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Budowanie	  Współpracy	  
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Dokumenty	  Strategiczne	  

•  Narodowy  Program  Zdrowia  na  lata  2007  –  2015
-‐  Cel  operacyjny  12  –  Aktywizacja  jednostek  samorządu  terytorialnego  

i  organizacji  pozarządowych  na  rzecz  zdrowia  społeczeństwa

•  Dolnośląska  Strategia  Integracji  Społecznej  na  lata  2014  –  2020
-‐  Niepełnosprawność  /  Zdrowie  psychiczne  /  dobrostan  psychiczny  /  

Starzenie  się  populacji  /  Profilaktyka  uzależnień

•  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Dolnośląskiego    
2014-‐2020

-‐  Osie  priorytetowe  RPO  WD

•  Poszczególne  ustawy




Dokumenty	  na	  poziomie	  Urzędu	  
Marszałkowskiego	  Województwa	  Dolnośląskiego	  

•  Uchwały  Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego

•  Departament  Zdrowia  i  Promocji  Województwa  –  
Wydział  Zdrowia

-‐  Decyzje  na  poziomie  Wydziału  Zdrowia
-‐  możliwe  obszary  uczestnictwa:  Profilaktyka  

zdrowotna  /  Dolnośląska  Rada  Seniorów
-‐  dodatkowo:  Wojewódzka  społeczna  rada  ds.  osób  

niepełnosprawnych






Dokumenty	  na	  poziomie	  Dolnośląskiego	  
Urzędu	  Wojewódzkiego	  

•  Realizacja  celów  Narodowego  Programu  Zdrowia  w  
województwie  dolnośląskim

•  Wydział  Polityki  Społecznej  –  Oddział  Zdrowia  Publicznego

-‐  Decyzje  na  poziomie  WPS  OZP

-‐  możliwe  obszary  uczestnictwa:
-‐  Dialog  Społeczny:  Zespół  ds.  ochrony  zdrowia,  polityki  

społecznej  i  bezpieczeństwa  publicznego








Dokumenty	  na	  poziomie	  Urzędu	  
Miasta	  Wrocławia	  

•  Wydział  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych
-‐  współpraca  z  podmiotami  leczniczymi,  uczelniami,  

instytucjami  rządowymi,  organizacjami  pozarządowymi,  
CIRS,  CIS,  Powiatowym  Urzędem  Pracy  i  PFRON  w  zakresie  
zdrowia  publicznego,  ochrony  zdrowia  i  określonych  
zagadnień  społecznych,  w  tym  dotyczących  ograniczenia  
skutków  niepełnosprawności

•  MOPS  –  Programy  dedykowane
-‐  dodatkowo:  Rada  ds.  osób  niepełnosprawnych



Interaktywna	  PlaHorma	  WrObywatel	  
-‐	  tzw.	  Lokalne	  porozumienie	  branżowe	  

•  Zgłaszanie  pomysłów/inicjatyw/problemów  
przez  mieszkańców/organizacje  pozarządowe



•  Wymiana  doświadczeń

•  Prezentacja  Dobrych  Praktyk







Dziękuję  za  uwagę!


