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NOTATKI ZE SPOTKANIA 

 

 
 
Uczestnicy spotkania – 10.11.2021 r. 
 
1. Zastępca Prezydenta Wałbrzycha – dr Sylwia Bielawska 
2. pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu, 
3. pracownicy Biura Edukacji i Spraw Społecznych (Referat Kultury i Spraw Społecznych, Referat 

Sportu, Turystyki i Zdrowia), 
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, 
5. przedstawiciele poniższych organizacji pozarządowych: 

− Pro Femina. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia, 

− Stowarzyszenie Radość Życia, 

− PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej/CIT w Wałbrzychu, 

− Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, 

− Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 

− Fundacja Wałbrzych 2000, 

− Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

− Fundacja Museion, 

− Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych, 

− Fundacja Edukacji Europejskiej, 

− Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Klub HDK „DAR” przy WZK „VICTORIA” S.A.  
w Wałbrzychu, 

− Fundacja Uważność Bycia, 

− Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 

− Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu, 

− Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 

− Stowarzyszenie Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych  „O! Kultura” 
 
 
 

 

 

 

 



Obszar: Najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych 

Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego/ Przedstawiciel Fundacji Edukacji 
Europejskiej: 
- należy zbadać sytuacje rocznych budżetów ngo-sów. Czy pozwala na wynajem lokalu. Ważne, 
aby zbadać na jak długo ngo podpisuje umowę na lokal – preferowane byłoby podpisanie 
umowy wieloletniej, aby zapewnić ciągłość działań ngo – ustalić kto zbada tę sytuację. 
- wskazanie lokali udostępnianych ngo na działalność w aspekcie wieloletnich planów. 
Stworzenie puli lokali dedykowanych ngo-som.   
- możliwość ponoszenia wydatków na remont w ramach zlecania realizacji zadania publicznego 
przez gminę. 
 
Kierownik Referatu Kultury i Spraw Społecznych UM W-ch – gmina nie zawsze ma możliwość 
przekazania dotacji na działania inwestycyjne, do rozpatrzenia jest umożliwienie wydatkowania 
kosztów pośrednich na utrzymanie lokalu. Warto zwrócić uwagę, że są środki zewnętrzne – 
ministerialne, unijne, dedykowane działaniom inwestycyjnym ngo-sów 
 
- Pani dr Sylwia Bielawska Zastępca Prezydenta Wałbrzycha – decyzja o przyznaniu środków 
finansowych na modernizację ograniczy wydatki na działalność innych ngo-sów. 
 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej: 
- jest możliwość prawna finansowania remontu i utrzymania lokali przez gminę, to jest 
stereotypowe podejście; 
- korzystne byłoby stworzenie centrum organizacji pozarządowych (czy można wrócić do tematu 
Starej Kopalni?). 
 
Odpowiedź biura edukacji: drobne remonty, naprawy są możliwe – UM 
 
Odpowiedź dr Sylwii Bielawskiej Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha – powrót do koncepcji Starej 
Kopali nie jest możliwy, trwają prace stworzenia centrum dla ngo-sów przy Al. Wyzwolenia. 
Ważny jest tu wątek współpracy pomiędzy ngo-sami – czy współdzielenie przestrzeni jest 
możliwe i na jakich zasadach. 
 
- Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej: są dobre praktyki również  
w Wałbrzychu (sala MOPS, RWS-y, biblioteki ) - warto zinwentaryzować te zasoby i stworzyć 
wspólne zasady korzystania z dostępnych przestrzeni i lokali. 
 
Odp. Pani Prezydent: bardzo dobry pomysł, by wykorzystywać przestrzenie, które istnieją,  
w ubiegłym roku powstały zasady korzystania zaplecza szkół i to doskonale działa. Warto to 
zinwentaryzować i określić zasady działania również w innych obiektach i terenach miejskich. 
Niewykorzystanym potencjałem są siedziby RWS-ów, powinny być udostępniane, są 
systematycznie remontowane. One mają z założenia służyć lokalnej społeczności. 
 



Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Radość Życia – część organizacji ma za mało przestrzeni 
na działalność, warto wykorzystać RWS-y, pomocne byłoby centrum dla ngo-sów z dużą salą na 
działania dla m.in. seniorów. 
 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej – ważne skupić się na dostępności boisk  
i kosztów użytkowania. Podkreślił wagę budowy społeczeństwa obywatelskiego  
w wypowiedziach Pana Prezydenta dr R. Szełemeja. 
 
Pani Prezydent dr S. Bielawska poinformowała o uwarunkowaniach cen wynajmu boisk – inne 
zasady obowiązują w spółce Aqua-Zdrój, inne w odniesieniu do majątku zarządzanego przez 
Gminę Wałbrzych. 
 
Gminna Rada Pożytku Publicznego/Przedstawiciel Fundacji Edukacji Europejskiej – warto, by cały 
system informacji o dostępnych lokalach oparty był nie na tablicy ogłoszeń i BIP, ale np. 
stworzeniu dedykowanej strony www z bazą lokali, sal gminnych i in. 
 
Prezes Fundacji Uważność Bycia: Warto stworzyć harmonogram korzystania z lokali gminnych, 
aby współdzielić lokale (p. Prezydent wspomniała o specjalnej aplikacji do zarządzania 
współdzieleniem lokali. Ograniczeniem może być fakt, że aplikacja dostępna jest tylko  
w smartfonie). Zdaniem Fundacji nie będzie to ograniczeniem w czasach, kiedy rozwija się 
komunikacja cyfrowa. 
 
Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego/Przedstawiciel Fundacji Edukacji 
Europejskiej – musi być wskazana osoba, która odpowiada za aktualizację bazy i jako kontakt dla 
NGO-sów.  
 
Pani Prezydent potwierdziła, że tematem na pewno zajmie się konkretna osoba w UM (biuro 
lokalowe). 
 
Fundacja Uważność Bycia: warto opracować system informowania NGO-sów o zmianie 
dostępności obiektu.     
 
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej: szkoła, którą prowadzę 
również dzieli się zasobami – po pierwsze sobą i swoją działalnością, także lokalem, który jest 
współdzielony z 3 organizacjami pozarządowymi oraz współpracy z ngo-sami (Dolnośląskim  
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Związkiem Kombatantów) - wymierne efekty ten 
współpracy i budowania tych relacji, realizowana wspólnych działań są nie do przecenienia.  To 
jest najlepszy kierunek – przytulanie organizacji przez instytucje (szkoły, biblioteki). To są 
ogromne zalety sieciowania, integracji, porozumienia, współpracy w ramach prowadzonych 
działań – wspólnie myśleć, działać i postrzegać. Korzyści na wielu płaszczyznach.     
Powinno się stworzyć też bazę wiedzy i współpracy na różnych polach. 
 



Prezes Fundacji Museion - siedzibę posiadam w mieszkaniu, chętnie skorzystałabym  
z pomieszczeń udostępnianych przez gminę na potrzeby takich małych, często jednoosobowych 
fundacji. 
 
Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego/Przedstawiciel Fundacji Edukacji 
Europejskiej – są lokale dla działalności, a inny temat to przestrzeń do archiwizacji. Magazyn na 
sprzęt i operator, który będzie zarządzał tą przestrzenią. 
 
 

Obszar: Integracja środowiska ngo w kontekście oddziaływania na miasto 
 
Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego/Przedstawiciel Fundacji Edukacji 
Europejskiej – widzę potrzebę dointegrowania ngo-sów, dotychczas ta współpraca działa  
w konkretnych obszarach tematycznych (np. wspólna realizacji projektów). Jednak piknik 
organizacji pozarządowych pokazuje, że ta integracja jest niewystarczająca. Pytanie czy 
środowisko pozarządowe należy integrować, animować – pytanie czy i kto ma to robić? 
 
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – dotychczasowe działania integracyjne działały do 
wewnątrz i na zewnątrz. W programie współpracy z ngo-sami są wymienione różnego rodzaju 
narzędzia i formy współpracy i integracji środowiska pozarządowego. 
 
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – za 
integracje powinny odpowiadać organizacje pozarządowe. Miasto jest potrzebne jako wsparcie, 
towarzysz, który udostępnia zasoby. Integracja środowiska jest na różnych poziomach – łączą się 
ponieważ mają te same grupy docelowe, to działa. 
Wyzwaniem jest - jak zaangażować ngo-sy, które mogłyby działać na rzecz integracji, ale tego nie 
robią. Niewielkie jest zainteresowanie nawet tych rozwiniętych organizacji, które mogłyby 
współorganizować wydarzenia integracyjne. 
Pytanie jak dotrzeć do organizacji, które nie widzą potrzeby w integrowaniu się? 
 
Pani Prezydent dr Sylwia Bielawska – wiele młodych organizacji przychodzi do gminy, które mają 
problem w dotarciu do działających ngo-sów. Które mogłyby być mentorem, ponieważ posiada 
wiedzę i doświadczenie – a tego brakuje. 
RCWIP – trudno nam jest odczarować, że nie jesteśmy zamkniętym, hermetycznym 
środowiskiem – to jest wyzwanie. 
 
Stowarzyszenie Radość Życia – organizując senioralna mamy ten sam problem z dotarciem do 
innych organizacji. 
 
Gminna Rada Pożytku Publicznego/Przedstawiciel Fundacji Edukacji Europejskiej – rozwiązaniem 
jest stworzenie centrum organizacji = jako pierwszy punkt, do którego trafiać będą młode 
organizacje. Pozwoli to skanalizować współpracę. Wskazanie operatora? 
 



Pani Prezydent dr S. Bielawska – czy udział w imprezach jest ważny dla innych ngo-sów. Czy 
chodzi o inne aspekty współpracy i integracji? 
 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – należy przeanalizowania potrzeb, problemów. 
 
Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych – słaba akustyka sali utrudnia odbiór, brak nagłośnienia 
jest barierą. 
Charakter naszej organizacji polega na analizie i poszukiwaniu rozwiązań mających na celu 
ożywienie Starówki Wałbrzycha. Nie mamy potrzeby pomocy ze str. innych organizacji. 
Potrzebujemy partnera po stronie miasta, które nie jest zainteresowane wsparciem, chcemy 
realizować projekty. 
 
Stowarzyszenie Radość Życia - problemy Śródmieścia jest też dostrzegany przez inne organizacje, 
to jest pole do integracji – inne organizacje również mogą pomóc w pobudzaniu ożywienia 
Śródmieścia, moja organizacja wiele w tej dziedzinie działa. 
 
Gminna Rada Pożytku Publicznego/ Przedstawiciel Fundacji Edukacji Europejskiej – propozycja 
rozwiązania – znalezienie wspólnego szerszego problemu, poza tematami którymi zajmują się 
poszczególne ngo-sy. Znajdźmy wspólny, szerszy problem do współdziałania wielu organizacji 
działających w mieście. Ważne by spotykać się by działać, a nie dla samego spotkania czy 
integracji. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – to co integruje ngo-sy to 
wspólne działanie i na tym powinniśmy się skupić. 
Potrzeba spotykania się i sieciowania organizacji, które mają wspólne cele. 
Ważne jest określenie czego oczekujemy od integracji, co rozumiemy przez integrację. 
 
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – musimy się zrozumieć, 
jak rozumiemy różne rzeczy – określenie wspólnie czym jest dla nas integracja. Zbudujmy mapę 
drogową aby przejść do wspólnego rozumienia myśli i działań. 
Próba wypracowania w grupach rozwiązań – propozycja pracy warsztatowej. Określimy potrzeby  
i wskażemy rozwiązania. 
 
Na zakończenie spotkania ustalono termin kolejnego, podczas którego w pracy warsztatowej 
będziemy kontynuować omawianie propozycji dalszych działań na rzecz rozwoju dialogu 
społecznego wałbrzyskich ngo-sów. 
 
Pani Prezydent dr Sylwia Bielawska podziękowała za konstruktywne i merytoryczne rozmowy. 
 
 


