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Wrocław, 11 sierpnia 2017 r.

Rady Osiedli Wrocławia

Szanowni Państwo,

ze względu na nową kadencję rad osiedli, a także W odpowiedzi na Państwa potrzeby wyrażone m.in. przez
Wrocławskie Forum Osiedlowe, informuję, że Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego rozpoczęło prace
nad ustandaryzowaniem materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym Osiedli, jako jednostek
pomocniczych Miasta Wrocławia. Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej,
którym posługiwać będą się wszystkie rady osiedli we Wrocławiu.

Wśród materiałów, które zostaną ujednolicone, znajdą się m.in. tablice na siedzibach rad osiedli, legitymacje
oraz wizytówki radnych osiedlowych, papier firmowy, pieczątki, a także gabloty informacyjne.

Wkrótce każde z osiedli otrzyma swoisty „pakiet startowy” zawierający materiały, o których wspominamy
wyżej. Aby jednak zachować tempo pracy, niezbędna jest Państwa pomoc i współpraca. W związku z tym
przesyłamy w załączniku dokumenty i prosimy o:

ø wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma z danymi niezbędnymi do produkcji
wizytówek i legitymacji radnych:

o prosimy o sprawdzenie poprawności umieszczonych w niej danych, dokonanie
koniecznych korekt oraz uzupełnienie brakujących informacji;

' wypełnienie i podpisanie przez wszystkich radnych zgody na przetwarzanie Państwa danych
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (wzór także wysyłamy w załączniku);

' dołączenie do wiadomości zwrotnej (jako oddzielne załączniki) portretowych cyfrowych zdjęć
radnych osiedlowych i zarządu osiedla - będą one wykorzystane do druku legitymacji;

' jeśli rada osiedla ma swoje logo - prosimy je także (jako oddzieln_y załącznik) dołączyć do
wiadomości zwrotnej;  

' przesłanie kilku propozycji lokalizacji gabloty informacyjnej, która służyć będzie jako miejsce,
w którym rada osiedla będzie mogła podzielić się ważnymi informacjami z mieszkańcami - po stronie
WCRS pozostanie załatwienie niezbędnych formalności oraz zakup i montaż gabloty.

Ponieważ zależy nam na jak najsprawniejszym wprowadzeniu tych zmian, prosimy o przesyłanie odpowiedzi
na adres: ro@wcrs.wroclaw.pl do 23 sierpnia 2017 r. W przypadku problemów technicznych prosimy
o informację na adres: info@wcrs.wroclaw.pl

Ujednolicenie obejmie także kwestie cyfrowe - adresy mailowe ogólne osiedli oraz imienne dla radnych oraz
zarządu. Tożsamość cyfrowa nie mniej niż jej postaci tradycyjne świadczy o trosce o wizerunek osiedla
i miasta, dlatego każdy z Państwa otrzyma indywidualną skrzynkę mailową.
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Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego www.wcrs.wroclaw.pl
pl. Dominikański 6, 50 - 159 Wrocław
tel. (71) 772 49 OO, faks (71) 772 4.9 39
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Załączniki:
1. Tabela z danymi kontaktowymi rad osiedli oraz radnych osiedlowych
2. Zgoda na przetwarzanie danych radnych osiedlowych na potrzeby druku materiałów informacyjnych

Adresaci
1. Rady Osiedli Wrocławia - wg rozdzielnika
2. A/a

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 1 ° www.wcrs.wroclaw.pl
pl. Dominikański 6, 50 - 159 Wrocław
tel. (71) 772 49 00, faks (71) 772 49 39


