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Działania na rzecz poprawy warunków zamieszkania w 
Aglomeracji Wrocławskiej



Edukacja i wypoczynek dzieci

Uważamy, że najważniejsze jest to, jakie idee i pomysły zaszczepimy
młodym ludziom, którzy będą je wprowadzać w życie – dlatego
stawiamy na szeroko rozumianą edukację i sport, a naszą ofertę
kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży z obszaru Aglomeracji
Wrocławskiej. Są to ferie i wakacje aglomeracyjne dla dzieci
uzdolnionych, a także Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej w piłce
nożnej i koszykówce.



Infrastruktura społeczna
Podejmujemy inicjatywy w zakresie rozwoju infrastruktury służącej
celom społecznym takie jak koordynowanie powstania spójnej sieci tras
rowerowych na terenie Aglomeracji (we współpracy z IRT), opracowanie
dla całej Aglomeracji informacji turystycznej, czy też wypracowanie
modelu zarządzania przedszkolami. Wspieramy samorząd w
realizowaniu zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
wykraczających poza granice administracyjne jednostki samorządu
terytorialnego.



Kampusy edukacyjne
Planujemy budowę sieci kampusów – profilowanych centrów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Aglomeracji. Będą to
obiekty, które w połączeniu z atrakcyjną lokalizacją, walorami
turystycznymi, ścieżkami rowerowymi utworzą jednocześnie
alternatywną bazę dla weekendowych wycieczek rodzinnych oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży (np. zielone szkoły), a także w razie klęsk
żywiołowych posłużą jako miejsca pobytu osób poszkodowanych.



System Informacji Turystycznej Aglomeracji Wrocławskiej z wykorzystaniem kodów

QR i technologii NFC

Stowarzyszenie jest w trakcie przygotowywania założeń do projektu dotyczącego

Systemu Informacji Turystycznej Aglomeracji Wrocławskiej – przy pomocy kodów QR,

inaczej fotokodów i technologii NFC.

Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie telefonu komórkowego (z aparatem

fotograficznym) i zainstalowanie na nim specjalnej, darmowej aplikacji umożliwiającej

skanowanie kodów lub odbioru danych za pomocą technologii NFC. To wystarczy aby

zyskać dostęp treści, począwszy od linków do stron internetowych, przez zdjęcia, filmy

czy nagrania. Tabliczki z fotokodami i NFC powinny być rozmieszczone na terenie

Aglomeracji, w różnych jej punktach i na różnych powierzchniach np.: budynkach,

drzewach, ławkach itp. System ten będzie pełnić rolę przewodnika, informatora

turystycznego, a także organizatora czasu wolnego, dzięki czemu dostęp do informacji

turystycznej na terenie Aglomeracji Wrocławskiej stanie się łatwiejszy i efektywniejszy.


