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Wstęp

W 2019 roku obowiązywał Roczny Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi przyjęty uchwałą Nr III/35/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.12.2018 r.
Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
określał jako główne cele:
- regulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań
publicznych;
- określanie priorytetowych obszarów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom
pozarządowym;
- określanie przedmiotu, zasad oraz form współpracy organizacji pozarządowych z Miastem.
Trzeci sektor wspomaga społeczności lokalne i uzupełnia ofertę Miasta. Trzeba podkreślić, że
wzajemna współpraca Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się na
priorytetowych zasadach, które są zawarte w Programie:
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa,
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności procedur.
Samorząd terytorialny inspiruje i motywuje mieszkańców do aktywności w życiu społecznym,
w kreowaniu i budowaniu ładu lokalnego, który opiera się na wspólnych działaniach, więzach
społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych. Dzięki współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi rozwiązywanych jest wiele problemów społecznych.
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Sprawozdanie
z wykonania uchwały Nr III/35/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r., (rozdz. 10 § 13).
I. Charakterystyka struktury organizacji pozarządowych działających na terenie Wałbrzycha
w 2019 r.
W 2019 roku na terenie Wałbrzycha zarejestrowanych było 447 organizacji pozarządowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010, nadzór nad nimi sprawował Prezydent Wałbrzycha. Rejestr organizacji pozarządowych
oraz ewidencję stowarzyszeń zwykłych i uczniowskich klubów sportowych prowadziło w 2019 roku
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Według stanu na dzień 31
grudnia 2019 r. zaewidencjonowanych było:
- stowarzyszeń zwykłych - 18
- stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS - 184,
- stowarzyszeń z oddziałami terenowymi - 64,
- uczniowskich klubów sportowych - 27
- stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej – 29
- stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w KRS - 38
- fundacji – 87,
w tym 52 posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego.

Strukturę wałbrzyskich organizacji pozarządowych przedstawia poniższy wykres:
Struktura organizacji pozarządowych funkcjonujących
w Wałbrzychu wg stanu na 31.12. 2019 r.
Stowarzyszenia
zwykłe

Stowarzyszenia sportowe
zarejestrowane w KRS
Stowarzyszenia
sportowe
nieprowadzące
działalności
gospodarczej

Stowarzyszenia
zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenia z Oddz.
Terenowymi

Fundacje

Uczniowskie Kluby Sportowe
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Na podstawie działań Biura Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizowanych w 2019 r., aktywność
wałbrzyskich organizacji pozarządowych kształtowała się następująco:
- dokonano dwóch wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
- wpisano do rejestru jedno stowarzyszenie z oddziałem terenowym w Wałbrzychu;
- dokonano dwóch wpisów do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych;
- dokonano jednego wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności
gospodarczej;
- Krajowy Sąd Administracyjny zawiadomił o zarejestrowaniu 5 fundacji, 5 stowarzyszeń,
1 stowarzyszenia kultury fizycznej oraz o wykreśleniu 1 stowarzyszenia.
Łącznie w 2019 roku na terenie Wałbrzycha powstało zatem 17 nowych organizacji pozarządowych,
a jedna przestała funkcjonować.
W 2019 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła zmian do KRS.
II. Konsultacje społeczne
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wałbrzychu w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok prowadzone
były od 31 października do 31 listopada 2018. Ich celem było zebranie uwag, propozycji i wniosków
dotyczących projektu uchwały. Projekt przekazany był także do konsultacji Gminnej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjom pozarządowym i podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przy pomocy formularza elektronicznego, do
którego załączony był ww. projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha podlegający konsultacjom.
Formularz został umieszczony na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce „Poznaj
Wałbrzych/Organizacje Pozarządowe/Konsultacje i opinie – Rada Pożytku Publicznego
i Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu w zakładce „Rada Pożytku Publicznego i Organizacje Pozarządowe – Konsultacje
i Opinie”.
Kolejnym narzędziem do przeprowadzania konsultacji z NGO jest uruchomiona pięć lat temu
domena internetowa „Konsultacje i opinie” udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu - w Biuletynie Informacji Publicznej. Domena umożliwia Radzie Pożytku oraz
organizacjom pozarządowym, na podstawie wcześniej wypełnionego formularza zgłoszeniowego
i nadanego LOGIN-u i HASŁA, przekazywanie uwag, opinii, propozycji do projektów uchwał Rady
Miejskiej Wałbrzycha przekazanych do konsultacji społecznych przez Prezydenta Wałbrzycha. Termin
wyrażania opinii wynosi 14 dni. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości.
Projekt uchwały, oprócz umieszczenia go na stronach internetowych Urzędu, został przesłany
w wersji elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych znajdujących się w tzw. mapie
aktywności. Dzięki niej powstała baza e-mailowa przedstawicieli NGO działających na terenie miasta..
Z projektem uchwały można było zapoznać się również osobiście w Biurze Zdrowia i Spraw
Społecznych. Dokument znalazł się także w tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego zgłosiła dwie uwagi, które zostały uwzględnione:
- w rozdziale 5, §6 dokonanie zmiany zapisu punktu 2 oraz dodanie nowego punktu 4 w brzmieniu:
„2) realizacja Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzycha w zakresie rozwoju kompetencji
informatycznych seniorów,
4) współpraca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Wałbrzychu”;
- w rozdziale 6, §7 w punkcie 1 dodaje się podpunkt b) w brzmieniu:
„b) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skali i form powierzania zadań publicznych, w tym
z zastosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych”.
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III. Obszary współpracy
W 2019 roku zgodnie z przyjętym Programem zrealizowano zadania publiczne w formie finansowej i
pozafinansowej obejmujące obszary:
− pomoc społeczna,
− ochrona i promocja,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
− nieodpłatna pomoc prawna, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
− kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
− wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
− edukacja, oświata i wychowanie,
− rewitalizacja,
− wspierania działalności i rozwoju gospodarczego,
− wspieranie działań na rzecz organizacji,
− ochrony środowiska i ekologii,
− bezpieczeństwo i porządek publiczny.
IV. Finansowe formy współpracy
Prezydent Miasta Wałbrzycha, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), ogłosił w 2019 roku 32 otwarte
konkursy ofert, w tym 5 otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2019, poz. 1468 ze zm.), w związku z podjętą uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych oraz 11 z art. 19a ustawy.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha powołane były Komisje konkursowe, skład
których stanowili pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przedstawiciele Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych.
W wyniku ogłoszonych konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy wpłynęło łącznie 156 ofert,
z tego do dofinansowania wybrano 119 ofert spełniających wymagane kryteria (z art. 19a wpłynęło
11 ofert, które spełniły wymagane kryteria i uzyskały dofinansowanie).
Zadania publiczne Gminy w obszarach objętych Programem współpracy były realizowane przez
83 podmioty, w tym: 79 organizacji pozarządowych, 4 podmioty kościelne. W realizacji tych zadań
udział wzięło 43 414 uczestników.
Zlecanie zadań publicznych w 2019 r. nastąpiło w formie finansowego wsparcia środkami
zaplanowanymi w budżecie miasta. Trzem organizacjom pozarządowym zlecono w formie wsparcia
finansowego trzyletnie zadanie publiczne, pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha w latach 2018 – 2020 ( załącznik nr 3 do sprawozdania, zadanie
nr 1).

4

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku przedstawia poniższa
tabela:
Tabela nr 1 – wysokość środków z budżetu miasta i środków własnych organizacji przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2019 r. w ramach otwartych konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego.
Zakres współpracy

Środki z budżetu Gminy
(otwarte konkursy ofert)
organizacje
kościoły
pozarządowe
i związki
wyznaniowe

Środki własne organizacji
(otwarte konkursy ofert)
organizacje
kościoły
pozarządowe
i związki
wyznaniowe

Ochrona zdrowia

170.000,00

0,00

23.540,00

0,00

Pomoc społeczna

2.637.816,25

90.192,00

156.264,28

15.800,00

814.610,00

30.000,00

98.847,10

6.600,00

190.080,00

0,00

11.497,76

0,00

Przeciwdziałanie
patologiom społecznym
Nieodpłatna pomoc
prawna, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz
zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa

(dotacja celowa
z budżetu państwa)

Kultura, sztuka, ochrona
dobór kultury

2 246 255,00

0,00

311 291,31

0,00

Kultura fizyczna i
turystyka

1 803 063,21

0,00

1 083 270,29

0,00

Rewitalizacja

39 896,58

2 909,79

0,00

0,00

Art. 19a ustawy

57 023,92

6 000,00

10 102,95

3.037,62

7 958 744,96

129 101,79

1 694 813.69

25 437,62

SUMA
OGÓŁEM

8 087 846,75

1 720 251,31

Organizacje pozarządowe, poza środkami własnymi wniesionymi na realizację zadań publicznych,
w ramach ogłoszonych konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy, miały także swój wkład osobowy
w kwocie 410 754,91 zł.
Wykaz zadań publicznych zrealizowanych w 2019 roku w ramach otwartych konkursów ofert zawierają
załączniki:
- Nr 1 - ochrona zdrowia.,
- Nr 2 - pomoc społeczna,
- Nr 3 - przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- Nr 4 - nieodpłatna pomoc prawna, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- Nr 5 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Nr 6 - upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
- Nr 7 – rewitalizacja miasta,
- Nr 8 - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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W 2019 roku ogólna wartość zrealizowanych zadań publicznych Miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wyniosła – 9 808 098,06 zł.
w tym:
- dotacja przeznaczona z budżetu miasta
- 7 897 766,75 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa
- 190 080,00 zł.,
- wkład własny organizacji pozarządowych
- 1 309 496,40 zł.,
- wkład osobowy organizacji pozarządowych
- 410 754,91 zł.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszystkie zadania publiczne, na
które Gmina udzieliła dofinansowania były przedmiotem kontroli pod względem efektywności, jakości
wykonania oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji. Kontroli dokonywano w trakcie
realizowanych zadań oraz na podstawie sprawozdań uwzględniających część merytoryczną i finansową,
składanych przez realizatorów zadań, po ich wykonaniu.

Zadania zrealizowane przez poszczególne Referaty/Biura Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz integracja środowiska
osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną zostały określone w Programie Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021, przyjętym przez Radę Miejską
Wałbrzycha uchwałą Nr III/34/18 z dnia 27.12.2018 r. Zadania publiczne wynikają
z art. 35a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz korelują z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Wałbrzycha oraz Dolnośląską Strategią Integracji Społecznej.
Są to następujące zadania:
1. Program Wałbrzyskie Integracyjne Zajęcia pn. „Poznaj Nas”.
Celem programu było budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością
intelektualną, przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Zajęcia organizowane były w ramach
ferii zimowych i wakacji dla dzieci korzystających z zajęć organizowanych przez placówki wsparcia
dziennego. W zajęciach brały udział dzieci w różnym przedziale wiekowym, które odbyły się na terenie
Warsztatu działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a, oraz Środowiskowym Domu Samopomocy z
siedzibą przy ul. Cz. Miłosza 15a.
2. Program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”.
Program realizowany był na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki przy współpracy ze
Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia
sportowo – rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością. Celem programu było rozwijanie
aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz promocja aktywnego
i zdrowego trybu życia. W roku 2019 program realizowany był w trzech wałbrzyskich szkołach:
- Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10, w zajęciach brało udział 10 dzieci,
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4, w zajęciach brało udział 11 dzieci,
- Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, w zajęciach brało
udział 25 dzieci. Kwota przekazana z budżetu miasta na sfinansowanie części wynagrodzenia dla
animatorów sportu - osób prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi wyniosła w 2019 roku
7.200,00 złotych.
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3. Program „Dogoterapia”.
Program był realizowany w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 z Oddziałami
Specjalnymi im. ”Jana Brzechwy” przy ul. Hirszfelda oraz Filii Przedszkola mieszczącej się przy ulicy
Sosnowej. Kwotę 4.500,00 zł. przeznaczono z budżetu miasta na wynagrodzenie dla dogoterapeuty –
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, oraz
wyszkolonym i posiadającym certyfikat do pracy z dziećmi psem. W zajęciach brało udział
w pierwszym półroczu 2019 r. 46 dzieci niepełnosprawnych, w drugim półroczu 45 dzieci. Dogoterapia
pomaga w leczeniu zaburzeń i niepełnosprawności psychicznej oraz fizycznej, w tym: mózgowego
porażenia dziecięcego, nerwicy, autyzmu, ADHD, Zespołu Downa, niedowładu kończyn różnego
pochodzenia, wad postawy, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, różnorodnych zaburzeń
emocjonalnych, trudności w szkole, problemów z rówieśnikami, rodzicami, zaburzeń mowy i wzroku.
4. Program „Hipoterapia”
Program Hipoterapia realizowany był w 2019 roku w Zakładzie Stado Ogierów Książ
w Wałbrzychu - Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. Programem objęte
zostały dzieci z niepełnosprawnością z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Zajęcia odbywały się w miesiącach: maj, czerwiec,
wrzesień i październik. Hipoterapia jest bardzo cenną formą rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.
Fizjoterapia na koniu, czyli gimnastyka lecznicza prowadzona przez fizjoterapeutę na koniu
poruszającym się stępem (normalnym powolnym krokiem) – ma na celu głównie usprawnienie ruchowe
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ta forma hipoterapii przeznaczona jest przede wszystkim
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W roku 2019 odbyło się ogółem 240 zajęć z hipoterapii, w zajęciach uczestniczyły dzieci wraz
z rodzicami. W sesji wiosennej w miesiącach kwiecień - maj 2019 roku odbyło się 165 zajęć
z których skorzystało 26 dzieci. Natomiast w sesji jesiennej w miesiącach wrzesień - październik 2019
roku odbyło się 75 zajęć, z których skorzystało 14 dzieci. Miasto Wałbrzych przeznaczyło na realizację
programu Hipoterapia w 2019 roku 12.000,00 zł.
5. Rehabilitacja ruchowa.
Program był realizowany w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 z Oddziałami
Specjalnymi im. ”Jana Brzechwy” przy ul. Hirszfelda oraz Filii Przedszkola mieszczącej się przy ulicy
Sosnowej przez rehabilitantów z Centrum Rehabilitacji i Integracji Sensorycznej dzieci
i niemowląt REHA z siedzibą w Wałbrzychu. Kwotę 24.990,00 zł. przeznaczono z budżetu miasta na
wynagrodzenie dla rehabilitantów osób posiadających odpowiednie uprawnienia do pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi. Z zajęć rehabilitacyjnych w miesiącach od stycznia do czerwca 2019
roku skorzystało 23 dzieci. W drugim półroczu od miesiąca września do grudnia z rehabilitacji ogółem
skorzystało 24 dzieci.
6. Program integracja sensoryczna.
Program był realizowany w roku 2019 w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17
z Oddziałami Specjalnymi im. ”Jana Brzechwy” oraz Filii Przedszkola przez rehabilitantów z Centrum
Rehabilitacji i Integracji Sensorycznej dzieci i niemowląt REHA z siedzibą w Wałbrzychu. Kwotę
4.883,00 zł. przeznaczono z budżetu miasta na wynagrodzenie dla rehabilitantów osób posiadających
odpowiednie uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W miesiącach od stycznia do
czerwca 2019 roku odbyło się 238 zajęć rehabilitacyjnych, z których skorzystało 18 dzieci, natomiast
w drugim półroczu od miesiąca września do grudnia odbyło się 55 zajęć, z których skorzystało 15 dzieci.
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7. Aktywny Samorząd.
Gmina Wałbrzych w roku 2019 przystąpiła do realizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Aktywny Samorząd”. Adresatami programu były
osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem głównym programu było
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program obejmował dwa moduły likwidację
barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym. Kwota dofinansowania przyznana Miastu Wałbrzych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła w 2019 roku 317.055,64 zł.
8. Wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W Wałbrzychu działają trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym dwa warsztaty prowadzone
są przez Stowarzyszenia:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24,
2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a,
3. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 10.
Warsztaty Terapii Zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca
osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Zgodnie z art. 10b pkt 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, samorząd finansuje z budżetu miasta, co
najmniej 10% wysokości kosztów działalności warsztatu. W roku 2019 na działalność trzech
Warsztatów Terapii Zajęciowej z budżetu miasta, została przekazana dotacja w wysokości
186.960,00 zł. Wsparciem objętych zostało 90 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
9. Podział środków PFRON
Sport i wszelka aktywność ruchowa, czy to w zakresie rekreacji czy rehabilitacji jest jednym
z istotniejszych elementów życia osób niepełnosprawnych. Sport, kultura, rekreacja i turystyka stanowi
niezbędny czynnik wszechstronnego rozwoju, potęguje oddziaływania wychowawcze i usprawniające.
Podstawowym zadaniem rehabilitacji jest usprawnienie osoby pod względem fizycznym, umysłowym,
psychicznym lub społecznym i obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej
mających za cel przywrócenie w miarę możliwości osobie niepełnosprawnej możliwości
funkcjonowania w społeczeństwie.
Zgodnie § 10. ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002
r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926)
dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek, który składa się w terminie
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. W 2019 roku ze środków PFRON-u

przyznanych dla Wałbrzycha przeznaczono ośmiu wałbrzyskim organizacjom pozarządowym
dotacje w kwocie 62 300,00 zł jako dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dofinansowaniem objęto 1 376 osób
z niepełnosprawnością, były to głównie wycieczki krajoznawczo-turystyczne, imprezy integracyjne,
zajęcia kulturalne i edukacyjne oraz spartakiady.
Działanie wpisują się w § 5 ust 5d Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok.( zał. nr 2).
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W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie zrealizowanych w 2019 r. projektów (zakres
kultura, sport, turystyka) ze środków PFRON-u:
l/p

Nazwa instytucji

1. Stowarzyszenie "Radość Życia"

Data
złożenia
wniosku
2018-11-29 Zadanie 1

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej

2018-11-29 Zadanie 1

3. Wałbrzyskie Stowarzyszenie
"Amazonki"

2018-11-28 Zadanie 1

4. Fundacja "Zielone Wzgórze"

2018-11-28 Zadanie 1

Nazwa zadania
Akademia Twórczej Mocy - bez
granic
SUMA
XVI Rajd Integracyjny Pomorze
2019

8 000,00

Data
otrzymani
a dotacji
05.06.2019

8 000,00
8 000,00

14.06.2019

Kwota
dotacji

8 000,00
Wycieczka krajoznawczo rekreacyjna Żywiecczyzna i Śląsk
SUMA
Wałbrzyskie Bocce

8 000,00

19.06.2019

8 000,00
2 530,00

08.07.2019

Zadanie 2

Konkurs plastyczno - literacki
"Nasze miasto w barwach jesieni"

2 340,00

08.07.2019

Zadanie 3

Spotkanie z Afryką - IV edycja
warsztatów bębnów afrykańskich

1 680,00

08.07.2019

SUMA
Przez kulturę, edukację i rekreacje
do udanej integracji osób starszych
i niepełnosprawnych
SUMA
Integracyjna Biesiada Jesienna

6550,00
8 000,00

14.06.2019

8 000,00
1 100,00

05.06.2019

Festiwal Piosenki Osób
Niepełnosprawnych
V I Wałbrzyski Integracyjny
Konkurs Pięknego Czytania

1 475,00

05.06.2019

1 475,00

05.06.2019

XV I Forum Osób
Niepełnosprawnych

3 700,00

05.06.2019

SUMA
Turniej wiedzy o Aglomeracji
Sudeckiej

7 750,00
2000,00

06.06.2019

Zadanie 2

Poznajemy Sztolnie Walimskie

1000,00

06.06.2019

Zadanie 3

Poznajemy Panoramę Racławicką i
muzyczny Capitol Wrocławski
SUMA

5000,00

06.06.2019

Zadanie 1

Rodzinna Spartakiada Sportowo Rekreacyjna
Wycieczka Turystyczno Krajoznawcza Darłówko,
Darłowo, Ustka, Krzemienica
SUMA

2 100,00

06.06.2019

5900,00

06.06.2019

5. Wałbrzyskie Towarzystwo
Oświatowe

2018-11-29 Zadanie 1

6. Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły

2018-11-29 Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4

7. Dolnośląskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych

8
.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Dolnośląski

2018-11-29 Zadanie 1

2018-11-29

Zadanie 2

RAZEM

8000,00

8000,00
62 300,00

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Działając na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1482 ze zm.) oraz art. 17 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1241
ze zm.) w roku 2019 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizowało poniższe zadania:
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1. „Poprawa bezpieczeństwa w Sudetach Środkowych i Wschodnich na terenach działania Grupy
Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej poprzez modernizację systemu łączności”. Termin
realizacji zadania – 30 listopad 2019 r.
Kwota dotacji 8.000zł . Całkowity koszt zadania 8 000 zł. pokryty w 100% z dotacji. Rozliczone
w terminie.
2. „Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w rejonach obszarów wodnych zlokalizowanych na
terenie miasta Wałbrzych – poprzez zakup przyczepy podłodziowej oraz sprzętu: maty, plecaki,
grzejniki”. Termin realizacji zadania: 30 listopad 2029 r.
Kwota dotacji 5.000 zł . Całkowity koszt zadania 5.031,96 zł – zadanie pokryte w 99,36%
z dotacji. Rozliczone w terminie.
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Działając w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1398 ze zm.) Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zrealizowało następujące zadania:
1. Spacery historyczne - w 2019 roku zrealizowano 6 spacerów, po jednym spacerze w każdym
z podobszarów rewitalizacji (Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień
i Sobięcin). Wspólne spacery okazały się niekonwencjonalną formą popularyzowania wiedzy na temat
rewitalizacji miasta przez pracowników Urzędu Miasta, okazją do poznania historii dzielnic miasta
dzięki współpracy z Prezesem Fundacji księżnej Daisy von Pless. Spacery są też atrakcyjną formą
spędzenia czasu wolnego dla bardzo licznej grupy mieszkańców, zainspirowały uczestników do
kolejnych spotkań, rozmów i tworzenia pomysłów na ożywienie miejsc, w których żyją, jak też
sposobem wzmacniania więzi lokalnych mieszkańców. Średnio w jednym spacerze udział wzięło 70
osób. Działanie było realizowane w wymiarze określonym w projekcie 3 600,00 zł płatne w ramach
projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu
i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”.
Działanie wpisuje się do Rozdziału V, § 6 punkt 1), 2) i 3) Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
2. Kawiarenki obywatelskie – w 2019 roku odbyło się łącznie 13 kawiarenek. Część z nich była
poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem wałbrzyskich NGO. Celem kawiarenek było przede
wszystkim rozpoczęcie debaty publicznej, zbieranie opinii uczestników, dyskusja oraz budowanie
relacji pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników w zakresie tematyki dot. rewitalizacji
poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Umożliwiło to bezpośrednie kontakty z mieszkańcami
miasta, skrócenie dystansu między mieszkańcami a Urzędem, umożliwienie rozmowy o mieście, o jego
mocnych i słabych aspektach, przy kawie i ciastku.
Kawiarenki odbywały się od lutego cyklicznie w każdym miesiącu (w lipcu i sierpniu odbyły
się dwie kawiarenki), w lokalach gastronomicznych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji miasta.
W każdym spotkaniu udział brało kilkadziesiąt osób /mieszkańców Wałbrzycha. Tematy kawiarenek
były związane głównie z aktualnymi zagadnieniami społecznymi: ekologią, rolą wolontariatu
w budowaniu społeczności lokalnej, partycypacją społeczną, mikrograntami na realizację działań
lokalnych, potencjałami dzielnic, i in..
Działanie wpisuje się do Rozdziału V, § 6 punkt 1), 2) i 3) Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
3. Spotkania Partnerstw Lokalnych – w 2019 r. zorganizowano 18 spotkań, po 3 w każdym
z 6 podobszarów rewitalizacji. Spotkania koordynowane były przez pracowników biura w ramach
działań na rzecz budowania ww. partnerstw. W spotkaniach udział brali lokalni liderzy – przedstawiciele
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instytucji kultury, organizacji pozarządowych, duchowni, przedsiębiorcy, mieszkańcy, pracownicy
socjalni, policjanci z prewencji, i inni.
Działanie wpisuje się do Rozdziału V, § 6 punkt 1),2) i 3) Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
4. Przeprowadzone 3 otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania
działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, które w pełni zostały zrealizowane dzięki środkom
unijnym:
I. Fundacja „OK, ART.”, projekt pt. :„Podwórko – kopalnia sztuki. Wałbrzych”. W ramach projektu
odbyły się warsztaty malarskie i ceramiczne połączone wernisażami dla dzieci i młodzieży oraz
pierwsze w Wałbrzychu murale: „Zwierzęta, które kochamy”, „Mała Ojczyzna. Historia miejsca”,
„Miastotwórccza rola sztuki. Odniesienie do Gaudiego”. Projekt „Podwórko – kopalnia sztuki.
Wałbrzych” to wspólne działania artystów z mieszkańcami wałbrzyskich podwórek na rzecz budowania
przyjaznej przestrzeni. Przykład murali podwórkowych, wykonanych wspólnie z wałbrzyszanami, ma
pokazać w jaki sposób zdegradowane przestrzenie podwórek stają się przedmiotem dumy ich
mieszkańców i atrakcją turystyczną dla odwiedzających nasze miasto.
Wysokość dotacji – 80 000,00 zł.
II. FUNDACJA EKO PATROL DOLNY ŚLĄSK, projekt pt.: „Wakacyjne soboty w Rynku – cykl
czterech spotkań na czas wakacji”. W ramach projektu odbyły się cztery muzyczne wydarzenia
tematyczne podczas wakacyjnych miesięcy, które miały na celu zachęcenie mieszkańców i mieszkanek
Wałbrzycha do spędzenia sobotniego popołudnia i wieczoru w centrum miasta – Rynku.
Wysokość dotacji – 10 000,00 zł.
III. Stowarzyszenie Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! Kultura”, projekt
pn.: „Wszystko gra – warsztaty muzyczne”. W ramach projektu, w trzech rewitalizowanych
dzielnicach, tj. w Śródmieściu, na Starym Zdroju oraz Sobiecinie, w miejscach ogólnodostępnych
mieszkańcom, np. w siedzibach Rad Wspólnot Samorządowych oraz w atrium Biblioteki Publicznej
Pod Atlantami odbywało się wspólne muzykowanie i budowanie ekologicznych instrumentów. Muzycy
Filharmonii Sudeckiej uczyli najmłodszych wałbrzyszan, m.in. podstaw rytmicznych – zajęcia z Dorotą
Książkiewicz, bębniarzem i podróżniczką; budowy instrumentów z odpadów - instrumenty ze
śmietnika; budowy prostego instrumentu perkusyjnego cajonu oraz tłumaczyli jak można
wykorzystywać instrumenty w zabawach muzycznych, śpiewaniu i aranżowaniu dźwiękowego
akompaniamentu. To wszystko odbywało się pod kierunkiem animatora Pani Bogusławy Kawalec,
z towarzyszeniem trębacza, akordeonisty i perkusjonisty. Podsumowaniem projektu było zwiedzanie
filharmonii oraz udział we wspólnie wykonanym koncercie – uczestnicy i ich opiekunowie wraz
z muzykami tutejszej orkiestry symfonicznej, w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej. Wysokość
dotacji – 15 000,00 zł.
Działania wpisują się do Rozdziału V, § 6 punkt 1),2) i 3) Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
V. Pozafinansowe formy współpracy w 2019 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
MOPS w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 r. podejmował
działania, których celem była m.in. integracja mieszkańców, motywowanie i pobudzanie do aktywności
i zaangażowania w różne prace oraz działania na rzecz poprawy estetyki i wizerunku miejsca
zamieszkania, dbanie o wspólne mienie, propagowanie dobrych wzorów dla najmłodszych
11

mieszkańców Wałbrzycha w tym: ekologicznych, zwiększających świadomość zdrowego odżywiania,
spędzania czasu wolnego, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki uzależnień.
1. Partnerstwo Lokalne EPICENTRUM
Pracownicy MOPS jako liderzy Partnerstwa Lokalnego na rzecz mieszkańców Śródmieścia
„EπCentrum”, zawiązanego w 2011 roku, angażowali się w rozwój dzielnicy, integrację i aktywizację
mieszkańców oraz promocję instytucji skupionych wokół Śródmieścia. Partnerstwo Lokalne tworzą
m.in. przedstawiciele instytucji miejskich: Miejskiego Zarządu Budynków, Rady Wspólnoty
Samorządowej Śródmieście, Straży Miejskiej, Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta, MOPS oraz NGO:
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Stowarzyszenia na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! KULTURA”. Średnio raz na
kwartał przedstawiciele instytucji zaangażowanych w Partnerstwo Lokalne, spotykali się by omawiać
bieżące problemy i potrzeby mieszkańców dzielnicy Śródmieście oraz planowali realizację dalszych
zadań. Angażowano się także w działania na rzecz rewitalizowanej dzielnicy Stary Zdrój. W 2019 r.
roku wspólnie zorganizowano m.in.: Happening „Marsz do wiosny”, „Śniadanie Wielkanocne”,
„Sprzątanie Świata”, „Dzień Sąsiada”, „Święto pieczonego jabłka” i „Wigilię”.
Działanie wpisuje się w § 5 ust 8a, ust.13 a,c,e Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
2. Warsztaty podwórkowe
W ramach prowadzonej od 2011 roku pracy ze społecznością lokalną, wspólnie z NGO w roku ubiegłym
prowadzono warsztaty majsterkowania na podwórkach. Warsztaty obejmowały uporządkowanie,
sprzątanie i zagospodarowanie najbliższego otoczenia, sadzenie kwiatów, krzewów, budowanie
karmików dla ptaków. Zorganizowano zabawy związane z tematyką profilaktyczną oraz działaniami
animacyjnymi. Prowadzono działania mające na celu wzmocnienie więzi społecznych
i zahamowanie coraz wyraźniejszego wycofywania się ludzi z lokalnego życia, budowano relacje
sąsiedzkie poprzez organizowanie takich wydarzeń jak m.in. „Dzień Sąsiada” oraz integrację polskoukraińską. Stąd też organizowany w Harcówce piknik „Święto pieczonego jabłka”. Do współpracy
włączyły się takie organizacje jak: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rada
Wspólnoty Samorządowej Śródmieście, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie O!
Kultura, Spółdzielnia socjalna „Zielony Zakątek”, Spółdzielnia socjalna„ „Siódme Niebo”.
Wspierano i aktywizowano rodziny zam. w budynkach przy ul. 1 Maja oraz przy ul.
Przywodnej. Podejmowano starania mające na celu podniesienie kompetencji społecznych
mieszkańców, poprawy komunikacji, nawiązywania poprawnych relacji sąsiedzkich, które połączone
były z koniecznością dbania o porządek w budynku i wokół posesji. Organizowano szereg działań
animacyjnych dla dzieci i młodzieży tj.: Młody-Stary Zdrój”, „Czytająca ławeczka”. W ramach
prowadzonych działań współpracowano z Policją, Strażą Miejską, Miejskim Zarządem Budynków,
Urzędem Miejskim, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnym Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych oraz spółdzielnią socjalną „Zielony Zakątek”.
Działanie wpisuje się w § 5 ust 3d, ust.7b, ust.13e Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
3. „Spotkania pod parasolem”.
W ramach spotkań przedstawicieli instytucji realizujących zadania Gminnych Programów
przeciwdziałania przemocy, narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku
przedstawiciele MOPS, Policji, Straży Miejskiej wraz z organizacją pozarządową Kongres Kobiet,
w ramach prowadzonej kampanii „Widzę Słyszę Reaguję organizowali „Spotkania pod parasolem”,
które dedykowane były głównie osobom starszym i związane były z przeciwdziałaniem przemocy
wobec tych osób. „Spotkania pod parasolem” były preludium do Wałbrzyskich Senioraliów
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organizowanych przez Stowarzyszenie Radość Życia, w których uczestniczyli także pracownicy MOPS.
W ramach współpracy organizowano punkty konsultacyjne (informacyjno-edukacyjne), konkursy
i pogadanki.
Działanie wpisuje się w § 5 ust 3 a, b Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
4. „Nie emigruję – tu pracuję”.
W ramach współpracy od maja 2019 r. realizowano także projekt unijny „Nie emigruję - tu pracuję”.
Projekt obejmował reintegrację zawodową osób bezdomnych, integrację społeczną mieszkańców
dzielnic rewitalizowanych. W projekcie odbywają się staże, w których uczestniczą osoby bezdomne,
szkolenia wyjazdowe podnoszące kompetencje społeczne, zajęcia komputerowe, spotkania animacyjnoedukacyjne, inicjatywy obywatelskie oraz wyjścia do instytucji kultury. Projekt realizowany przez
pracowników MOPS we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnym Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Działania wpisują się w § 5 ust.1 pkt 4 Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
5. Działalność Działu Pieczy Zastępczej.
Nadal podtrzymywana jest współpraca Działu Pieczy Zastępczej z ZHP w zakresie wypoczynku
letniego dla dzieci w wieku 8-14 lat przebywających w pieczy zastępczej. Współpraca z Fundacją Happy
Kids, prowadzącą dwa rodzinne domy dziecka dla 16 dzieci z pieczy zastępczej oraz Fundacją Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Salvator”, która prowadzi cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze dla 56
dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach zadań zlecanych przez Gminę
Wałbrzych. Całoroczna współpraca z pracownikami powyższych organizacji ma na celu zapewnienie
dzieciom właściwej opieki a także w ramach podpisanej umowy pomoc i kontrolę merytoryczną
realizowanych zadań.
Działania wpisują się w § 5 ust 1 pkt 5 Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
6. Projekty integracyjno-edukacyjne.
Pracownicy socjalni wraz z pracownikami Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego aktywnie brali udział
w działaniach realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Wałbrzycha oraz imprezach
i projektach integracyjno - edukacyjnych. Podejmowane aktywności odbywały się przy współpracy
różnych instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych: Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenia na Rzecz Działań Artystycznych
i Społecznych „O! KULTURA”. Zorganizowano m.in. spacer po Starym Zdroju, eko pikniki promujące
przyrządzanie zdrowej żywności przez seniorów i dzieci, organizowano spotkania integracyjne
połączone z zabawami, konkursami i grami na świeżym powietrzu, organizacją czasu wolnego, zajęcia
edukacyjne z zakresu ekologii m.in. nauka segregacji odpadów wtórnych tj. warsztaty dietetyczne,
ogniska profilaktyczne poprzez m.in. działania z cyklu „ Zobacz jak leci życie bez sieci”.
Działania wpisują się w § 5 ust. 3a,e i ust.7b, Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Biuro Lokalowe
W ramach pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, Biuro Lokalowe
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w miarę możliwości użycza wałbrzyskim NGO lokale na potrzeby
prowadzonych działań. W 2019 roku miejskie lokale użyczało 16 organizacji pozarządowych, poniżej
przedstawiono zestawienie tabelaryczne:
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Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Użytkownik lokalu

Wyzwolenia 38
B. Chrobrego 45

Pow.
Lokalu-m2
38,36
148,21

Wyzwolenia 44a

17,21

B. Chrobrego 45
Mickiewicza 29
Lubelska 1

199,85
39,49
45,38

Al. Wyzwolenia 38

74,33

Lubelska 1

89,47

Rynek 12

48,57

E. Plater 1

150,00

Armii Krajowej 42

86,31

1. Piłsudskiego 72
2. Piłsudskiego 90
3. A. Krajowej 45
4. Niepodległości 66
5. Glinicka 3
6. Gen. Andersa 137

74,08
65,06
92,99
121,19
103,69
141,35

Al. Wyzwolenia 2

23,51

Al. Wyzwolenia 38

92,53

Al. Wyzwolenia 2

18,58

11 Listopada 128

115,89

Mickiewicza 31

50,42

Adres lokalu

Związek Sybiraków Koło w Wałbrzychu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
Dolnośląskie Stowarzyszenie Opieki Nad Byłymi Więźniami
Politycznymi Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P”
Polski Czerwony Krzyż
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez
III Rzeszę
Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zarząd
Oddziału Okręgowego

Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną „Biblioteka pod
Atlantami”

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich
Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich
Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski
Fundacja Św. Apostoła Pierwszego Męczennika
i Archidiakona Stefana

Inne inicjatywy zrealizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców oraz osób niepełnosprawnych.
Fundacja Museion otrzymała 14 tys. zł dotacji na realizację 7 tomu Nowej Kroniki Wałbrzyskiej, która
jak w dotychczasowej praktyce od roku 2013 ukazuje się dzięki wsparciu Gminy Wałbrzych. Tom
siódmy podobnie jak tomy od trzeciego do szóstego ukazał się w wersji papierowej w ilości 300
egzemplarzy. Wszystkie siedem tomów Nowej Kroniki Wałbrzyskiej ukazało się w wersji
cyfrowej dzięki współpracy z Jeleniogórską Biblioteką Cyfrową. Każdy zainteresowany czytelnik ma
możliwość zapoznania się z treścią zawartych w nich artykułów.
Ponadto Prezes Fundacji Museion uczestniczy jako członek w pracach Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego oraz w Wałbrzyskiej Radzie Seniorów.
Fundacja Edukacji Europejskiej realizowała wspólnie z Gminą Wałbrzych i na rzecz Gminy
Wałbrzych, jej placówek oświatowych i mieszkańców następujące projekty i działania:
1. Projekt "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" – kontynuowano realizację projektu dofinansowanie ze środków unijnych działalności żłobka samorządowego, przy ul. Truskawieckiej
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w Wałbrzychu - 64 nowe miejsca opieki żłobkowej (łączna wartość budżetu projektu 2018-2020 2,1 mln zł),
2.Projekt "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" – kontynuowano realizację projektu dofinansowanie ze środków unijnych nowych miejsc żłobkowych w żłobkach samorządowych przy
ul. Kasztelańskiej, Hetmańskiej i nowego żłobka, przy ul. Sosnowej - 125 nowych miejsc opieki (łączna
wartość budżetu projektu 2019-2021 - 3,6 mln zł),
3. Projekt "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę" - utworzono (w tym wyposażono) i dofinansowano
działalność 200 nowych miejsc opieki przedszkolnej w Wałbrzychu - PS nr 8 i ZSzP nr 6
(łączna wartość budżetu projektu na rok szkolny 2019-2020 - 2,3 mln zł),
4. Projekt "Szczęśliwa Trzynastka – prowadzono nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych
szkołach podstawowych w Wałbrzychu" - utworzono (w tym wyposażono) 13 pracowni
eksperymentalnych i matematycznych w 13 PSP oraz dofinansowano zajęcia specjalistyczne
i wyrównawcze dla ponad 6000 dzieci i młodzieży w 13 PSP (łączna wartość budżetu projektu na rok
szkolny 2019-2020 - 4,4 mln zł),
5. Projekt "MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin. W ramach projektu doposażono
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu oraz zorganizowano 3 letni program wsparcia dla
wychowanków placówki (łączna wartość budżetu projektu na lata 2019-2022 - 1,1 mln zł),
6. Dofinansowano organizację IV Festiwalu Małych Prapremier - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 20.000 zł.
Fundacja Wspierania Seniorów „Mela” zrealizowała działania międzypokoleniowe ukierunkowane
na aktywny styl życia, rozwój, zmianę negatywnego wizerunku osoby starszej jaki funkcjonuje
w społeczeństwie oraz działania związane z przygotowaniem do srebrnego etapu w życiu człowieka.
Poniżej przykłady projektów:
1. Spotkania z cyklu „Nasze Stulecie. Nasza droga do niepodległości. Ocalmy wspomnienia”. Spotkania
zorganizowano w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze. Działania realizowano również
w Czarnym Borze i w Szczawnie –Zdroju.
2. ZumGimnastyka czyli gimnastyka w formie układów tanecznych przy muzyce. Spotkania
zorganizowano w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze. Podczas realizacji ww. projektu
Fundacja podjęła współpracę z Fundacją Inceptum. W okresie letnim ćwiczenia realizowano wspólnie
w plenerze na Stadionie im. J. Kusocińskiego i w Parku Sybiraków.
3. Zadanie publiczne w ramach zadania finansowanego z budżetu gminy Wałbrzych pn.: ”Tworzę swoją
przestrzeń - międzypokoleniowe warsztaty dotyczące rozwijania odpowiedzialności za "małą ojczyznę",
społeczeństwo obywatelskie świadome ekologicznie.” Był to cykl wykładów i warsztatów dotyczących
ekologicznego stylu życia. Zorganizowano szereg warsztatów ekologicznych podczas, których oprócz
wykładów i prelekcji uczestnicy szyli ekologiczne torby i woreczki na warzywa i owoce.
4. Spotkania w ramach: „Spotkań z etyką, filozofią i socjologią”. Działania zorganizowano
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze i w Cafe Tarta Bułka w Szczawnie Zdroju.
W 2019 roku zrealizowano 8 spotkań tematycznych. Główne tematy to: Tolerancja a przyzwolenie
społeczne. Wzajemność jako podstawa struktury społecznej. Czy wrażliwość jest słabością? Godność
a honor. Świadome społeczeństwo obywatelskie. Czy boimy się starości ? Inność obiektem tolerancji.
Afryka, nie możemy być obojętni !
5. Przeprowadzono warsztaty odnawiania starych drewnianych mebli oraz przedmiotów drewnianych
metodą decoupage.
6. Przeprowadzono warsztaty malarstwa intuicyjnego.
8. Udział organizacji w wydarzeniach z okazji ukraińskiego święta Iwana-Kupały.
9.Udział organizacji w IX Pikniku Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych, podczas którego
Wolontariuszki fundacji przedstawiły układy taneczne w ramach Zum Gimnastyki.
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10. Udział organizacji w wydarzeniu pn.: „Sobota w stylu Retro”. Wolontariuszki brały aktywny udział,
w strojach epokowych.
11.Udział organizacji w uroczystości związanej z otwarciem ronda im. 100 –lecia Odzyskania
Niepodległości. Wolontariuszki uczestniczyły w wydarzeniu w strojach epokowych.
Fundacja Wałbrzych 2000 w 2019 roku zrealizowała poniższe, najważniejsze działania na rzecz
mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego:
1. „Szansa na nowe życie”- projekt aktywizacji zawodowej i społecznej dla 35 osób
z niepełnosprawnościami, w efekcie którego 10 uczestników projektu znalazło zatrudnienie na
otwartym rynku pracy.
2. „Nowy start” - projekt aktywizacji zawodowej i społecznej dla 30 osób z niepełnosprawnościami,
którego realizacja zakończy się w 2021 r.
3. „#W pełni sprawni obywatele” zadanie publiczne zrealizowano na zlecenie Samorządu Województwa
Dolnośląskiego, którego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Zadanie zostało
zrealizowane przy współpracy z Panią Janiną Turicką, Pełnomocniczką Prezydenta Wałbrzycha ds.
Osób Niepełnosprawnych.
4. „Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej” zadanie publiczne zrealizowano na zlecenie
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, którego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej
i dostępności do porad prawnych i obywatelskich. W ramach zadania publikowano porady prawne
(teksty sponsorowane) w wałbrzyskich mediach oraz udzielano ponad 30 bezpłatnych indywidualnych
porad. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi organizacja złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o kontynuowanie działalności WCAO.
5. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - w 2019 r. udzielono 7 pożyczek na rozwój mikro- i małych
przedsiębiorstw, na łączną kwotę 600.000,00 zł.
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych w Wałbrzychu. W 2019 roku
podjęto poniższe zadania:
1. Zorganizowano zajęcia sekcji sportowych osób niepełnosprawnych - dotacja z MSiT,
2. Zrealizowano projekt pn.: „Wsparcie rozwoju showdown w Wałbrzychu” który wspierał działania
o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych ( podzadanie nr 3 - "Wspieranie
rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”- dotacja z Gminy Wałbrzych,
3. Przeprowadzono 2 warsztaty showdown’owe w ramach otrzymanego mikrograntu z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich - dla niepełnosprawnych uczniów z Integracyjnej Szkoły nr 26 oraz dla
członków stowarzyszenia.
4. Aktywny udział organizacji wraz z zawodnikami klubu DoSAN Wałbrzych działającego w ramach
stowarzyszenia w zawodach Polskiej ligi showdown „Nie Tylko dla Mistrzów” oraz Mistrzostwach
Polski i Pucharze Polski w showdown.
MKS Chełmiec „Wodociągi” Wałbrzych w 2019 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia:
1. Organizacja wzięła udział w wałbrzyskim sportowym finale WOŚP wraz z innymi klubami
sportowymi, w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Współorganizowano animacje sportowe oraz przekazano
na licytację dwie klubowe koszulki i klubowy kalendarz;
2. Wspólnie z Aqua Zdrój Centrum Aktywnego Wypoczynku zorganizowano turnieje „trójek
siatkarskich” mini siatkówki Kinder + Sport (zasięg wojewódzki): turnieje eliminacyjne (03.03.2019.
i 30.03.2019.) oraz finał (13.04.2019.). Działania organizacyjne i arbitraż prowadzone były przez
siatkarki;
3. Organizowano finał baraży o wejście do II Ligii Kobiet, co było okazją do promocji miasta i regionu.
Do Wałbrzycha przybyły drużyny z Ostrołęki, Jarosławia i Starego Sącza;
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4. Udział siatkarek, trenerów i zarządu klubu w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Starej Kopalni
z okazji Święta Wałbrzycha;
5.Organizowano turniej rodzinny na zakończenie sezonu w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Propagowano
sportowy tryb życia w gronie rodzinnym, połączony z mini-piknikiem, reklamą klubu i miasta.
Wręczono pamiątkowe tablice oraz podziękowania dla Miasta Wałbrzycha i sponsorów za współpracę,
po wejściu drużyny seniorskiej MKS Chełmiec „Wodociągi” Wałbrzych do rozgrywek centralnych II
Ligi Kobiet;
6. Organizacja współpracowała przy obsłudze XX Półmaratonu Toyota Wałbrzych; tj. obsługiwano
stanowiska z jedzeniem dla uczestników/ wydawano porcje żywieniowe, obsługiwano depozyty oraz
punkt promocji, udzielano pomocy przy wręczaniu medali na mecie. Wolontariuszami były siatkarki,
trenerzy i zarząd klubu;
7. Udział organizacji wraz z innymi wałbrzyskimi klubami sportowymi, z trybun, w uroczystości
otwarcia Mistrzostw Europy Koszykówki na Wózkach Mężczyzn (ECMA 2019) w Wałbrzychu.
Kibicowano polskiej reprezentacji w meczu otwarcia;
8. Powołano prezesa klubu Panią Krystynę Nawrocką do Rady Sportu;
9. Kontynuowano współpracę (nawiązaną w 2018 r.) ze Świetlicą Środowiskową „Kuźnia Talentów”
z dzielnicy Sobięcin. Regularne goszczenie dzieci na meczach drużyny seniorskiej połączone
z zajęciami z zakresu kibicowania fair – play. Udzielono pomocy w promowaniu medialnym (grudzień
2019) akcji głosowania na świetlicę, w internetowym konkursie, którego wygrana zapewnia dzieciom
wyjazd na zorganizowane wakacje.
Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze Zamek Książ przy Miejskim Towarzystwie Krzewienia
Kultury Fizycznej w Wałbrzychu w 2019 roku zorganizował następujące imprezy sportowo rekreacyjne:
1. XV Triathlon Zimowy - styczeń /WALIGÓRA TRIATHLON COUNTRY/
2. XV Mistrzostwa „Idola” w pływaniu - luty
3. VII Marsz Nordic Walking „Czekamy na Wiosnę” - marzec
4. XX Bieg Wielkanocny – Piknik rekreacyjny - kwiecień
5. XV Biegowy Turniej Rycerski – I Etap EXTREMALNA DWUDZIESTKA
6. „Wąwozy, Tunele i Tarasy Zamku Książ” - kwiecień
7. XI Biegowy Turniej Rycerski – II Etap „ Bieg na Zamek Grodno” - kwiecień
8. Festiwal biegowy Szczawno-Zdrój Akcja „Polska Biega” - maj
9. III Uzdrowiskowy Półmaraton Górski
10. XI Bieg na Chełmiec
11. VI Marsz Leśników Nordic Walking
12. Biegi dla dzieci i młodzieży
13. XV Rajd rowerowy – „Szlakiem Cystersów” - czerwiec
14. XI Rajd pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich”- lipiec
15. XV Triathlon letni – zalew Grzędy - lipiec
16. II Letni Triathlon Stare Bogaczowice - sierpień
17. XXII Polsko-Czeskie Mistrzostwa w CROSS DUATHLONIE – hipodrom Książ - wrzesień
18. Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia - Marsz Nordic Walking „Szlakiem Księżnej Daisy von
Pless” – październik
19. Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia Marsz Nordic Walking Andrzejówka Ruiny Zamku
Radosno - październik
20. XIX Cross Niepodległości Podzamcze – Piknik – listopad
21.VI Gala Sportu Grand Prix „Idol” Zamek Książ – listopad.
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W.K.T ,,ATRI”:
1. Przeprowadzono w okresie maj-wrzesień, XXII edycję rozgrywek Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Tenisowej.
2. Przeprowadzono Halową Ligę Deblową o Puchar Prezesa PEC Wałbrzych w terminie listopadmarzec.
Ponadto zawodniczka W.K.T ,,ATRI ‘’ Kornelia Ejsmont zaliczała się w ubiegłym sezonie do czołówki
Dolnego Śląska.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w 2019 roku
zrealizowało szereg zadań:
1. Zorganizowano grupowe zajęcia arteterapeutyczne.
2. Zorganizowano warsztaty terapeutyczne dla rodziców, temat zajęć: „Wzmacniamy poczucie własnej
wartości”.
3. Założono grupę wsparcia „Kalejdoskop autyzmu”.
4. Prowadzono indywidualne zajęcia z logopedą oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem,
5. Zorganizowano zebrania rodziców.
6. Przeprowadzono uroczystości okolicznościowe: Spotkanie opłatkowe, Śniadanie Wielkanocne,
zakończenie roku szkolno-rehabilitacyjnego.
7. Zorganizowano X Pielgrzymkę i Piknik Osób Niepełnosprawnych ich rodzin oraz przyjaciół do
Henrykowa.
8. Organizacja aktywnie uczestniczyła w XVI Rajdzie Integracyjnym „Pomorze 2019”.
9. Organizacja aktywnie uczestniczyła w VII Integracyjnych Wczasach Rodzinnych we Włoszech.
Poza tym podopieczni organizacji, członkowie i zarząd uczestniczyli w bardzo wielu imprezach
organizowanych przez inne organizacje pozarządowe, kościół czy samorząd.
Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona im św. Jana Pawła II w Wałbrzychu
w 2019 roku zrealizowało poniższe zadania:
1. Zorganizowano uroczyste Obchody w 20 rocznicę powołania stowarzyszenia, w tym spotkanie
w Klubie NOT-u, wydano pamiątkowy album z okazji 20- lecia oraz uczestniczono we mszy
św. w intencji osób z chorobą Parkinsona.
2. Zorganizowano wtorkowe spotkania w siedzibie stowarzyszenia, łącznie było ich 25.
3. Zorganizowano 3 spotkania przy ognisku wraz z zaprzyjaźnionymi Warsztatami Terapii Zajęciowej
na Podzamczu.
4. Uczestniczono w Pikniku Organizacji Pozarządowych.
5. Zorganizowano 1 wycieczkę do Świdnicy.
6. Zorganizowano paczki świąteczne.
7. Uczestniczono w akcji przygotowywania życzeń świątecznych oraz podziękowań dla darczyńców
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Radość życia” w 2019 roku zrealizowało następujące projekty:
1. Projekt VI Wałbrzyskie Senioralia.
Zorganizowano Plenerową Akademię Seniora w ramach umowy z dnia 05 lipca 2019 nr
UM/BZS/I/1244/43/1168-W/2019 (realizacja od 10 lipca 2019 do 06 październik 2019). Organizacja
otrzymała dofinansowanie na kwotę 8000 zł. Projekt skierowano głównie do osób starszych
w działaniach wspierających ich aktywność, edukację i mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji
osób starszych. W trakcie realizacji projektu osiągnięto zakładany cel główny czyli: zaktywizowano ok.
180 osób w wieku 60 i po 60 roku życia, biorących udział w zajęciach edukacyjnych w ramach programu
Bezpieczny senior, Konferencji dotyczącej chorych na Alzhajmera, w kampaniach i w imprezach, takich
jak: Festiwal Pasji i Kreatywności; Olimpiadzie Sportowej; obchodach Światowego Dnia Seniora;
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kampanii wprowadzającej projekt HALLO aktywni60+; w występach artystycznych. Wszystkie
imprezy były ogólnodostępne dla mieszkańców miasta Wałbrzycha.
Do udziału w Senioraliach zaproszono wszystkie organizacje, instytucje działające na rzecz
seniorów i z seniorami, niezrzeszoną starszą społeczność lokalną. Stałymi współorganizatorami
Senioraliów byli: Stowarzyszenie Górnicza Pamięć, Stowarzyszenie Gwarków, PTTK, Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia, Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, MOPS, Zamek Książ, Hotel
Maria, Zespół Szkół nr 4 i nr 21. Informacje o programie Senioraliów ogłaszano we wszystkich
wałbrzyskich parafiach., rozdano ponad 2000 ulotek wykonanych i wydrukowanych przez
stowarzyszenie. Informacje o Senioraliach umieszczano także na portalach społecznościowych .
2. Plebiscyt „Anioł Wałbrzyskich Seniorów”.
Po raz pierwszy w 2019 ogłoszono Plebiscyt „ Anioł Wałbrzyskich Seniorów” wraz z wynikami
głosowania Kapituły, podczas uroczystego Balu Seniora w dniu 30.09.2019. W wyniku realizacji
zadania osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty, mianowicie: zwiększono różnorodność oferty
kulturalnej organizacji o: Festiwal Pasji i Kreatywności oraz Olimpiadę Sportową Seniorów.
3. Projekt Akademia Twórczej Mocy - bez granic.
Akademię zrealizowano w terminie od 30.05.2019 do 24.12.2019, w ramach umowy z dnia
30.04.2019 nr MOPS-DR-612-2-2019 w ramach środków z PFRON na kwotę 8000 zł. Wsparcia
udzielono 80 osobom niepełnosprawnym i 10 wolontariuszom, w różnym wieku. Zrealizowano główny
cel czyli pobudzono aktywność społeczną i twórczą, podniesiono poziom jakości
życia
niepełnosprawnych poprzez działania takie jak: zajęcia manualne- 20 godzin dla 30 uczestników,
działania edukacyjne : wyjazd integracyjno -edukacyjny - dla 31 uczestników, działania z promocji
zdrowia - zajęcia na basenie 5 godzin dla 30 osób. W ramach programu rozbudzono wśród uczestników
twórczą postawę, wolontariackie zachowania oraz zmobilizowano ich do podejmowania aktywności,
przekazano pozytywną energią i chęć do kreatywnego działania, zmotywowano do wspólnego udziału
w Senioraliach. W ramach akademii podniesiono także poziom wiedzy z zakresu turystyki i promocji
aktywnego zdrowego stylu życia, w tym samoocenę, kondycję fizyczną i psychiczną, predyspozycje
sportowo-ruchowe , m.in. dzięki zajęciom z psychologiem oraz z trenerem na basenie.
4. Projekt „Speed Ball jako aktywna międzypokoleniowa integracja”- Śródmieście. Wydarzenie
zrealizowano w terminie od 15.05.2019 do 31.10.2019.
5. Projekt „Speed Ball- łączy pokolenia” – Podgórze. Wydarzenie zrealizowano w terminie od
15.05.2019 do 31.10.2019.
Te dwa projekty skierowano do mieszkańców dzielnicy Podgórze i Śródmieście w wieku od 11
do 60+lat. Głównym celem była aktywizacja i rozwój społeczności w integracyjnych, sportowych
działaniach międzypokoleniowych. Propagowano grę w Speed Ball, której pionierem w Wałbrzychu
jest Stowarzyszenie Radość Życia. W 2018 roku wolontariusze stowarzyszenia brali udział
w I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Sportowej Seniorów ( 3 osoby) przywożąc trzy medale- 1 srebrny
i 2 brązowe. Organizacja w ramach projektów promowała i propagowała nową dyscyplinę sportu wśród
społeczności lokalnej Podgórza i Śródmieścia oraz integrowała i pobudzała do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Zakupione do gry i treningów dwa komplety profesjonalnego sprzętu sportowego pozostawiono
w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze oraz Centrum Aktywności Lokalnej
w Śródmieściu. Jest on wykorzystywany przez mieszkańców do zajęć sportowych, rywalizacji
i treningów przed kolejną olimpiadą sportową. W ramach projektu nawiązano współprace ze
Stowarzyszeniem Sportownia.pl .
Wszystkie zrealizowane w 2019 roku zadania wpisują się w Politykę Senioralną Miasta Wałbrzycha
oraz do Rozdziału V, § 6 punkt 2)Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok .
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VI. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.). W skład
wałbrzyskiej GRDPP wchodzi 12 osób: Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha (4 osoby),
Prezydenta Miasta Wałbrzycha (4 osoby) i organizacji pozarządowych (8 osób):
1) Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha:
a) Piotr Kwiatkowski
b) Tadeusz Mazurkiewicz
c) Beata Mucha
d) Anatol Szpur
2) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Wałbrzycha:
a) Zygmunt Nowaczyk
b) Robert Szymala
c) Justyna Pichowicz
d) Iwona Melerska
3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) Zenon Matuszko – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,
b) Andrzej Partyka – Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich
w Wałbrzychu,
c) Karolina Maląg – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne
w Wałbrzychu,
d) Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz – Fundacja Museion w Wałbrzychu,
e) Renata Wierzbicka – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu,
f) Artur Marlinga – Stowarzyszenie „Bez Barier” w Wałbrzychu,
g) Antoni Piątek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Wałbrzychu,
h) Aleksander Zubalski - Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
w Wałbrzychu.
Od stycznia 2019 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego odbyła 6 posiedzeń.
Protokoły z posiedzeń oraz podjęte uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu,
link: http://organizacje.um.walbrzych.pl/ . W 2019 r. GRDPP wspólnie z innymi organizacjami
pozarządowymi po raz kolejny zorganizowała śledzika dla wałbrzyskich organizacji pozarządowych w
siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Malczewskiego 22 w Wałbrzychu.
GRDPP była współorganizatorem z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu Kampanii 1% na rzecz
wałbrzyszan. Zorganizowano spotkanie z organizacjami, które posiadały status OPP i były uprawnione
do 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Odbyła się również konferencja prasowa z udziałem
lokalnych mediów. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Działanie wpisuje się do Rozdziału V, § 6 Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
VII. Rada Rozwoju Gospodarczego.
Rada Rozwoju Gospodarczego została powołana Zarządzeniem Nr 648/2019 Prezydenta Miasta
Wałbrzycha z dnia 3 września 2019 r. Jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta
Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest
przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych
przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.
W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym:
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1) Przedstawiciele MŚP:
- Andrzej Łoziński (Przewodniczący) - Prezes Zarządu Maxpro CNC Sp. z o.o.
- Urszula Trzyna (Z-ca Przewodniczącego) - Wiceprezes Zarządu Wałbrzych International Production
Sp. z o.o.
- Jarosław Paska - Dyrektor Finansowy Libertador Sp. z o.o, właściciel Szybu Irena w Wałbrzychu
- Krzysztof Kaszuba - Dyrektor ds. rozwoju KidsTech Sp. z o.o.
2) Przedstawiciele Uczelni:
- dr Beata Detyna - Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz Pełnomocnik Rektora
ds. nauki i studentów PWSZ w Wałbrzychu
3) Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
- Kamil Orpel - Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu
- Martyna Dąbrowska - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu
- Karolina Usarek (Sekretarz) - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Działanie wpisuje się do Rozdziału V, § 6 punkt 3), 4) i 5) Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
VIII. Rada Kobiet.
Rada Kobiet została powołana Zarządzeniem Nr 796/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia
21 listopada 2018 r. W skład Rady wchodzi 11 Pań reprezentujących różne wałbrzyskie środowiska:
1) Dorota Cinciała - Kongres Kobiet;
2) Sylwia Bielawska - Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w 2018 roku powołana do Rady
z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
3) Mariola Dudziak – Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego;
4) Agnieszka Maltz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5) Danuta Marosz - Teatr Dramatyczny
6) Elżbieta Polewska - Kongres Kobiet
7) Marzena Radochońska - Powiatowy Urząd Pracy
8) Halina Sawicka - Urząd Miejski w Wałbrzychu
9) Teresa Wincek – organizacja pozarządowa Kongres Kobiet
10) Elwira Zawadzka - Kongres Kobiet
11) Aldona Ziółkowska-Bielewicz – współorganizatorka "Kobiecych Twarzy"
Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym Prezydenta, do jej zadań należą:
a) analiza polityki miasta pod względem spraw, problemów i potrzeb kobiet,
b) diagnozowanie sytuacji kobiet w Wałbrzychu,
c) edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia,
d) wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece oraz
równouprawnienia,
e) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki społecznej, rodzinnej i senioralnej,
f) wspieranie udziału kobiet w życiu zawodowym, społecznym i innej działalności,
g) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, które dostrzegają rolę i znaczenie
kobiet w podniesieniu jakości życia mieszkańców Wałbrzycha. Członkinie Rady pełnią swoje funkcje
społecznie.
Działanie wpisuje się do Rozdziału V, § 6 punkt Programu współpracy miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok .
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IX. Ocena realizacji Programu.
Działalność organizacji pozarządowych znacząco uzupełnia działalność Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu w sferze realizowanych zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688
z póź. zm.). Ze sprawozdania wynika, że dotychczasowa współpraca Miasta z organizacjami
pozarządowymi jest różnorodna i nie jest oparta wyłącznie na przekazywanych z UM dotacjach.

Współpracujące ze sobą Gmina Wałbrzych i organizacje pozarządowe realizują zadania
publiczne z obszarów: pomocy społecznej, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, kultury,
sportu, kultury fizycznej, turystyki, edukacji i rewitalizacji miasta w oparciu o Roczny Program
Współpracy. Pozwala to na wspólną realizację celu jakim jest rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i umacnianie partnerstwa między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu publikowane są na bieżąco
informacje dla sektora pozarządowego, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, m. in. ustawy, rozporządzenia, uchwały,
zarządzenia, sprawozdania, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, aktualności, konsultacje społeczne
projektów uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz aktualizowana mapa aktywności organizacji
pozarządowych.

Załączniki:
Nr 1 - ochrona zdrowia.,
Nr 2 - pomoc społeczna,
Nr 3 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
Nr 4 - nieodpłatna pomoc prawna, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
Nr 5 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
Nr 6 - upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
Nr 7 - rewitalizacja miasta,
Nr 8 - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opracowało Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego na podstawie danych komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
wałbrzyskich organizacji pozarządowych.

22

