
Tabela 5. Zidentyfikowane w badaniach rodzaje aktywności wraz z 
przykładowymi dla nich działaniami (w nawiasach podano liczbę 
zidentyfikowanych działań dla każdego rodzaju aktywności) 
 

Rodzaj aktywności Przykładowe działania 

IMPREZY KULTURALNE (108) 
 

festyn osiedlowy, festyn rodzinny, festyn 
parafialny, pikniki, gry terenowe, konkursy, 
projekty integracyjne i kulturalne, majówki, święto 
osiedla, koncerty, wystawy plastyczne i 
fotograficzne, wystawy malarstwa, spektakle, 
promocja wolontariatu na rzecz kultury, turnieje 
inne niż sportowe 

DZIAŁANIA DLA SENIORÓW (95) 
 

aktywizacja seniorów, Klub Seniora, kursy dla 
seniorów, Klub Super Babci i Super Dziadka, 
Klub Aktywnego Seniora, warsztaty 
komputerowe dla seniorów, spotkania dla 
seniorów, zajęcia dla seniorów, gimnastyka dla 
seniorów 

STAŁE GRUPY SŁUŻĄCE SPOŁECZNOŚCIOM 
LOKALNYM (85) 

 
 

chór osiedlowy, zespół muzyczny, Klub Rodzica, 
dom kultury, schola dziecięca, schola 
młodzieżowa, chór parafialny, wspólnota 
przyparafialna, grupa artystyczna, 
stowarzyszenie charytatywne, kapituła nagród 
(np. honorowy mieszkaniec osiedla, najbardziej 
zasłużony działacz społeczny etc.) 

DZIAŁALNOŚĆ RELIGIJNA (76) działalność kościelna, krąg biblijny, 
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe 

DZIAŁANIA NA RZECZ PRZESTRZENI (64) 
 

działania w przestrzeni miejskiej, koordynacja 
inwestycji na osiedlu, lobbowanie na rzecz 
rewitalizacji, dążenie do podniesienia jakości 
życia, rozwiązywanie problemów 
komunikacyjnych (lub lobbowanie na rzecz ich 
rozwiązywania), opieka nad jeziorem, ochrona 
przyrody, akcja „Nielegalne Bannery”, akcja 
„Czyste Osiedle”, akcje sąsiedzkie (sprzątanie, 
zazielenianie), działania na rzecz grupy 
podwórek w centrum miasta, działania 
ekologiczne, inicjatywa społeczna „Park 
Mamuta”, protest (blokada ulicy), petycje do 
Rady Miejskiej, starania o stacje Roweru 
Miejskiego 

WSPARCIE DLA OSÓB W TRUDNEJ 
SYTUACJI (61) 

aktywizacja społeczna osób wykluczonych, 
pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc 
osobom walczącym z alkoholizmem i ich 
rodzinom, walka z ubóstwem, mediacje, 
aktywizacja więźniów, pomoc dla Romów, pomoc 
dzieciom z ubogich rodzin, parafialny zespół 
Caritas, świetlica środowiskowa 

WARSZTATY I SZKOLENIA (51) warsztaty dla lokalnej społeczności, szkolenia, 
warsztaty teatralne, warsztaty fotograficzne, 
warsztaty graficiarskie, warsztaty robótek 
ręcznych "Włóczkersi", zajęcia plastyczne, 
edukacja ekologiczna, zajęcia komputerowe, 
kursy szycia 

SPOTKANIA INFORMACYJNE I 
KONSULTACJE SPOŁECZNE (41) 

 

spotkania dla lokalnej społeczności, promocja 
zdrowego stylu życia, konsultacje społeczne z 
mieszkańcami, kontakt mieszkańców z Gminą 
Wrocław, wymiana zdań, promocja zdrowia, 
forum mieszkańców, akcje obywatelskie 



PROMOCJA SPORTU (41) 
 

klub sportowy, Uczniowski Klub Piłkarski, piknik 
sportowy, turnieje sportowe, nordic walking, 
bieganie, zawody sportowe, osiedlowe zawody 
tenisowe, organizacja imprez sportowych, 
organizacja wycieczek rowerowych, Osiedlowa 
Sekcja Brydża 

DZIAŁANIA DLA DZIECI – ZAJĘCIA 
POZALEKCYJNE I CZAS WOLNY (41) 

zajęcia dla dzieci, projekty edukacyjne, kolonie, 
półkolonie, klub dla dzieci, świetlica dla dzieci, 
festyny i zabawy dla dzieci, festyn „Dziedzi 
Dzieciom”, przegląd artystyczny dla dzieci, 
edukacja religijna dzieci, zajęcia plastyczne dla 
dzieci, Dzień Dziecka 

POPULARYZACJA CZYTELNICTWA (36) 
 

akcja „Czas Na Książkę”, dyskusyjny Klub 
Książki, Klub Książki, spotkania autorskie, 
wieczory poetycko-muzyczne 

HOBBY (28) 
 

szkółka wędkarska, szkółka wędkarsko-
ekologiczna, sekcja wędkarska, Klub Turysty, 
klub filmowy, Klub Muzyki, miłośnicy gier 
planszowych, fotografika, harcerstwo, 
żeglarstwo, turystyka, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

PORADNIE RÓŻNYCH TYPÓW (19) 
 

poradnia psychologiczna, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, porady prawne, 
poradnia obywatelska 

PUBLIKACJE (12) gazeta osiedlowa, Biuletyn Osiedlowy, gazetka 
parafialna 

DZIAŁANIA DLA KOBIET (8) Klub Aktywnych Kobiet, wsparcie dla kobiet w 
ciąży, zajęcia dla mam i dzieci, fitness z 
maluszkiem, Stowarzyszenie Matek Katolickich 

WYJŚCIA TEMATYCZNE (3) wspólne wyjścia do różnych miejsc i instytucji, 
wspólne spacery z psami 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI (2) ratowanie (adopcja) miejskich kotów 

COWORKING (2) miejsce do pracy 

TARGI I JARMARKI (1) pchli targ osiedlowy 

INNE (44) 
 

działania marketingowe, promowanie osiedla, 
dialog kultur (np. porozumienie polsko-
niemieckie, porozumienie judeo-
chrześcijańskie), mobilizacja do udziału w WBO, 
do udziału w wyborach samorządowych, w 
wyborach do rad osiedli, kolekcjonowanie i 
publikacja zdjęć historycznych i obecnych, 
sprawy techniczne mieszkańców danego 
kwartału, rozrywka, popularyzacja historii, 
organizacja wspólnych wycieczek do innych 
miast 

 

 


