Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora: seniorzy bardzo 

chętnie wzięli udział w spotkaniu, na którym koordynator projektu przygotował gry  

i zabawy integracyjne. Seniorzy wspólnie z koordynatorem przygotowali poczęstunek 

na spotkanie. 

Ponadto uczestnicy projektu Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych „WROS” 

wzięli chętnie udział w obchodach Dnia Seniora 2010 przygotowanych przez Wrocławskie 

Centrum Seniora oraz w debatach obywatelskich organizowanych przez Demokratyczną Unię 

Kobiet Klub Wrocławski we współpracy z Fundacją Wspierania Filozoficzno-

Humanistycznych Działań Społecznych „Sokrates”.  

Seniorom sukcesywnie przekazywano również informacje o możliwości skorzystania  

z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez nasze stowarzyszenie. 

 

2. Projekt: „Wspieranie ośrodków poradnictwa obywatelskiego w 2010 roku” 

realizowany w okresie od 02.01.2010 do 31.12.2010 współfinansowany z środków 

Gminy Wrocław. Koordynator: Daria Mielczarek. 

 

Cele krótkotrwałym projektu było zapewnie dostęp do bezpośredniej i skonkretyzowanej 

pomocy prawnej indywidualnym przypadkom beneficjentów (mieszkańców Wrocławia),  

z zachowaniem terminów procesowych i przewidzianych procedur kodeksowych, związanej 

także z procesową reprezentacją w sądach, jak i cele długofalowe, a co za tym idzie 
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prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Obywatelskiego – zostały spełnione. Zapewniono osobom 

wykluczonym społecznie – w różnym rozumieniu tego słowa (ubogim, słabo wykształconym) 

dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego udzielanego przez wykwalifikowanych 

prawników z uprawnieniami.  

W projekcie realizowano następujące zadania: 

- poradnictwo obywatelskie (porady z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, 

rodzinnego spółdzielczego, socjalnego) 

- warsztaty edukacji obywatelskiej 

- warsztaty z prawa konsumenckiego 

- rzecznictwo obywateli przed sądami oraz instytucjami 

Prawnicy udzielający porad szczególny nacisk położyli na reprezentacje procesową  

w sprawach indywidualnych w przypadku niezaradności życiowej i zagrożenia wykluczenia 

społecznego. Każda z tego typu spraw była na bieżąco monitorowana. Oferowana pomoc 

obejmowała również przygotowywanie dokumentacji związanych z procedurami urzędowymi 

i sądowymi. Przeprowadzono warsztaty edukacji obywatelskiej skierowane do różnych grup 

wiekowych i społecznych. Szczególny nacisk położono na uwrażliwienie każdej z tych grup 

beneficjentów na możliwości, jakie stwarza im prawo, będące stopniowo aktualizowane.  

W warsztatach z prawa konsumenckiego, skierowanych do mieszkańców i liderów opinii, 

działaczy lokalnych przekazywano wiedzę odnoszącą się do upowszechniania praw 

konsumentów. Wiedza zdobyta podczas warsztatów podniosła poziom samodzielności 

łatwości wśród beneficjentów w obliczu spotykających ich problemów natury prawnej 

poprzez pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu praw i obowiązków.  

W ramach działań projektowych współpracowaliśmy z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Urzędem Pracy, Radami Osiedli, wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. 

Beneficjentami byli mieszkańcy Wrocławia, wszystkich dzielnic, choć zauważalna była 

przewaga mieszkańców Księża Małego i Wielkiego czy Brochowa. 

Ogółem z porad bezpośrednich skorzystało 294 beneficjentów, nie licząc uczestników 

warsztatów. 

W okresie sprawozdawczym udzielono 16 porad telefonicznych, porad za pośrednictwem e-

mail – 4. W kilku sprawach reprezentowano osoby uczestniczące w programie przed sądem 
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(dokumentacja znajduje się w Kancelarii Radcy Prawnego ze względu na poufność i charakter 

dokumentacji). W kilku sprawach interweniowano u dzielnicowego i MOPS, Radach Osiedli. 

Przeprowadzono 4 warsztaty edukacji obywatelskiej. W zakresie kwalifikacji uczestników 

współpracowaliśmy z MOPS, Policją, pedagogami szkolnymi, Radami Osiedlowymi, 

parafiami rzymsko – katolickimi i innymi stowarzyszeniami 

Z zakresu poradnictwa rodzinnego ogółem udzielono 147 porad. Z zakresu prawa 

spadkowego – ogółem udzielono 37 porad. Z zakresu prawa lokalowego udzielono 89 porad, 

z zakresu przemocy domowej i uzależnień 5 porad, z zakresu pomocy społecznej 2 porady, 

inne – 44. Należy podkreślić, że niektórzy beneficjenci, ze względu na charakter sprawy, 

zgłaszali się po porady parokrotnie.  

W wielu kwestiach udało się doprowadzić sprawy do pozytywnego rozwiązania, w kilku 

kwestiach wstrzymano eksmisję do czasu znalezienia odpowiedniego lokalu socjalnego, 

nadzorem objęto kilka spraw prowadzonych przez sądy powszechne na terenie Gminy 

Wrocław.  

3. Projekt: polsko- niemiecki „Archipelag wsparcia” realizowany w okresie od 

02.01.2010 do 31.12.2010 współfinansowany z środków Gminy Wrocław. 

Koordynator: Daria Mielczarek. 

W 2010 roku realizowany był trzeci i ostatni etap polsko-niemieckiego projektu 

„Archipelag Wsparcia”. Trzeci etap projektu opierał się przede wszystkim na pracy 

ekspertów, której celem było wdrożenie standardów merytoryczno-organizacyjnych oraz 

ujednoliceniu koncepcji Regionalnego Centrum Wsparcia, dzięki sugestiom i uwagom strony 

niemieckiej po wizycie studyjnej polskich ekspertów w Brunszwiku. Na tym etapie projektu 

zadbano, żeby idea projektu Regionalnego Centrum Wsparcia została rozpowszechniona 

 w środowisku lokalnym. 

W ramach jego realizacji odbyły się następujące działania: 

 Warsztat polskich ekspertów (29.01.2010)- celem warsztatu było zmodyfikowanie 

koncepcji Regionalnego Centrum Wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi  

o uwagi i sugestie ekspertów niemieckich zgłoszonych podczas wizyty studyjnej  

w Brunszwiku.  
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 Warsztat polsko-niemiecki we Wrocławiu (07.02.2010-08.02.2010). W spotkaniu 

wzięli udział trzej eksperci niemieckiego stowarzyszenia „Droga”. Podczas wizyty we 

Wrocławiu eksperci z Niemiec mieli okazję poznania w praktyce metod pracy z osobami  

z zaburzeniami psychicznymi, które stosują polskie organizacje członkowskie. W ramach 

warsztatu eksperci odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy z Wrocławia i Bielawy 

oraz stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa. Podczas wizyty eksperci niemieccy 

spotkali się z kadrą merytoryczną pracującą w organizacjach biorących udział w 

projekcie. W ramach wizyty niemieccy eksperci odwiedzili Wydział Zdrowia Urzędu 

Miasta Wrocławia.  

 Warsztat polskich ekspertów (26.02.2010)- tematyką warsztatu było „znaczenie 

psychiatrii społecznej- doświadczenia i propozycje wypracowane w ramach projektu 

polsko-niemieckiego „Archipelag Wsparcia”. W ramach warsztatu polscy eksperci 

dyskutowali i pracowali nad efektywnym modelem psychiatrii społecznej, który dzięki 

sieciowaniu współpracy organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska może być 

wprowadzony w ramach sieciowania współpracy organizacji pracujących na rzecz osób 

doświadczających problemów zdrowia psychicznego. W ramach warsztatu wypracowano 

sieć psychiatrii społecznej propozycje dla Wrocławia. 

Sieć powinna zostać utworzona na bazie następujących podmiotów: Opieki z zakresu 

psychiatrii społecznej we Wrocławiu, urzędów, przedstawicieli rodzin osób oraz osób 

dotkniętych problematyką zaburzenia psychicznych; 

 Konferencja ewaluacyjna (24.03.2010)- W dniu 24 marca 2010 odbyła się polsko- 

niemiecka konferencja podsumowująca 15 miesięczna pracę polskich i niemieckich 

ekspertów w ramach projektu „Archipelag Wsparcia”. W spotkaniu udział wzięli: 

przedstawiciele niemieckich organizacji biorący udział w projekcie, organizacje 

członkowskie Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych „WROS” biorący 

udział w projekcie, niezależni eksperci, przedstawiciele wrocławskich urzędów 

zajmujących się problemem zdrowia psychicznego.  

Konferencja miała na celu podsumowanie wszystkich przedsięwzięć realizowanych  

w ramach projektu oraz zaprezentowanie wyników wspólnej pracy polskich i niemieckich 

ekspertów zaangażowanych w realizację projektu. 
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   4. Projekt: Lokali liderzy trzeciego sektora realizowany w okresie od 01.06.2010 do 

31.12.2010 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Koordynator: Daria Mielczarek. 

Projekt był skierowany do pracowników, wolontariuszy, działaczy organizacji 

pozarządowych oraz osób „nowych” rozpoczynających działalność w obszarze trzeciego 

sektora. W projekcie udział brali pracownicy, wolontariusze, działacze organizacji 

członkowskich Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych „WROS” oraz osoby 

niebędące członkiem stowarzyszenia. Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy organizacji 

pozarządowych, wolontariusze, działacze podwyższyli swoje kompetencje osobiste  

i zawodowe, co skutkowało zwiększeniem profesjonalizacji kadry trzeciego sektora. Projekt 

odznaczał się wysoką innowacyjnością, gdyż powstające organizacje i organizacje już 

działające poprzez udział w szkoleniach miały możliwość rozwoju osobistego oraz zostały 

wyposażone w kompetencje, które są przydatne w pracy pozarządowej. Istotnym elementem 

projektu był blok realizowanych szkoleń pod nazwą „sprawne organizacje w sprawnym 

państwie”, którego tematyka opierała się na Karcie Działania Zasad Organizacji. Dzięki 

prezentacji dokumentu uczestniczący w szkoleniach przedstawiciele organizacji i grup 

nieformalnych poznali standardy działania organizacji pozarządowych. Zgodnie  

z założeniami projektu w końcowym etapie jego realizacji zorganizowaliśmy dla trzech 

najaktywniejszych osób dwutygodniowe praktyki w organizacji pozarządowej. 

 W wyniku udziału beneficjentów w projekcie „Lokalni liderzy trzeciego sektora” doszło do: 

 Wzrostu wiedzy z zakresu rozwoju cech liderskich uczestników projektu; 

 Wzrostu wiedzy z zakresu standaryzacji działań organizacji pozarządowych na 

podstawie Kart Działania Zasad Organizacji; 

 Wzrostu wiedzy merytorycznej niezbędnej dla funkcjonowania organizacji 

pozarządowych z zakresu: rachunkowości i zarządzania finansami, zarządzania 

projektem, technikami PR, zarządzani personelem, itp.; 

 Wykształcenia nowych umiejętności psychoedukacyjnych; 

 Nabycia nowych umiejętności komputerowych typu ECCC; 

 Profesjonalizacji usług świadczonych przez kadrę organizacji i wolontariuszy; 

 Promocji idei wolontariatu; 
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 Integracji środowiska NGO z Dolnego Śląska; 

 Włączenie do debaty publicznej tematyki idei rozwoju wolontariatu i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu; 

5. Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych” realizowany w okresie od 01.03.2010 do 30.11.2010 

współfinansowany w ramach zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Projekt realizowany był przy współpracy z Wspólnotą Związku 

Organizacji Socjalnych. Jego celem jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych, w tym pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy - zdobycie i utrzymanie 

zatrudnienia. Zadania projektu skierowane były do osób niepełnosprawnych, które są 

najbardziej marginalizowane i najmniej aktywne. W ramach funkcjonowania biura DIK we 

Wrocławiu dyżury miał: doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz psycholog. Wszystkie 

zaplanowane zadania miały charakter kompleksowego wsparcia dla osoby niepełnosprawnej. 

Pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy beneficjent uzyskuje w jednym miejscu. 

Takim miejscem są Biura „Doradztwa i Kariery”, w których analizowana była sytuacja osoby 

niepełnosprawnej, udzielana pomoc doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy 

oraz osobiście dobierana oferta pracy lub metoda postępowania przy jej poszukiwaniu. 

 

IV Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

V Informacja o osiągniętych przychodach 

 

Przychody w roku 2010 stowarzyszenia wyniosły 325 053,00 zł 

 

VI Informacje o poniesionych kosztach 

 

 Koszty poniesione w 2010 roku wyniosły 323624,74 zł 
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VII Informacje o zatrudnionych osobach 

Stowarzyszenie zatrudnia tylko koordynatora biura (na umowę o pracę), natomiast pozostałe 

osoby to realizatorzy projektów, spełniający kryterium kwalifikacyjne, zatrudnieni na ogół w 

oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.  

VIII Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto 

 

Z umów o pracę 29 121,60 zł brutto 

Z umów zleceń 58 835,25 zł brutto 

Z umów o dzieło 27 150,00 zł brutto 

 

IX Informacje o wynagrodzeniach wypłacanych członkom Rady WROS 

Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego 

wynagrodzenia. 

 

X 

  Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek i nie prowadzi takiej działalności; 

 

XI 

Stowarzyszenie nie posiadamy obligacji; 

 

XII  

Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości ani środków trwałych; 

 

XIII Dane o wartości aktywów 

 

Wyniosłay1428,26 zł 

XIV 

Na rachunku bankowym zgromadzono kwotę w wysokości 669,64 zł na koniec 2010 roku 
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XV Udział w radach, komisjach i komitetach przedstawicieli stowarzyszenia 

1.    Regionalny Komitet Sterujący przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego– Renata 

Berent-Mieszczanowicz; 

2.    Zespół Opiniujący Wojewody Dolnośląskiego – członek - Józef Patkiewicz; 

3.    Społeczna Komisja PFRON – prezes Józef Patkiewicz; 

4.    Rada Społeczna Specjalistycznego Rehabilitacyjno-Ortopedycznego ZOZ we Wrocławiu  

Józef Patkiewicz – przewodniczący Rady; 

6.    Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych w Katowicach  

– członek Komisji Kwalifikacyjnej – prezes Józef Patkiewicz;  

7. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego – Renata Berent – Mieszczanowicz; 

8. Ekspert w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Renata Berent – Mieszczanowicz; 

9. Ekspert do spraw organizacji pozarządowych przy  Dolnośląskim Urzędzie 

Marszałkowskim – Renata Berent-Mieszczanowicz; 

10. Podkomitet monitorujący POKL- Renata Berent-Mieszczanowicz, Jacek Bednarek; 

11. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego 

– Renata Berent-Mieszczanowicz, Stanisław Grzegorski; 

12. Wrocławska Rada Kobiet- Renata Berent-Mieszczanowicz; 

13. Europejskie Lobby Kobiet (przedstawiciel Federacji Polskie Lobby Kobiet)- Renta 

Berent-Mieszczanowicz; 

 

XVI Informacje dodatkowe 

 Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych „WROS” jest członkiem Wspólnoty 

Roboczej Związku Organizacji Pozarządowych; 

 Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych „WROS” jest członkiem 

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; 

 

Renata Berent-Mieszczanowicz 

prezes 


