
Opis realizowanych inicjatyw w ramach 3 naboru Mikrograntów NGO w 2022 roku. 

 

Organizacja: Fundacja SKYRIS 

Tytuł: Centrum Rozwoju „Przystań” – adaptacja, integracja, aklimatyzacja 

dzieci i młodzieży z Ukrainy we Wrocławiu 

Opis: W odpowiedzi na ciągłą potrzebę wsparcia uchodźców z Ukrainy zamierzamy 

kontynuować realizowaną w ramach II naboru Mikrograntów NGO 2022 ideę 

Centrum Rozwoju „Przystań". W ramach projektu zorganizujemy przestrzeń z 

bogatą ofertą zajęć edukacyjnych i integracyjnych. Przygotujemy kierowane do 

dzieci i młodzieży z Ukrainy zajęcia edukacyjne uzupełniające i wyrównujące 

różnice programowe. W trosce o proces ich aklimatyzacji we Wrocławiu do 

programu zaprosimy młodych wrocławian oferując także twórcze zajęcia 

międzykulturowe. Zapewnimy ponadto możliwość skorzystania przez młodych z 

Ukrainy i ich rodziców z konsultacji psychologicznych. 

  

Organizacja: Fundacja e-nergia 

Tytuł: Retro zGranie 2.0 

Opis: Retro zGranie to weekendowe spotkanie integracyjne organizowane w 

szczególności z myślą o społeczności lokalnej mieszkańców Psiego Pola-

Zawidawia. Formuła spotkania łączyłaby wystawę retro sprzętu komputerowego z 

rozgrywkami w gry komputerowe z lat 80-tych. Celem inicjatywy jest 

międzypokoleniowa integracja mieszkańców oraz edukacja w zakresie rozwoju 

technologii. Całość przeprowadzona zostałaby w atrakcyjnej oprawie wizualnej, z 

dekoracjami, oświetleniem i retro sprzętem komputerowym, nawet sprzed 45 lat. 

Byłaby okazją nie tylko do rozrywki, ale i refleksji i rozmów na temat rozwoju 

technologii ostatniego półwiecza. Na obszarach peryferyjnych Wrocławia brakuje 

takich inicjatyw. 

Organizacja: Fundacja Pomocny Ratel 

Tytuł: Wspieramy wrocławskie rodziny 

Opis: Działania będą skierowane do mieszkańców różnych dzielnic Wrocławia, 

głównie rodziców z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym (około 20-40 

osób) i obejmą: - warsztaty "Profilaktyka oraz wczesna interwencja logopedyczna 

- wykłady oraz warsztaty" (część stacjonarna przy ul. Gagarina 5/17 we Wrocławiu 



plus webinar online w domach uczestników i prowadzącej); - mikołajkową imprezę 

rodzinną z atrakcjami dla rodziców i dzieci (miniplac zabaw dla najmłodszych, 

animacje, warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami) w Centrum Kultury 

Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6 we Wrocławiu lub w innej sali na terenie 

miasta. 

Organizacja: Fundacja Green Gaya 

Tytuł: Akademia małej ekologii 

Opis:,,Akademia małej ekologii" to pilotażowy cykl zajęć warsztatowych dla dzieci 

w wieku szkolnym (klasy: IV-VI), które chcą zgłębić temat ekologii. W ramach 

projektu zostaną przeprowadzone dwa spotkania integracyjne oraz sześć 

warsztatów (jeden raz w tygodniu przez okres 6 tygodni), dzięki którym młodzi 

ludzie poszerzą swoją wiedzę z zakresu biologii w bardzo przyjemny i efektywny 

sposób. Będą mieli okazję poznawać przyrodę w praktyce, co jest często 

niemożliwe do zrealizowania podczas codziennych zajęć szkolnych. Warsztaty 

będą odbywać się głównie w plenerze, co sprzyja budowaniu więzi z naturą. 

Zwieńczeniem projektu będzie wspólne ognisko, podczas którego odbędzie się 

podsumowanie projektu. 

  

Organizacja: Punto y Raya Lab Poland 

Tytuł: AbstrAKCJA w innym świetle 

Opis: Cykl warsztatów filmowych dla dzieci w wieku 5-12 lat (oraz ich opiekunów) 

promujących sztukę abstrakcyjną i podnoszących kompetencje do uczestnictwa w 

kulturze. W ramach cyklu zrealizujemy 5 warsztatów tj. 4 warsztaty filmowe z 

wykorzystaniem 4 rodzajów światła: ultrafioletowego (glow in the dark), 

kolorowego (kolorowe cienie) - w Centrum na Przedmieściu, podczerwonego 

(kamera termowizyjna) - na placu zabaw WBO, i słonecznego (cyjanotypia) oraz 

warsztaty montażu filmowego - w CeTA, podczas których uczestnicy zmontują 

zrealizowany materiał filmowy. Będziemy tworzyć, kreatywnie eksplorować 

związki i różnice między abstrakcją a figuratywnością oraz sztuką a nauką i dobrze 

się bawić. 

Organizacja: Fundacja Kolorowe Nuty 

Tytuł: Street Drummer Team - Wrocław 2022 

Opis: Rekrutacja i wyszkolenie uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłych) 

do ukazania piękna gry na różnego rodzaju bębnach i perkusjonaliach. W 



cotygodniowych spotkaniach prowadzone będą warsztaty gry na bębnach typu: 

djembe, dundun, conga, bongosy i innych. Oprócz umiejętności gry będą również 

wprowadzone elementy choreograficzne. Razem uczestnicy stworzą wspaniałą 

wizualnoakustyczną mieszankę. Zwieńczeniem projektu będzie Koncert p.t. "Bum 

Street Bum" na który zostaną zaproszeni mieszkańcy osiedli. Pragniemy również 

zainteresować projektem mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzież z Ukrainy, 

Udział w projekcie może dodatkowo zacieśnić przyjaźń między naszymi krajami. 

  

Organizacja: REDEEM EVANGELISM & MISSION AGENCY 

Tytuł: Prace ręczne (krawiectwo, dziewiarstwo, makrama) 

Opis: Projekt ten jest niezbędny do promowania samodzielności i korzystnego 

wykorzystania czasu wśród dzieci i młodzieży biorąc pod uwagę fakt, że przyszłość 

jest niepewna i wiele konwencjonalnych zawodów zostanie zlikwidowanych, co 

może prowadzić do bezczynności i braku pracy, dlatego ważne jest, aby dzieci i 

młodzież zaczęły być kreatywne poprzez naukę umiejętności, które w zasadzie 

mogą być dla nich przydatne. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty 

krawieckie, makramowe i dziewiarskie dla dzieci i młodzieży ze szkoły 

podstawowej 

  

Organizacja: STOWARZYSZENIE SERCE SZCZEPINA 

Tytuł: SZCZEPIN W PUDEŁKU 

Opis: Projekt przewiduje zbudowanie makiety Szczepina, która stanie się 

wizytówką i atrakcją Osiedla. Droga do powstania makiety prowadzi przez szereg 

działań; spacery dla mieszkańców, warsztaty dla dzieci, osiedlową akcję, relację z 

prac w internecie, tworzenie map Szczepina. Wszystkie działania przybliżą 

architekturę osiedla, szczepińską przyrodę, charakterystykę osiedla, włączą 

mieszkańców we wspólne działanie, tak by czyli się współautorami makiety 

Szczepina. Wszystko to pozwoli obudzić tożsamość osiedlową i przybliży założenia 

architektoniczne Szczepina. Finałem będzie wydarzenie plenerowe z pokazem 

makiety i wieczorkiem wspomnień. Makietę zbuduje plastyczka. 

  

 

 



Opis realizowanych inicjatyw w ramach 2 naboru Mikrograntów NGO w 2022 roku. 

 

Organizacja: Stowarzyszenie Kulturalne "Bez Ciśnienia" 

Tytuł: "KULTURKA BEZ LIPY" 

Opis: Projekt "KULTURKA BEZ LIPY" ma na celu integrację starej i nowej częsci 

osiedla z uwzględnieniem społeczności ukraińskiej zamieszkującej osiedle. Projekt 

polegałby min. na organizacji kina plenerowego podczas , którego wyświetlony 

zostanie film wytypowany w wyniku głosowania na forum osiedlowym przez 

społeczność Ukrańską zamieszkującą na osiedlu Lipa Piotrowska. Pokaz filmu 

byłby finałem wieńczącym, kilkugodzinne warsztaty ceramiczne, plastyczne, oraz 

bębniarskie dla dzieci oraz meczu siatkarskiego składającego się z drużyny polskiej 

i ukraińskiej. Wszystkie wydarzenia odbyły się na terenie Międzypokoleniowego 

Centrum Rekreacji - Tymiankowa wygranych w WBO (nr 27 WBO 2014 i nr 41 w 

2015r.) 

  

Organizacja: Fundacja Kultura Brzmienia 

Tytuł: "Eko Blues na Maślicach" 

Opis: Jest to projekt Fundacji Kultura Brzmienia, dedykowany dzieciom i młodzieży 

wrocławskich Maślic. Celem jest zaproszenie do świata kultury muzycznej poprzez 

podstawową edukację muzyczną, zabawę z dźwiękiem ( m.in. zajęcia z 

wykorzystaniem metodyki Debra Perez ), konstrukcje własnych instrumentów, 

preparacje instrumentów, naukę pracy w zespole - tworzenie "eko orkiestry" - ideę 

zero waste oraz nowego brzmienia z produktów recyklingowanych, jak również 

przygotowanie do występu i zaprezentowania swoich umiejętności w zespole 

przed publicznością. Projekt zwieńczy wystawa instrumentów, konkurs i występ 

profesjonalnego zespołu muzycznego "Scream Duo", który m.in. zagra na "eko-

instrumentach". 

  

 

 

 



Organizacja: RAZOM W SZKOLE - CENTRUM EDUKACYJNO-PEDAGOGICZN 

Tytuł: SZKOŁA W PIGUŁCE 

Opis: Projekt dotyczy zwiększenia wiedzy na temat polskiego systemu nauczania 

wśród uczniów ukraińskich oraz ich rodziców poprzez konferencję oraz warsztaty 

wprowadzające ich w ten nowy, zupełnie im nieznany świat. Ważnym elementem 

projektu będzie również szkolenie dla nauczycieli, gdzie przybliżymy ukraiński 

model drugiej stronie – polskim nauczycielom, którzy na co dzień spotykają się z 

uczniami z doświadczeniem migracji i starają się ich zrozumieć. Barierę stanowi tu 

nie tylko język, są różnice kulturowe i rozwiązania systemowe w obu modelach 

edukacji, które ze względu na obecną sytuację polityczną powinny się do siebie 

zbliżyć. 

  

Organizacja: Fundacja ART JTM 

Tytuł: Dzień Trójkąta 

Opis: Dzień Trójkąta to święto osiedla Przedmieście Oławskie, które odbywa się 

nieprzerwanie od sześciu lat i jest okazją do sąsiedzkiego spędzania czasu w 

przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Podczas obchodów Dnia Trójkąta organizowane 

są tematyczne pikniki, gry i zabawy, które przeplatają się ze zwiedzaniem i 

poznawaniem ciekawych oraz istotnych historycznie miejsc na terenie 

Przedmieścia Oławskiego. Uczestnicy mogą więc poznać lepiej miejsce, w którym 

mieszkają, poznać nowych ludzi, a także spędzić kreatywnie i aktywnie dzień wraz 

z rodziną. Co roku Dzień Trójkąta ma swój oryginalny motyw przewodni - w tym 

roku skupimy się na miejscach, ich definicji i znaczeniu dla społeczeństwa. 

Organizacja: Fundacja Wroclife 

Tytuł: Brzegiem Widawy IV - trasa rowerowa pełna znanych i nieznanych 

atrakcji 

Opis: Celem projektu jest promocja okolic Widawy jako terenów atrakcyjnych 

turystycznie. Kontynuując współpracę z Radami Osiedli i lokalnymi NGO z I, II i III 

edycji, skorzystamy z opracowanej trasy rowerowej oraz przygotowanej mapy z 

trasami z 2019 i 2021 r., aby pokazać walory przyrodnicze, historyczne i kolejnych 

inwestycji WBO. Tym razem utrwalimy je w formie materiału wideo zawierającego 

wypowiedzi lokalnych liderów i ekspertów oraz przejazd całą trasą. Punktem 

finałowym projektu będzie czwarta wycieczka rowerowa "Brzegiem Widawy IV" z 

przewodnikiem angażująca zarówno mieszkańców (ok. 120 uczestników w 

poprzednich edycjach), radnych osiedli, jak i członków NGO. 



Organizacja : Fundacja UANITED 

Tytuł: Друзі i przyjaciele 

Opis: Projekt ma na celu zintegrowanie uchodźców z Ukrainy z Wrocławianami i 

miastem. Planujemy zorganizować serię różnorodnych tematycznie wydarzeń, 

które będą polem zetknięcia kultury polskiej i ukraińskiej, zarówno dla dzieci jak i 

dorosłych. Wśród organizatorów projektu są Polacy i Ukraińcy. Wieloletni 

Wrocławianie i uchodźcy. Chcemy połączyć swoje różne perspektywy i pomóc 

miastu przyjąć dobrze nowych gości. Dzięki naszym wydarzeniom uczestnicy będą 

znali kulturę, muzykę, zwyczaje i tradycję współmieszkańców. 

Organizacja: Fundacja Para-NORMAL Activity 

Tytuł: #przyjazneGASTRO 2.0 

Opis: Projekt ma na celu odwiedzenie 25 lokali gastronomicznych we Wrocławiu, 

które są przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami lub są otwarte na 

wprowadzenie zmian dla osób wózkach i innych dysfunkcji. Wszystkie odwiedzone 

przez nas lokale zostaną opisane na naszych social mediach. Z każdej kategorii 

wybierzemy 1 miejsce najbardziej przyjazne dla osób na wózkach, które będą 

wyróżnione filmem podkreślającym przyjazność. W każdym lokalu 

przeprowadzimy również rozmowę/szkolenie na temat tego jak można poprawić 

dostępność i jak komunikować z klientem, który jeździ na wózku i nie tylko. Na 

przykład. "Wysoka Lada= wyjdź zza lady." Odbiorcy osoby na wózku i właściciele 

lokali, pracownicy i widzowie. 

Organizacja: FAUNA I FLORA POPOWIC 

Tytuł: Nowy dom, nowa szkoła - wspólny początek. Międzykulturowy piknik 

integracyjny dla mieszkańców Popowic. 

Opis: Akcja edukacyjno-integracyjna dla wszystkich mieszkańców Popowic po 

niedwnym exodusie Ukrainców do Polski. Wsparcie informacyjne: nauczyciel, 

psycholog, urzędnik, radny itd.- dla nowych mieszkańców, a w szczególności 

rodziców i dzieci, które rozpoczną edukację w klasach wielokulturowych. 

Prezentacja kultury nowych sąsiadów: gastronomia, rękodzieło, działania 

kulturalno-artystyczne np. śpiew etc. Kafejka językowa: stoliki konwersacyjne, 

nauka języka polskiego i ukraińskiego z informacją gdzie jest prowadzona 

regularnie i stacjonarnie. Warsztaty o tematyce uchodźczej: przybliżymy sytuację, 

jak sobie radzić w nowym miejscu, jak zrozumieć się ponad podziałami, co to jest 

migracja uchodźcza itp. 

  



Organizacja: Fundacja Vratislavia Tango 

Tytuł: Tango dla Każdego 

Opis: Tango argentyńskie jest miejscem dla każdego, kto chciałby spędzić aktywnie 

czas, integrować się społecznie, dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne. To forma 

spędzania wolnego czasu dla każdego młodego, seniorów (znaczna część osób to 

osoby w grupie 50+) imigrantów, osób z problemami ruchowymi. Pragniemy 

zwiększyć możliwość udziału wrocławian w tej pięknej formie aktywności i dzięki 

projektowi zaprosić do udziału chętnych zarówno tych, którzy już zakosztowali tej 

możliwości oraz osoby nowe, które nie mają na to odwagi, sposobności czy 

środków finansowych. Proponujemy cykl 3 spotkań połączonych z edukacją, 

tańcem i muzyką skierowanych do mieszkańców Wrocławia. 

  

Organizacja: Fundacja "Życie z pasją" 

Tytuł: Wrocławski Festiwal Gier Planszowych - edycja pod chmurką 

Opis: Rodzinny festiwal gier planszowych nastawiony na promowanie gier 

planszowych jako formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Wrocławia. 

Głównym celem jest propagowanie rozgrywek rodzinnych, kształtowania 

umiejętności zdrowej rywalizacji i zasad fair play oraz promocja wolontariatu. 

Wymienione cele planujemy zrealizować w ramach dwudniowego festiwalu gier 

planszowych odbywającego się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 76 we 

Wrocławiu. Uczestnicy tego wydarzenia (w wieku 7-100 lat) będą mieli okazję 

zapoznać się z kilkudziesięcioma tytułami gier. Na miejscu obecni będą 

wolontariusze, których zadaniem będzie pomoc w zrozumieniu zasad gier oraz 

obsługa wypożyczalni. 

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 1 naboru Mikrograntów NGO w 2022 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie Unia Rozwoju 

Tytuł: Wspieranie dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy poprzez 

organizację Centrum Rozwoju "Przystań" 

Opis: W odpowiedzi na napływ uchodźców z Ukrainy zamierzamy zorganizować 

Centrum Rozwoju "Przystań", w ramach którego zorganizujemy m.in. zajęcia z 

języka polskiego dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy. W ramach Centrum 

zorganizujemy ponadto spotkania z psychologami, którzy wesprą przedstawicieli 

młodego pokolenia, uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi. 

Wszystkie zajęcia realizowane w Centrum ukierunkowane będąna realizację 



dwóch celów. Z jednej strony chodzi o integrację młodych uchodźców ze 

społeczeństwem polskim (w szczególności poprzez naukę języka, kultury). Z 

drugiej strony celem tych działań będzie sprawienie, by uchodźcy z Ukrainy 

zaklimatyzowali się we Wrocławiu. 

  

Organizacja: Stowarzyszenie Przedmieście z Kulturą 

Tytuł: Coś się dzieje za szpitalem 

Opis: Seria imprez odbywających się na dawnym lądowisku helikoptera na tyłach 

nieczynnego szpitala przy ul. Traugutta: - wieczór z tańcem irlandzkim, - koncert 

latino live, - impreza taneczna latino, - piknik gotycki połączony z akcją 

krwiodawstwa, - silent disco. Wydarzenia mają służyć integracji mieszkańców w 

różnym wieku i z różnych środowisk, ukazaniu innego oblicza zdegradowanego 

terenu, jakim jest dawne lądowisko, a także być okazją do nawiązania naturalnego 

kontaktu z radnymi osiedlowymi (Rada Osiedla deklaruje chęć włączenia się w 

organizację imprez). Taneczny charakter większości z imprez ma służyć także 

promocji aktywności fizycznej. 

  

Organizacja: Fundacja Dobrych Czasów 

Tytuł:  Integracja, adaptacja, akceptacja - o wspólnym życiu w obliczu konfliktu. 

Opis: Celem ogólnym projektu jest wsparcie mieszkańców Wrocławia w 

zrozumieniu problemu uchodźctwa i trudności z którymi cudzoziemcy muszą się 

zmagać oraz integracja w oparciu o rozwój społeczności lokalnej. Cel ogólny 

zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: m.in. zapewnienie jak 

najszerszego dostępu do informacji i doradztwa dla mieszkańców (m.in.spotkania 

z socjoterapeutą), wzmacnianie zdolności adaptacyjnych oraz rozwijanie 

współpracy w ramach instytucji zajmujących się integracją społeczności lokalnych, 

zajęcia dla dzieci i dorosłych. Celem szczegółowym projektu jest udzielenie 

realnego wsparcia mieszkańcom w obliczu fali migracyjnej. Miejsce realizacji: 

Jagodno i Tarnogaj. 

  

 

 



Organizacja: Fundacja Nowa Obecność 

Tytuł: Las Mokrzański - mekka leśnych ptaków we Wrocławiu 

Opis: Projekt ten to cykl warsztatów ornitologiczno-ekologicznych w Lesie 

Mokrzańskim – największym lesie Wrocławia. Ten las od roku broni przed wycinką 

i betonozą społeczność lokalna i aktywiści. Był on postrzegany jako monokultura 

sosnowa i tartak. Dzięki aktywistom wykonano badania ornitologiczne w ub.r. i 

okazało się, że jest tu najwięcej ptaków leśnych w mieście i jest to przyrodniczy 

fenomen Wrocławia. Warsztaty są dla wrocławian, gł. Leśniczan. Poznają oni 

awifaunę LM oraz zagrożenia wynikające z działań człowieka. Cel - tworzenie i 

utrwalanie postaw obywatelskich, zwiększenie świadomość mieszk.na sprawy zw.z 

ochroną środowiska, wzmocnienie więzi lok. społ. z dobrem wspólnym jakim jest 

LM. 

  

Organizacja: Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności 

Tytuł: Projekt językowo-kulturalny dla rodzin nowych mieszkańców Wrocławia 

zza wschodniej granicy 

Opis: Projekt przeznaczony jest dla białoruskich oraz ukrainskich rodzin, 

zmuszonych do wyjazdu z Białorusi i Ukrainy, które szukają integrację w Polsce i 

jednocześnie chciałyby zachować język ojczysty u dzieci. Projekt obejmuje dwa 

równoległe działania. Pierwsze to zapewnienie osobom dorosłym z Białorusi i 

Ukrainy podstawowego kursu języka polskiego, aby ułatwić znalezienie pracy i 

rozwiązywanie pytań administracyjnych i domowych. Drugie to zajęcia edukacyjne 

w języku białoruskim oraz wspólne imprezy z elementami obu kultur dla dzieci 

białoruskich i ukraińskich. Projekt pomaga także nawiązaniu długotrwałych 

kontaktów między białoruską a ukraińską wspólnotą Wrocławia. 

  

Organizacja: "Szkoła 2.0" 

Tytuł: Ja też mam wpływ! 

Opis: Chcemy zwiększyć chęć oraz kompetencje nastolatków do partycypowania 

w działaniach oraz inicjowania projektów społecznych. W ramach projektu 

przeprowadzimy serię warsztatów w szkołach, webinary oraz konkurs. W trakcie 

uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć własne projekty społeczne, jak prowadzić 

marketing, jak współpracować z administracją publiczną czy chociażby gdzie 

szukać wsparcia finansowego. Oprócz tego uczestnicy będą przygotowywać 



własny projekt na papierze. Następnie jury będzie rozpatrywać zaplanowane 

działania i oceniać je według wcześniej ustalonych kryteriów. Celem projektu jest 

pokazanie młodym ludziom, że mimo wieku są w stanie mieć wpływ na otaczający 

ich świat. 

  

Organizacja: Fundacja Polska górom! 

Tytuł: Gra Terenowa "Akademia Łowców Przygód" 

Opis: W ramach projektu powstanie scenariusz gry terenowej "Akademia Łowców 

Przygód", skierowany do rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej. Dzięki 

innowacyjnemu rozwiązaniu udział w grze będzie mógł wziąć każdy, kto posiada 

smartfon! Grę poprowadzi animator - "Mistrz Gry" wraz z zespołem animatorów 

na punktach kontrolnych. Rozgrywka będzie odbywała się z użyciem naszej 

aplikacji Tropimy. Na uczestników czekają zadania zręcznościowe, sprawnościowe, 

survivalowe oraz testy z wiedzy przyrodniczej. Chcielibyśmy zachęcić min. 100 

osób, aby podczas min. czterech spotkań wzięły udział w dobrej zabawie na 

świeżym powietrzu. Część zadań będzie prowadzonych przez animatorów, a część 

w aplikacji Tropimy. 

  

Organizacja: Przyjazny Tarnogaj 

Tytuł: Po sąsiedzku 

Opis: Tarnogaj stale się rozrasta, dochodzą nowi mieszkańcy, którzy nie wiedzą w 

jaki sposób zintegrować się z sąsiadami. Obecnie liczba osób z Ukrainy jeszcze 

mocniej zasiliła szeregi Tarnogaju. Celem projektu jest integracja. A nic tak nie 

zbliża jak wspólne gotowanie, jedzenie i rozmowy. Wspólne jedzenie buduje 

tradycje rodzinne, chcielibyśmy przełożyć to na miejsce naszego zamieszkania i 

naszych sąsiadów. Projekt będzie nastawiony na wymianę - odbędą się warsztaty 

z kuchni ukraińskiej, ale również chcemy naszych nowych sąsiadów nauczyć 

polskich potraw. Warsztaty kulinarne odbędą się nie tylko dla dorosłych ale i dla 

dzieci. Dodatkowo spróbujemy stworzyć wegańskie wersje proponowanych 

potraw. 

  

 

 



Organizacja: STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH "MOSTY KULTURY 

Tytuł: Rozśpiewane smyki w krainie muzyki 

Opis: Chcemy zorganizować zajęcia oparte na muzyce, i powiązane z prawidłowym 

rozwojem u dzieci. Miejsce: północna część Wrocławia. Warsztaty są skierowane 

do dzieci chcących spędzić twórczo czas i zdobyć nowe umiejętności 

interpersonalne czy językowe. Prowadzenie takich zajęć przez doświadczonych 

specjalistów - szczególnie we wczesnym okresie życia dziecka - wspomaga 

naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, 

stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. Główne 

działania będą polegały na zorganizowaniu i poprowadzeniu warsztatów w CAL 

/Maślice/ oraz ODSK "Piast" /Pilczyce/. Całość zakończy koncert "Bajeczne granie" 

/muzyka z bajek/. 

  

Organizacja: Fundacja Żydoteka 

Tytuł: Borek. Historia i sztuka 

Opis: Borek. Historia i sztuka ma na celu przybliżyć wrocławianom interesującą 

historię południowego osiedla Wrocławia. Poprzez jego realizację chcemy z jednej 

strony przybliżyć historię, a z drugiej – zachęcić wrocławian do jakościowego 

spędzania czasu i korzystania z uroków tego miejsca, a także odkrywania historii 

na własną rękę. Dlatego oprócz tematycznych spacerów proponujemy formę 

warsztatową, która zbliży uczestników do siebie i ich wyposaży w narzędzia do 

poznawania historii. Chcemy sprowokować dyskusję i zrodzić ciekawość. 

Pragniemy promować poznawanie miejsca zamieszkania, które pomoże w 

budowaniu poczucia tożsamości i „bycia u siebie”. To projekt promujący 

wielokulturowość i otwartość. 

  

Organizacja: Fundacja Uważność 

Tytuł: Wolni od stresu 

"Wolni od stresu" to działania w trzech grupach odbiorców: dzieci i młodzież, ich 

rodzice oraz nauczyciele, którzy chcą lepiej zadbać o swoją równowagę w życiu. 

Spotkania zaplanowano w budynku szkoły oraz w plenerze. Zadbamy, by wszystkie 

trzy grupy zapoznały się z tematyką radzenia sobie ze stresem, łagodnego 

podchodzenia do problemów oraz regulowania swoich stanów emocjonalnych. 



Zarówno dzieci jak i dorośli nauczą się i rozwiną możliwości bycia uwaz ̇nym, 

koncentrowania uwagi, życzliwości i współczucia dla siebie i dla innych. 

  

Organizacja: ToDlaWas 

Tytuł: ,,Świadome dzieci nie przegrywają , porażka jest ich motywacją ". 

 Beneficjentami projektu będą dzieci w wieku 12-15 lat, w równym stopniu 

dziewczynek jak i chłopców z Rodzin Zastępczych oraz z Rodzinnych Domów 

Dziecka. Rekrutacja odbiorców odbędzie się przy współpracy z przedstawicielką 

Fundacji Przystanek Rodzina Małgorzatą Sawicką. Naszym głównym działaniem 

jest prowadzenie zajęć sportowych z elementami Brazylijskiego JiuJitsu, które 

prowadzone będą na sali i na powietrzu -wykorzystując przy tym infrastrukturę 

WBO. Zależy nam również aby dzieci jak ich ich rodziny zastępcze zaczerpnęły 

wiedzy na temat zdrowego odżywiania, aby móc po projekcie wdrażać zasady 

dobrych nawyków żywieniowych. 

  

  

  

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 3 naboru Mikrograntów NGO w 2021 roku. 

Organizacja: Fundacja Nowa Obecność 

Tytuł: Poznaj swój las - Las Mokrzański 

Opis: Nasz projekt to cykl kilku warsztatów w Lesie Mokrzańskim – największym 

lesie Wrocławia, zagrożonym wycinką drzew i utratą bioróżnorodności. Warsztaty 

kierujemy do wrocławian, gł.mieszkańców Leśnicy. Będą one miały charakter 

edukacyjno-ekologiczno–przyrodniczy. Podczas spacerów po lesie mieszkańcy 

poznają bogactwo ekosystemu Lasu Mokrzańskiego oraz zagrożenia wynikające z 

działań człowieka w L.M. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomość 

mieszkańców w tych aspektach, uwrażliwienie ich na sprawy zw. z ochroną 

środowiska i wzmocnienie więzi lokalnej społeczności z dobrem wspólnym jakim 

jest L.M., po to aby zachęcić ich do aktywnego włączania się w obronę L.M. przez 

dalszym niszczeniem. 

  



Organizacja: Fundacja Uważność 

Tytuł: Uwaga Uważność 

Opis: Projekt „Uwaga Uważność” to cykl spotkań skierowany dla czterech grup 

odbiorców: dzieci w dwóch kategoriach wiekowych, młodzieży oraz ich rodziców, 

którzy chcą lepiej zadbać o swoją równowagę w życiu. Podczas spotkań, które będą 

odbywały się w plenerze lub w budynku przedszkola poruszone zostaną tematy 

dotyczące radzenia sobie ze stresem, łagodnego podchodzenia do problemów 

oraz regulowania swoich stanów emocjonalnych. Dzieci w trakcie programu uczą 

się i rozwijają: - jak być uważnym, - jak koncentrować uwagę, - jak być życzliwym i 

współczującym dla siebie i dla innych, - jak radzić sobie ze stresem, emocjami i 

myślami przed i w trakcie trudnej sytuacji i po trudnej sytuacji 

  

  

Organizacja:  "Szkoła 2.0" 

Tytuł:  KPP - Koleżeńska Pomoc Psychologiczna 

Opis: Głównym celem będzie promowanie empatycznych relacji między 

wrocławską młodzieżą, co ma kluczowy wpływ na ich zdrowie psychiczne, a co 

wynika z Raportu o stanie zdrowia psychicznego uczniów jest potrzeba pomocy. 

Działaniem podjętym w trakcie projektu będzie zorganizowanie dwóch 

weekendowych warsztatów dla 20 osób ze szkół ponadpodstawowych z 

Wrocławia. Warsztaty te będą dotyczyły tematu Pierwszej Pomocy 

Psychologicznej. Chcemy, aby po ukończeniu szkolenia uczestnicy byli w stanie 

pomagać swoim rówieśnikom w kryzysowych sytuacjach. Zajęcia poprowadzi 

doświadczony psycholog / psycholożka, prowadzący / prowadząca psychoterapię 

i mająca doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

  

Organizacja:  STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH "MOSTY 

KULTURY 

Tytuł: „MaŚliczna jesień z COOLturą 

Opis: Projekt skierowany jest do dzieci, ich rodziców oraz seniorów z osiedla 

Maślice. Chcemy zainteresować szeroko pojętą sztuką (głównie muzyka, 

architektura, teatr) w szczególności najmłodszych i jednocześnie zintegrować 

rodziców oraz seniorów z osiedla. Zależy nam na zorganizowaniu zajęć nie tylko o 



dzieci, ale również zadbanie o rodziców i seniorów, którzy są grupą często odciętą 

od rozmaitych form życia towarzyskiego. Główne działania będą polegały na 

zorganizowaniu i poprowadzeniu warsztatów w Centrum Aktywności Lokalnej na 

ul. Suwalskiej, na których chcemy ukazać sztukę w przyjaznej formie i tym samym 

skupić wokół niej lokalną społeczność. 

  

  

Organizacja:  Fundacja "Księże" 

Tytuł: Miejskie Laboratorium Przyrody 

Opis: Miejskie laboratorium przyrody to mini-ogród botaniczny służący edukacji 

ekologicznej i klimatycznej. Składa się np. z łąki, mini-torfowiska, oczka wodnego, 

plenerowej sali lekcyjnej. Uczestnicy będą uczyć się jak projektować takie miejsca. 

Adresatami są nauczyciele, młodzież i miejscy aktywiści. Projekt będzie realizował 

2 ścieżki: 1) Teoretyczna, realizowana głównie za pomocą interaktywnych spotkań 

online z ekspertami. 2) Praktyczna, czyli warsztaty projektowania: uczestnicy będą 

wspólnie wykonywać badania i proste pomiary terenu a następnie wykonywać 

szkice przyszłego laboratorium. Główny obszar działania to Księże Małe oraz 

okolice; zajęcia z projektowania będą odbywać się w sali CAL-u. 

  

Organizacja: Fundacja Proces Postaci 

Tytuł: Strange Thing - gra terenowa w Swojczyckim Parku Czarna Woda 

Opis: Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie wieczorowej fabularnej 

gry terenowej w obszarze Swojczyckiego Parku Czarna Woda, we współpracy z 

bezpośrednio sąsiadującym z nim Centrum Aktywności Lokalnej - Rewir Twórczy. 

Gra skierowana jest do mieszkańców Swojczyc, ale i innych Wrocławian w wieku 

12+, chcących z jednej strony wziąć udział w twórczej i tajemniczej wizji lokalnej, 

pomagając w rozwiązaniu osobliwej zagadki, a przy okazji poznać realizowany już 

od trzech edycji WBO, zupełnie nowy i wyjątkowy wrocławski park. Wspólna 

zabawa będzie łączyć koncepcję teatralizowanej gry fabularnej, nagrań 

terenowych i słuchowiska radiowego. Całość działań zostanie zwieńczona dziełem 

audiowizualnym. 

  

 



Organizacja: Stowarzyszenie Ruchu Kreatywnego Art Projekt 

Tytuł: Seniorzy w ruch! 

Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów ruchowych składających 

się z tańca współczesnego, tańca towarzyskiego i pilatesu. Projekt skierowany jest 

do osób w wieku emerytalnym. Warsztaty realizowane będą we Wrocławskim 

Klubie Formaty przy ul. Samborskiej 3-5, które od lat otwarte jest na działania 

artystyczne, również dla seniorów. Chcielibyśmy aby uczestnicy projektu zadbali o 

swoje zdrowie – poprzez ruch, dobre samopoczucie i odporność, która w okresie 

jesienno-zimowym jest szczególnie ważna. Poprzez realizację projektu pragniemy 

również na nowo wskrzesić iskierkę skłaniającą do kontaktów międzyludzkich i 

otwarcia się na współpracę z drugim człowiekiem. 

  

Organizacja: Fundacja "Drzwi Otwarte" 

Tytuł: Granie w Bramie 

Opis: Projekt będzie polegać na zorganizowaniu 4 koncertów połączonych z 

warsztatami prowadzonymi przez artystów (muzyków, realizatorów dźwięku, 

songwriterów). Zwieńczeniem projektu będzie wspólne spotkanie oraz nagranie 

uczestników wszystkich warsztatów, które pozwoli na artystyczną wymianę i 

zainicjowanie nowych relacji pomiędzy osobami biorącymi udział w różnych 

zajęciach. Na niedużą scenę zaprosimy młode wrocławskie zespoły, których 

członkowie wpierw poprowadzą warsztaty dotyczące wybranego zagadnienia - gry 

na ukulele, zajęcia wokalne, realizacja dźwięku, songwriting. Kolejnym punktem 

programu będzie koncert danego zespołu zakończony otwartym dla chętnych jam 

sessions. 

  

Organizacja: Stowarzyszenie Dobre Wsparcie 

Tytuł:  Zobacz mnie 

Opis: Na ile jesteśmy gotowe/i dostrzec osoby z niepełnosprawnościami w naszym 

otoczeniu? to pytanie było zadawane wielokrotnie. A jak osoby z 

niepełnosprawnościami widzą siebie?, Czy swoje ograniczenia postrzegają jako 

bariery?, Czy widzą swoje ograniczenia ? Czy mają dla nich znaczenie? Jak widzą 

siebie nawzajem kobiety z niepełnosprawnościami ?. Czy czują się jak kobiety, 

przyjaciółki, czy są w rolach? - 7 spotkań warsztatowych, wzmacniających, z 10 

kobietami z niepełnosprawnościami, wiek 20-70lat. Kobiety stworzą wzajemne 



opisy, jak siebie postrzegają, włączając prowadzące, umieszczą je pod własnymi 

zdjęciami. Znajdą się tam odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne pytania. 

  

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 2 naboru Mikrograntów NGO w 2021 roku. 

Organizacja: Punto y Raya Lab Poland 

Tytuł: MIKRO AbstrAKCJA 

Opis: Cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat (oraz ich 

rodziców i dziadków), promujących sztukę abstrakcyjną oraz sztukę inspirowaną 

nauką, podnoszących kompetencje do uczestnictwa w kulturze. W ramach cyklu 

zrealizujemy 5 warsztatów, w trakcie których będziemy tworzyć filmy i zdjęcia z 

wykorzystaniem mikroskopów: plenerowe warsztaty fotograficzno-filmowe z 

preparatami roślinnymi (plac zabaw WBO), warsztaty z preparatami roślinnymi i 

zwierzęcymi (Muzeum Przyrodnicze), warsztaty z preparatami bakteryjnymi 

(Instytut Immunologii PAN). Będziemy tworzyć, kreatywnie eksplorować związki i 

różnice między abstrakcją a figuratywnością oraz sztuką a nauką i dobrze się 

bawić. 

  

  

Organizacja: Fundacja Pomocy Prawnej WrocLAW 

Tytuł: Bezpieczny Senior 

Opis: Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przedstawienia środków ostrożności, 

które pozwolą Seniorom uchronić się przed oszustwami i przykrymi 

konsekwencjami niegodziwych zachowań. Ponadto, chcemy przygotować 

seniorów do poruszania się bezpiecznie w Internecie oraz do korzystania z 

informacji dostępnych w Internecie. Uczestnikami projektu będą wrocławscy 

Seniorzy w tym członkowie Klubu Seniora przy RO Nadodrze (55 osób), którzy nie 

zdają sobie sprawy na jakie zagrożenia są narażeni korzystając z Internetu oraz 

poruszając się w świecie prawa. W trakcie szkoleń na świeżym powietrzu będą 

uczestniczyć dogoterapeuci oraz będą przeprowadzone warsztaty psychologiczne 

pt. "Uwolnij Stres". 

  

  



Organizacja: Fundacja Odkrywamy Nieznane 

Tytuł: Odkrywamy karty! - Brochów po raz drugi. 

Opis: Projekt zakłada realizację spaceru po Parku Brochowskim „Nordic walking z 

dendrologiem”, warsztatów fotograficznych „Odkrywamy kadry Brochowa”, gry 

terenowej po osiedlu Brochów „A my gramy”. W czasie spaceru odkryjemy na 

nowo Park Brochowski. Warsztaty fotograficzne odkryją w uczestnikach nową 

pasję, a gra terenowa z animatorami poszerzy wiedzę uczestników na temat 

Brochowa. Wszystkie działania mają na celu aktywizację, rekreację i spędzenie 

czasu na świeżym powietrzu, co po okresie dłuższego pobytu w domach będzie 

miało pozytywne skutki. Uczestnikami wszystkich wydarzeń będą zarówno 

rodziny, jak i grupy znajomych. Projekt obejmuje również przygotowanie i wydanie 

materiałów informacyjnych. 

  

Organizacja: Fundacja Kultura Brzmienia 

Tytuł: "Viva Szczepin!" 

Opis: Projekt „Viva Szczepin!” to projekt Fundacji Kultura Brzmienia, dedykowany 

społeczności wrocławskiego Szczepina. Jego celem jest zaproszenie mieszkańców 

osiedla do świata kultury krajów latynoamerykańskich poprzez muzykę, sztukę 

tańca i pogadanki muzyczne. Dodatkową atrakcją będą warsztaty taneczne dla 

dorosłych oraz tematyczne dla dzieci- tworzenie własnych eko-instrumentów, 

zajęcia z użyciem techniki Edwarda E. Gordona. Smacznym akcentem będzie 

konkurs kulinarny, w którym to planujemy zaangażować mieszkańców do wypieku 

( instruktaż on-line ) najpopularniejszej hiszpańskiej potrawy. Finałowym punktem 

będzie występ międzynarodowego zespołu "Kumbia Mać" z muzyką tropikalną, 

cumbia i latino. 

  

Organizacja: Fundacja Urban Memory 

Tytuł: Piknik dla mieszkańców na Gwarnej z historią Wrocławia w tle 

Opis: Projekt dotyczy zorganizowania dwudniowego pikniku dla mieszkańców 

osiedla Przedmieście Świdnickie przy ul. Gwarnej. Jego celem jest zbudowanie 

trwałych relacji z mieszkańcami na bazie tożsamości lokalnej i zainicjowanie 

nawiązania z nimi długotrwałego kontaktu. Tłem wydarzenia będzie rys 

historyczny miejsca - w pozytywny sposób pokażemy jego historię, którego częścią 

jest teren byłego cmentarza żydowskiego. Poprzez rozmowy, muzykę, 



poczęstunek kuchni żydowskiej i izraelskiej oraz przybliżenie historii kilku postaci 

związanych z cmentarzem i społ. żydowską Breslau powiążemy przeszłość z 

teraźniejszością i przyszłością. Zainicjowane kontakty utrzymamy i będziemy 

pielęgnować. 

  

Organizacja: DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY PRAWNEJ 

Tytuł: Bezpieczny senior 

Opis: Fundacja chce zrealizować serię dwugodzinnych warsztatów dla osób 

starszych i ich opiekunów, prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych. 

Odbywać się mają w siedzibie Fundacji i Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim 

(ul. Sikorskiego 7h) lub on-line, np. w połączeniu z klubami seniora. Fundacja 

zamierza stworzyć poradnik z zakresu szkoleń o zagrożeniach dla osób starszych, 

w tym spowodowanych covid-19 oraz innych przydatnych dla nich informacji z 

zakresu prawa konsumentów. Fundacja umożliwi uzyskania od adwokata i radcy 

prawnego darmowej porady prawnej, która umożliwi uboższym i potrzebującym 

mieszkańcom Wrocławia ochronę ich praw. 

  

Organizacja: Fundacja Art & Flow 

Tytuł: Wielka Osiedlowa Orkiestra Jazzowa - edycja 2021 

Opis: Wielka Osiedlowa Orkiestra Jazzowa to kontynuacja projektu (z roku 2020) 

edukacyjno-artystyczno-społecznego w ramach którego zorganizujemy szereg 

działań artystycznych na Osiedlu Ołbin. Działania o różnorodnej formule, które 

zaangażują mieszkańców do aktywnego spędzania czasu. PRACOWANIA 

MUZYCZNA obejmująca m.in.WARSZTATY MUZYCZNE dla młodzieży oraz 

KONCERTY EDUKACYJNE dla mieszkańców Ołbina. Warsztaty skierowane są do 

osób w różnym wieku, które amatorsko zajmują się muzyką, poprowadzą je 

mieszkający na Ołbinie muzycy i edukatorzy. działania zaplanowano w 3 

lokalizacjach: Park Tołpy, Ołbiński Ogród Otwarty, Centrum Aktywności Lokalnej 

Ołbin. 

  

 

 



 

Organizacja: Fundacja Wroclife 

Tytuł: Brzegiem Widawy III - trasa rowerowa pełna znanych i nieznanych 

atrakcji 

Opis: Celem projektu jest promocja okolic Widawy jako terenów atrakcyjnych 

turystycznie. Kontynuując współpracę z Radami Osiedli i lokalnymi NGO z I i II 

edycji, opracujemy i wytyczymy nową trasę rowerową obejmującą kolejne osiedla. 

Przygotujemy większą mapę, na której naniesiemy dwie trasy (nową i trasę z 

2019r.) oraz rozszerzymy legendę o dodatkowe opisy przyrodnicze, historyczne (w 

tym licznych fortyfikacji) i kolejnych inwestycji WBO. Zaprosimy do współpracy 

nowe organizacje. Punktem finałowym projektu będzie trzecia wycieczka 

rowerowa "Brzegiem Widawy III" z przewodnikiem angażująca zarówno 

mieszkańców (ok. 120 uczestników w 2020r.), radnych osiedlowych, jak i członków 

lokalnych NGO. 

  

Organizacja: Fundacja Miasto Demeter 

Tytuł:  Rodzina w terenie 

Projekt skierowany będzie do rodzin z dziećmi,10 spotkań w rozmaitych terenach 

zielonych Leśnicy, Stabłowic, Złotnik i Praczy Odrzeńskich. Celem będzie inspiracja 

do odbudowania więzi dzieci i rodzin z naturą, pokazanie możliwości ciekawego 

spędzania czasu na łonie przyrody,ciekawych miejsc w okolicy, a przy okazji 

poznanie i doświadczenie różnych dziedzin - geografii, survivalu, majsterkowania, 

muzyki ludowej, dawnych zabaw, ekologii, historii regionalnej, dendrologii. 

Kluczowe jest tu również pojęcie wolnej zabawy, zatraconej często wśród dzieci, 

które mają szczelnie wypełniony czas nauką i wszechobecną elektroniką. 

Kontynuacja projektu zeszłorocznego. Popandemiczne powrcanie w teren. 

  

  

Organizacja: Fundacja Polska górom! 

Tytuł: Mamucia przygoda - gra terenowa na Oporowie 

Opis: W ramach projektu powstanie scenariusz gry terenowej "Mamucia 

przygoda", skierowany do rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej. Dzięki 



innowacyjnemu rozwiązaniu udział w grze będzie mógł wziąć każdy, kto posiada 

smartfon! Z powodu pandemii koronawirusa dzieci i młodzież spędza bardzo dużo 

czasu przed komputerami. Chcielibyśmy zachęcić min. 200 osób aby wzięły udział 

w dobrej zabawie na świeżym powietrzu, poznając Park Mamuta na Oporowie i 

związaną z nim historię, pamiętając o bezpiecznym dystansie społecznym. Zamysł 

gry powstał w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie odczuwane przez zespół 

projektowy, które zostało skonfrontowane z realnymi potrzebami rodziców 

mieszkających na Oporowie. 

  

  

Organizacja: Fundacja Para-NORMAL Activity 

Tytuł: Przyjazne gastro 

Opis: Projekt ma na celu stworzenie bazy 25 lokali gastronomicznych po 5 z 

kategorii: food truck, bar domowy, restauracja, kawiarnia, pub we Wrocławiu, 

które są otwarte na wprowadzenie zmian dla osób wózkach i innych dysfunkcji. 

Wszystkie odwiedzone przez nas lokale zostaną opisane na naszych social 

mediach. Z każdej kategorii wybierzemy 1 miejsce najbardziej przyjazne dla 

wózkersa, które będą wyróżnione filmem podkreślającym przyjazność. W każdym 

lokalu przeprowadzimy również szkolenie i audyt na temat tego jak można 

poprawić dostępność i jak komunikować z klientem, który jeździ na wózku i nie 

tylko. Na przykład. "Wysoka Lada= wyjdź zza lady." Odbiorcy osoby na wózku i 

właściciele lokali. 

  

  

  

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 1 naboru Mikrograntów NGO w 2021 roku. 

  

Organizacja: FAUNA I FLORA POPOWIC 

Tytuł: ŚWIĘTO ZIEMI - ŚWIĘTEM CZYSTEJ PLANETY! Sprzątanie lokalnych 

terenów zielonych. Akcja edukacyjno-integracyjna dla mieszkańców 

Popowic. 



Opis: Światowy Dzień Ziemi to okazja do promowania postaw proekologicznych w 

społeczeństwie, możliwość przeprowadzenia akcji edukacyjnych, a także okazja do 

zaprezentowania praktycznego i użytecznego wymiaru świętowania - posprzątania 

terenów zielonych. Naszą akcją chcemy uświadomić mieszkańcom Popowic jak 

kruchy jest ekosystem planety i jak bardzo potrzebne są nam działania ochronne 

i ratunkowe. Na obchody składać się będą wydarzenia organizowane z pomocą 

lokalnej społeczności i partnerów: sprzątanie wyznaczonych terenów, działania 

edukacyjne przeprowadzone przez dwójkę ekspertów, nasadzanie drzew z 

leśnikiem, integracja wielopokoleniowa i pomiędzy mieszkańcami 'starych' i 

'nowych' Popowic. 

  

Organizacja:  Fundacja Dobrych Czasów 

Tytuł: Na tropie wrocławskiej wielokulturowości - przestrzeń otwartego 

dialogu. 

Opis: Projekt dotyczy zaznajomienia lokalnych mieszkańców wybranych osiedli z 

wielokulturowością Wrocławia. Nasze działania będziemy kierować do osób 

mieszkających na Jagodnie i Tarnogaju oraz Przedmieściu Oławskim z każdej grupy 

wiekowej. Zakładamy przygotowanie gry miejskiej i warsztatów dotyczących debat 

oksfordzkich, aktywnie włączając uczestników w późniejszy Turniej debat oraz 

tworzenie autorskiej gry planszowej dotyczącej różnorodności Wrocławia pod 

względem etnicznym, wyznaniowym, tożsamościowym. Chcąc zwrócić uwagę 

mieszkańców na otaczającą ich wielokulturowość zamierzamy zorganizować 

wystawę zrobionych przez nich zdjęć, która będzie stałym rezultatem projektu. 

  

Organizacja: Przyjazny Tarnogaj 

Tytuł: Wszystko po swojemu 

Opis: Celem projektu jest realizacja cyklu warsztatów, podnoszących świadomość 

ekologiczną w zakresie szukania alternatyw dla tworzyw sztucznych, prawidłowej 

segregacji śmieci, ograniczania wytwarzania śmieci, wpisując działania w zakres 

obiegu zamkniętego, a także wzmacniając postawę świadomego 

konsumpcjonizmu. Zjednoczenie mieszkańców pod hasłem ekologii jest platformą 

wymiany doświadczeń i może pozytywnie wpłynąć na działania prośrodowiskowe 

w najbliższym otoczeniu. Warsztaty i dystrybucja ekologicznych treści będzie 

podsumowana również nasadzeniami niezapominajek. Sadzonki zostaną też 



rozdysponowane wśród mieszkańców, którzy dostaną kartonowe bilety ze 

wskazówkami - jak dbać o środowisko. 

  

Organizacja: Stowarzyszenie Wspierające Działalność Centrum Kultury i 

Edukacji (SM Metalowiec) "BAKARA" 

Tytuł: Na Cześć Młodości - wszyscy razem... 

Opis: Wydarzenie ma charakter integracyjny (placówek i organizacji z zasięgu 

Bakary), międzypokoleniowy, zwłaszcza ukazujący aktywność kobiet w nawiązaniu 

do ogłoszonego przez Zarząd SM Metalowiec roku 2021 Rokiem Kobiet. 1. Całość 

odbędzie się przy SP109 (WBO): gry, zabawy, warsztaty, konkursy, zajęcia 

zręcznościowe, sportowe, malowanie twarzy, występy artystyczne uczniów i osób 

dorosłych, seniorów (teatr, śpiew, taniec). Podczas całego wydarzenia podkreślimy 

duże zaangażowanie i godną zauważenia rolę kobiet w naszej społeczności 

lokalnej i we Wrocławiu. 2. Covid= online z CKiE Bakara: uhonorowanie 

zasłużonych Pań, filmy instruktażowe, występy artystów i dzieci nagranych w 

szkołach lub w Bakarze 

  

Organizacja: Mundus - Fundacja na rzecz badań, edukacji i popularyzacji 

kultur świata 

Tytuł: OD NAS DLA WAS – Ameryka Łacińska we Wrocławiu. II edycja 

Opis: Podobnie, jak w pierwszej odsłonie naszego projektu, realizowanego w 

ubiegłym roku, głównym celem jest kontynuacja działań zmierzających do 

integracji społeczności latynoamerykańskiej, mieszkającej, pracującej lub uczącej 

się na obszarze Wroc. i Dolnego Śl, z ludnością lokalną. Dodatkowym zadaniem 

projektu jest zapoznanie Wrocławian z kulturą i tradycjami Amer. Łacińskiej. Nasz 

projekt ma wymiar wielopokoleniowy, z częścią warsztatową skierowaną 

szczególności do dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje osiem wydarzeń, 

realizowanych we współpracy z Klubem pod Kolumnami (Nadodrze). Ta 

współpraca ma za cel m.in. poszerzenie oferty kulturalnej Nadodrza w ramach 

rewitalizacji tej części Wrocławia. 

  

 

 



Organizacja: Stowarzyszenie Serce Szczepina 

Tytuł: Szczypta świata na Szczepinie 

Opis: Zaprosimy obcokrajowców mieszkających na Szczepinie, którzy opowiedzą 

nam o swoich ojczyznach i o Szczepinie. Poprowadzą warsztaty kulinarne, na 

którym nauczą szczepinian gotować potrawę ze swojego kraju. Z 

niewykorzystanych produktów, spróbujemy zrobić potrawę w duchu #zerowaste, 

nadać jej osiedlową nazwę i zredagować przepis. Przewidujemy zorganizować 8 

warsztatów. Finałem spotkań będzie Szczepińska Książka Kucharska, w której 

pojawią się przepisy zaproszonych gości, wraz ze zdjęciami oraz z przepisami 

#SzczepinNieMarnuje a także wspólna biesiada podczas Sąsiedzkiej Kolacji. 

Imprezą towarzyszącą będzie zabawa plenerowa dla dzieci pt. "Wszyscy śmiejemy 

się tak samo." 

  

Organizacja:  Fundacja Nam Zależy 

Tytuł: Wrocławski Festiwal Nietoperzy 

Opis: Projekt, skierowany do Wrocławian, składa się z 3 działań: A) - 

przeprowadzenie 12 wieczornych spacerów z nasłuchami echolokacji, obserwacją 

nietoperzy i przystosowań architektonicznych dla nich. Spacery odbywać się będą 

wiosną na różnych osiedlach Wrocławia. B) - wystawa zdjęć nietoperzy wędrująca 

po wybranych Centrach Aktywności Lokalnej, aby dotrzeć do jak największej liczby 

mieszkańców. C) - Finał Festiwalu - festyn rodzinny w CKAiIL Czasoprzestrzeń, z 

eko-animacjami i warsztatami (budki, przystosowania budynków, nietoperze w 

kulturze i literaturze, pokazy karmienia nietoperzy i akustyczne) a także sesją 

popularnonaukowych wykładów autorstwa badaczy nietoperzy z wrocławskich 

uczelni. 

  

Organizacja: Fundacja Gwiazda Polarna 

Tytuł: Uporządkuj swoje myśli na wiosnę 

Opis: Projekt będzie składał się z cyklu 3 warsztatów o tematyce związanej z 

przeciwdziałaniem negatywnym skutkom presji społecznej na zdrowie psychiczne, 

ogólnodostępnego pikniku prezentującego praktyki mindfulnessowe i 

podstawowe informacje zw. z decyzją o podjęciu terapii. Głównym założeniem 

projektu jest wyposażenie uczestników w podstawowe narzędzia dbania o zdrowie 

psychiczne. Odbiorcami projektu będzie młodzież, pragnąca zgłębić wiedzę nt. 



zdrowia psychicznego oraz osoby, które wezmą udział w otwartym pikniku. 

Spotkania na żywo odbędą się na osiedlu Ołbin (siedziba Żółtego Parasola), a 

piknik w parku im. S. Tołpy. 

  

Organizacja: Fundacja Podaj Dalej 

Tytuł: CHCĘ BYĆ KIMŚ 

Opis: Na co dzień remontujemy pokoje dzieci w potrzebie, ale chcemy pójść krok 

dalej - pragniemy kształtować ich postawy! Chcemy ukierunkować je na 

wzmocnienie samooceny i podnoszenie kompetencji społecznych poprzez udział 

w cyklicznych warsztatach z wolontariuszami, animatorami i z osobami, które 

same doświadczyły wykluczenia i na pewnym etapie swojego życia uporały się ze 

swoim problemem. Pozwoli to na zwiększenie potencjału dzieci oraz możliwości 

znajdowania własnych rozwiązań problemów, z którymi się zmagają. Projekt 

realizowany będzie we współpracy z Fundacją Opieka i Troska oraz Centrum 

Aktywności Lokalnej Psie Pole. 

  

Organizacja: Fundacja Kolory Życia 

Tytuł: Śmiechem w pandemię, czyli wychodzimy na podwórko 

Opis: Celem projektu jest niwelowanie społecznych skutków pandemii u dzieci i 

dorosłych.W ramach projektu powstanie broszura pn.:''Łączy nas podwórko. 

Kronika uśmiechów''. Będzie ona produktem 4 osiedlowych spotkań-2 na 

Nadodrzu i 2 na Kleczkowie.W trakcie każdego spotkania odbędzie się: - warsztat 

śmiechoterapii dla dzieci, - warsztat kreatywny dla dzieci(dzieci poprzez słowa lub 

rysunek wyrażą czym jest dla nich sąsiedztwo, jak dbać o przestrzeń wspólną, co 

zmieniłyby na swoim podwórku, a ich prace znajdą się w broszurze), - warsztat 

śmiechoterapii dla dorosłych, - warsztat kreatywny dla dorosłych-String Art czyli 

drugie życie desek, - Punkt Informacji Podwórkowej 

  

  

  

 



Opis realizowanych inicjatyw w ramach 3 naboru Mikrograntów NGO w 2020 roku. 

 

Organizacja: Punto y Raya Lab Poland 

Tytuł: Abstr-AKCJA NatychMIASTOWA 

Opis: Cykl warsztatów dla dzieci w wieku 5-12 lat (oraz ich rodziców i dziadków), 

promujących sztukę abstrakcyjną i podnoszących kompetencje do uczestnictwa w 

kulturze. W ramach cyklu zrealizujemy: warsztaty animacji poklatkowej "Abstr-

AKCJA i 4 moce slime'a", warsztaty fotograficzno-filmowe na placu zabaw "Abstr-

AKCJA bez cienia zwątpienia" oraz warsztaty z elementami design thinking "Abstr-

AKCJA nie taka jak ją malują". Oswoimy uczestników ze sztuką abstrakcyjną i 

filmem artystycznym a stworzone przez nich dzieła (filmy i prace plastyczne) 

zaprezentujemy na zrealizowanej w ramach projektu wystawie w witrynie 

sklepowej "Abstr-AKCJA i okno na miasto". 

  

Organizacja: Fundacja Akra 

Tytuł: Festiwal Tacy Sami - mali wrocławianie w podróży po Afryce 

Opis: Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów o kulturze afrykańskiej dla 

dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Poprzez afrykańską muzykę, bębny, kolorowe stroje 

i tańce chcemy pokazać kawałek kultury afrykańskiej. Warsztaty będą składały się 

z trzech części. W pierwszej części odbędą się grupowe gry i zabawy, podczas 

których dzieci będą miały okazję lepiej poznać Afrykę (głównie Ghanę), jej ludność, 

kulturę i zwyczaje. Każdy będzie mógł także stworzyć swoją własną afrykańską 

maskę. Druga część będzie natomiast bardziej praktyczna - uczestnicy będą mieli 

okazję poznania afrykańskich instrumentów i nauki gry na bębnach. Na końcu 

odbędą się warsztaty z tańca afrykańskiego. 

  

Organizacja: Fundacja na rzecz badań badań, edukacji i popularyzacji kultur 

świata - Mundus 

Tytuł: OD NAS DLA WAS – Ameryka Łacińska we Wrocławiu 

Opis: Głównym celem projektu jest integracja społeczności latynoamerykańskich, 

żyjących na obszarze Wrocławia i Dolnego Śląska, z ludnością lokalną. 

Dodatkowym zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest zapoznanie 



Wrocławian z kulturą, obyczajami, wierzeniami i tradycją kulinarną Ameryki 

Łacińskiej. Prezentowany projekt ma wymiar wielopokoleniowy, z częścią 

warsztatową skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży. Projekt 

podzielony zostanie na trzy części, realizowane w różnych częściach Wrocławia, 

aby jak najbardziej zwiększyć jego dostępność dla odbiorców. Będą to: siedziba 

Stowarzyszenia Żółty Parasol (Ołbin), Klub pod Kolumnami (Nadodrze), oraz 

WCWOP SEKTOR 3 (Wrocław-Fabryczna). 

  

Organizacja: Fundacja "Życie z pasją" 

Tytuł: Mój pierwszy robot 

Opis: Projekt dotyczy edukacji z zakresu robotyki poprzez przeprowadzenie zajęć 

praktycznych. Dzieci będą miały możliwość zbudowania swojego pierwszego 

robota, a dzięki temu zainteresowania się naukami ścisłymi. W warsztatach wezmą 

udział całe rodziny w celu zacieśniania więzi rodzinnych przez wspólne 

doświadczanie i naukę poprzez zabawę w czasie wolnym. Warsztaty odbędą się 

we Wrocławiu przy ul. Rejtana 3, ul. Stanisławowskiej 99 oraz na placu zabaw 

(obiekt WBO) przy ul. Stanisławowskiej i Buczackiej. Dodatkowo nauczyciele, którzy 

zgłoszą się do projektu otrzymają pomoc dydaktyczną w postaci zestawów z 

częściami do robota i film instruktażowy, aby uatrakcyjnić prowadzone przez 

siebie zajęcia. 

  

Organizacja: Fundacja Gwiazda Polarna 

Tytuł: Obierz kurs na pracę przyszłości 

Opis: Projekt będzie składał się ze spotkań na żywo, ogólnodostępnego w 

Internecie webinarium oraz stworzenia strony internetowej umożliwiającej dostęp 

do materiałów edukacyjnych. Głównym założeniem projektu jest przybliżenie 

uczniom ze szkół średnich oraz studentom zagadnień związanych z rynkiem pracy, 

poszerzenie wiedzy związanej z poszukiwaniem zatrudnienia oraz nabycie 

umiejętności wspierających w trafnym obraniu ścieżki zawodowej. W ramach 

spotkań live odbędą się wykłady połączone z warsztatami oraz spacer edukacyjny 

po Nadodrzu. Spotkania na żywo odbędą się w lokalu Łokietka 5 - Infopunkt 

Nadodrze. 

  

 



Organizacja: Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL 

Tytuł: Upcycling do kamery: lampy, meble, rowery 

Opis:  Warsztaty filmowe, których odbiorcy współpracują przy stworzeniu dwóch 

krótkich dokumentów o ludziach zajmujących się upcyklingiem. Pokaz filmów 

połączony będzie z rozmową z ich bohaterami. Będą stanowić kolejny program telewizji 

Stacja za Horyzontem. Bohaterami pierwszego filmu będą Maurycy, który naprawia 

stare rowery, udoskonala je i przerabia. Ze zużytych części tworzy ażurowe konstrukcje. 

Romek, zbiera przeróżne starocie, składuje je, po czym łączy je w konstrukcje, z których 

powstają niepowtarzalne lampy i gadżety użytkowe. Drugi film opowiada o Wojtku - 

twórcy wystawy Znalezione - ocalone. Sztuka z kontenera. Wojtek znajduje wyjątkowe 

dzieła sztuki i kolekcjonuje je w Czasoprzestrzeni 

Organizacja: Fundacja Ładne Historie 

Tytuł: Jak powstawał Plac Grunwaldzki? Wirtualne kompendium wiedzy o 

naszym osiedlu. 

Opis: Wspólnie z mieszkańcami Osiedla Plac Grunwaldzki i przy zaangażowaniu 

lokalnych działaczy, chcemy stworzyć wirtualną przestrzeń, na łamach której 

będziemy wspólnie tworzyć i upowszechniać treści o najważniejszych 

wydarzeniach, które miały wpływ na to, jak obecnie wygląda Plac Grunwaldzki i 

jego okolice. Na projekt złożą się następujące działania: Cykl wywiadów ze 

świadkami przemian na osiedlu - przeprowadzonych przez wolontariuszy - 

młodzież szkolną i studentów. Cykl artykułów na temat kształtowania przestrzeni 

osiedla na przestrzeni lat - od wojny do czasów współczesnych. “Wędrującą 

wystawę” prezentującą archiwalne zdjęcia osiedla w okolicy miejsc, w których 

zostały wykonane. 

 

Organizacja: Enactus 

Tytuł: PetBoom 

Opis: PetBoom to projekt mający na celu przede wszystkim niesienie pomocy 

porzuconym zwierzętom w znalezieniu domu pełnego miłości i wsparcia. 

Pragniemy stworzyć stronę internetową, umożliwiającą znalezienie właściwego 

opiekuna dla zwierzaka, co pozwoli na szybszy i bardziej odpowiedzialny przebieg 

adopcji. Ponadto, obowiązkowym elementem będzie wypełnienie formularza w 

celu zawarcia umowy między adoptującym a schroniskiem, z którym będziemy 

współpracować. Strona również będzie pełnić funkcję komunikacji, informacji i 

pomocy względem zwierząt jak i opiekunów. Oprócz tego mamy zamiar 



przeprowadzać spotkania z osobami, którzy wspierają tak jak my zwierzaki i 

promują odpowiedzialną adopcję zwierząt. 

  

Organizacja:  Stowarzyszenie na rzecz wspierania twórczości i promocji 

aktywności "Voice of Art" 

Tytuł:  Historia Wrocławia w kilku ujęciach - warsztaty fotograficzne 

Opis: 3dniowe,plenerowe warsztaty fotograficzne prowadzone przez 

profesjonalnego fotografa dla tych, którzy aktywnie spędzając czas, chcą poznać 

podstawy fotografii oraz sam Wrocław. Warsztaty podzielone będą na 

3grupy(każdego dnia1).Każda przejdzie inną historyczną trasą, tj. Przedmieściem 

Oławskim, „Cztery wyspy” oraz „Szlakiem handlowym Wrocławia”. Uczestnicy, z 

własnym sprzętem fotograficznym (może być smartfon) poznają historię 

odwiedzanych miejsc, po czym pod okiem prowadzącego fotografa wykonają 

zdjęcia, z których wybiorą 10 najlepszych i prześlą do Nas. Zostaną one 

profesjonalnie przygotowane do publikacji i po warsztatach umieszczone, wraz z 

opowiedzianymi historiami, w internetowej galerii. 

  

Organizacja: Fundacja Polsko- Włoska KONTATTO 

Tytuł: Z ziemi włoskiej do polskiej 

Opis: Planujemy zorganizować 4 wydarzenia kulinarne w formacie online przy 

użyciu platformy ZOOM. Lekcje gotowania będą prowadzone przez osoby z Włoch 

oraz Wrocławia. Na każde wydarzenie będą zorganizowane wcześniejsze zapisy. 

Celem ich jest porównanie włoskich tradycyjnych potraw z polskimi oraz integracja 

obu narodów po przez kuchnie. Zakładamy minimalną liczbę 40 uczestników z 

Polski i Włoch. Jako finał projektu, planujemy zrobić koncert w Art Cafe Kalambur 

dwóch grup muzycznych włoskiej: Frasciconi. & polskiej AfroTuba, z którymi 

jesteśmy związani, połączony z degustacją potraw gotowanych online. 

  

  

 

 



Opis realizowanych inicjatyw w ramach 2 naboru Mikrograntów NGO w 2020 roku. 

 

Organizacja: Fundacja Odkrywamy Nieznane 

Tytuł: Odkrywamy karty! Mniej znane historie Brochowa. 

Opis: Główne działanie naszego projektu będzie polegać na zorganizowaniu 4 

spotkań z lokalnymi (obecnymi lub byłymi) mieszkańcami Brochowa. 

Przewidujemy większość uczestników w wieku emerytalnym w związku z ich 

doświadczeniami i możliwością przybliżenia mniej znanego Brochowa (pocztówki. 

Każde ze spotkań będzie trwać 1-1,5 h. Na spotkaniach tych będą obecni 

przewodnicy (po 2 osoby na każdym spotkaniu), którzy prowadzić będą rozmowy 

z lokalnymi mieszkańcami (będą pełnić funkcje moderatorów), ale również będą 

opowiadać ciekawostki turystyczne na temat osiedla. Spotkania te, jak sama 

nazwa wskazuje, będą realizowane w motywie odkrywania kart. Każda z kart 

będzie zapowiadać temat poruszanej historii. 

  

  

Organizacja: Fundacja Wroclife 

Tytuł: Brzegiem Widawy - trasa rowerowa pełna znanych i nieznanych 

atrakcji 

Opis: Celem projektu jest promocja okolic Widawy jako atrakcyjnej alternatywy 

turystycznej dla mieszkańców pobliskich osiedli i wszystkich wrocławian. Bazując 

na doświadczeniach oraz relacjach z lokalnymi organizacjami, które zawdzięczamy 

poprzedniej edycji, stworzymy książkowy "Przewodnik Brzegiem Widawy" 

opisujący walory przyrodnicze, historyczne i rekreacyjne tych terenów. Przewodnik 

przedstawi mieszkańcom okoliczne inwestycje WBO, gatunki zwierząt i roślin, a 

także zabytki historyczne, w tym liczne, zapomniane fortyfikacje. Punktem 

finałowym projektu będzie wycieczka rowerowa z przewodnikiem angażująca 

zarówno mieszkańców, jak i radnych oraz członków lokalnych stowarzyszeń i 

towarzystw. 

  

 



Organizacja: Stowarzyszenie Miłośników Kompetencji Kluczowych "Mat-

Max" 

Tytuł: Czy bilion złotych zmieści się w moim pokoju? 

Opis: Projekt skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych we 

Wrocławiu.Będzie to cykl 5 warsztatów matematycznych ukazujących praktyczny 

aspekt matematyki w "śmiesznej" formie.Będzie to 4-5 grup 4-6 osobowych 

zbliżonych poziomem/wiekiem, każda grupa weźmie udział w 5 warsztatach. Każdy 

z warsztatów to będzie eksperyment, tj będzie zadany problem np " Czy bilion 

złotych zmieści się w moim pokoju?", dzieci postawią hipotezy, następnie odbędzie 

się część teoretyczna, w której omówią potrzebne zagadnienia, a następnie będzie 

część praktyczna, w której będą weryfikować postawione wcześniej hipotezy,po 

każdym warsztacie będą dostaną jakiś prosty problem do rozwiązania w domu z 

rodzinami w domu. 

  

Organizacja DROGA DO SPORTU 

Tytuł: "DZIEEEECIIII!! CHODŹCIE NA DWÓR!" 

Opis: Jest to projekt sportowo-edukacyjny skierowany do wrocławskich rodzin z 

dziećmi, którego celem jest aktywizacja rodzin oraz wzmacnianie relacji za pomocą 

sportu. W części 1. projektu nagramy filmy instruktażowe pokazujące w jaki 

sposób rodzice mogą trenować z dziećmi. Przedstawione zostaną treningi w 

czterech powszechnie uprawianych dyscyplinach sportu. Filmy te zostaną 

udostępnione całej wrocławskiej społeczności. W części 2. zorganizujemy treningi 

otwarte prowadzone przez trenera/instruktora. W spotkaniach będą mogli wziąć 

udział rodzice z dziećmi lokalnych osiedli. Projekt będzie realizowany na obiektach 

sportowych wybudowanych w ramach WBO oraz na terenach zielonych. 

  

Organizacja: SUP Dolny Śląsk 

Tytuł: SUP Dolny Śląsk dla Odry 

Opis: Proponujemy połączyć przyjemne z pożytecznym zachęcając do aktywności 

fizycznej i społecznej. Uczestnicy poświęcą ok. 30 min. na sprzątanie 

wyznaczonego odcinka (sektora nabrzeża rzeki Odry w okolicach mostów 

Trzebnickiego i kolejowego na Karłowicach) w zamian za możliwość bezpłatnej 

nauki pływania na desce SUP w tej okolicy. Celem akcji jest aktywizacja dorosłych i 

seniorów po długim okresie siedzenia w domu w czasie przymusowej 



kwarantanny oraz aktywność społeczna służąca utrzymaniu czystości nabrzeża i 

jego okolic poprzez zbieranie porzuconych śmieci w wyznaczonym sektorze z 

zachowaniem obowiązującego dystansu. Cykl spotkań odbywających się w dwie 

soboty lipca i dwie soboty sierpnia. 

  

Organizacja: Stowarzyszenie Adventure Realms 

Tytuł: Skarby Wrocławia – interaktywna gra z elementami RPG dla dzieci i 

młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania 

Opis: Projekt skierowany jest do wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i 

Wychowania, przebywających w filiach przy ulicach: Lekcyjnej, Kamieńskiego, 

Litewskiej oraz Poleskiej. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację, w której 

znajdują się od paru tygodni dzieci i młodzież, pozostająca w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, chcemy wspomóc ich rozwój poprzez organizację interaktywnej 

gry o zabarwieniu detektywistycznym z historią Wrocławia w tle. Nasza propozycja 

jest rekreacyjna, jednak w myśl zasady "edukacja przez zabawę" zaproponujemy 

podopiecznym WCOW zabawę, podczas której będą mogli wykazać się 

umiejętnościami współpracy, kreatywnością, a także poznają historię miasta, w 

którym żyją. 

  

Organizacja: Fundacja Art House 

Tytuł: Mobilne Muzeum 

Opis: Mobilne Muzeum to projekt edukacyjno-kulturalny, którego głównym celem 

jest pokazanie potencjału opowieści oraz refleksja na temat historii Wrocławia w 

perspektywie wydarzeń z życia osobistego jego mieszkańców. Będzie to 

specyficzne muzeum, w którym prezentuje się przedmioty osobiste opatrzone 

dwujęzycznymi historiami. Inicjatywa oparta zostanie o zasady ekologicznej 

wymiany obiektów naznaczonych wartością sentymentalną. Będą on zbierane 

podczas dwujęzycznych warsztatów organizowanych w różnych dzielnicach 

Wrocławia, przy współpracy z Instytucjami kultury. Każdy obiekt przekazany do 

Mobilnego Muzeum zostanie udokumentowany fotograficznie oraz udostępniony 

na stronie internetowej. 

  

 



Organizacja: WROCŁAWSKA FABRYKA SPORTU 

Tytuł: AKTYWNY SKOWRONI 

Opis: To impreza rekreacyjno-sportowa integrująca społeczności lokalne poprzez 

aktywizację ruchową i uświadomienie jakie aktywności są możliwe z 

wykorzystaniem obiektów miejskich,ogólnodostępnych w ich okolicy.Planowana 

jest organizacja m.in.animacji dla dzieci przy placu zabaw,warsztatów 

plastycznych,strzelanie z łuku,warsztatów z paintballa,warsztatów i turnieju z 

siatkówki,piłki nożnej,fistballu,badmintona,nordic walking,otwarta 

siłownia.Odbiorcy projektu to wszyscy mieszkańcy Wrocławia,mieszkańcy osiedli 

wokół Parku Skowroniego,dorośli,młodzież,dzieci,rodziny.Realizacja projektu w 

Parku Skowronim we Wrocławiu-obiekt WBO boiska do gry w siatkówkę i WBO do 

gry w piłkę nożną oraz tereny przyległe 

  

Organizacja: Fundacja Miasto Demeter 

Tytuł: Rodzinne spotkania z przyrodą 

Opis: Projekt skierowany będzie do rodzin z dziećmi,7 spotkań na świeżym 

powietrzu, na rozmaitych terenach zielonych Leśnicy, Stabłowic, Marszowic i 

Złotnik. Celem będzie inspiracja do odbudowania więzi dzieci z naturą, pokazanie 

możliwości ciekawego spędzania czasu na łonie przyrody. Kluczowe jest tu pojęcie 

wolnej zabawy, zatraconej często wśród dzieci, które mają szczelnie wypełniony 

czas nauką, zajęciami dodatkowymi oraz wszechobecną elektroniką. Planowanych 

jest 5 warsztatów leśnych, spotkanie z dogoterapeutą i psem oraz warsztat 

folklorystyczny dawnych zabaw. Wszystkie spotkania będą trwały 3 godziny. 

Wycieczki do 20 osób bez względu na wiek. 

  

Organizacja: Fundacja "Drzwi otwarte" 

Tytuł: O, MATKO I CÓRKO!! 

Opis: Projekt ma na celu wzmocnienie relacji łączącej matki i córki w kluczowym 

wieku 7-12 lat oraz umożliwienie im ciekawego spędzenia czasu wolnego w okresie 

wakacyjnym. Fundacja "Drzwi otwarte" pracuje, aby być „bliżej ludzi”- szczególnie 

w społecznościach lokalnych, zbliżając także ludzi między sobą. Nasz sztab 

specjalistów przygotował program ciekawych warsztatów, na których matki z 

córkami będą miały okazję nie tylko spędzić razem twórczo czas, ale też nauczą się 

budować wzajemną relację. Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkanki 



Wielkiej Wyspy. Miejscem realizacji pozostaje siedziba Fundacji "Drzwi otwarte" 

oraz znajdująca się tuż obok Muszla Koncertowa 

  

Organizacja: Fundacja "Teatr Układ Formalny" 

Tytuł: Przedmieście Kieślowskie- miedzypokoleniowe warsztaty teatralno-

filmowe. 

Opis: Zadanie polega na ogranizacji warsztatów filmowo-teatralnych 

inspirowanych dokumentami Krzysztofa Kieślowskiego, dla młodzieży i seniorów z 

Przedmieścia Oławskiego. Ćwiczenia będą polegały na poznaniu narzędzi 

storytellingowych oraz przygotowywaniu krótkich scenariuszy inspirowanych 

postpandemiczną rzeczywistością dzielnicy oraz refleksjami związanymi z bieżącą 

sytuacją społeczną. Finałem będzie pokaz filmowych efektów pracy w 

amfiteatralnej przestrzeni Centrum na Przedmieściu. Celem projektu jest 

wzmocnienie tożsamości izolowanej społeczności, użycie lokalnych historii w 

niwelowaniu społecznych skutków długotrwałego, pandemicznego stresu. 

  

Organizacja: WROCŁAWSKI KLUB PIŁKI STOŁOWEJ 

Tytuł: Zamknięte Orliki? - Zagraj w piłkarzyki! 

Opis: Projekt kierowany jest przede wszystkim do wychowanków wrocławskich 

domów dziecka. Obowiązkowa izolacja sprawia, że te wakacje będą wyglądać dla 

nich zupełnie inaczej niż zwykle. Chcemy urozmaicić im ten czas, zapoznając ich z 

tajnikami futbolu stołowego, popularnie znanego jako piłkarzyki. Przez kilka 

tygodni dzieci będą miały do dyspozycji profesjonalne stoły do gry, a w trakcie 

realizacji projektu przeprowadzimy kilka treningów pod okiem wielokrotnych 

medalistów Mistrzostw Polski, Europy, a nawet Świata w tej dyscyplinie. Całość 

zwieńczy turniej finałowy, który, jeśli tylko sytuacja epidemiczna pozwoli, 

połączymy z imprezą otwartą również dla dzieci i młodzieży z całego Wrocławia. 

  

  

  

 



Opis realizowanych inicjatyw w ramach 1 naboru Mikrograntów NGO w 2020 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie Serce Szczepina 

Tytuł: Kwiaty na blokowisku 

Opis: Projekt jest propozycją dla kobiet głównie w wieku 35-50 lat mieszkających 

na Szczepinie. Praca z emocjami, odkrywanie własnego ciała, warsztaty 

motywacyjne, joga, boks, taniec, drama, relaksacja przy tybetańskich gongach, 

samobadanie piersi i porady brafitterki to główne działania, pozwalające na 

integrację, samodoskonalenie i odkrycie kobiecości. Finałem jest spotkanie z 

wizażystką, florystką i fotografem i wykonanie sesji fotograficznej na tle bloków. 

Pokażemy kobiety, które rozkwitły wśród bloków. Wernisaż fotografii odbędzie się 

w Pawilonie ESK. Nie stworzymy stałej grupy warsztatowej, panie będą mogły 

dołączyć do zajęć zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami. 

  

Organizacja: Fundacja ,,Wychowanie w szacunku" 

Tytuł: uWażna Rodzina 

Opis: uWażna Rodzina to warsztaty dla rodziców, warsztaty dla dzieci oraz 

warsztaty rodzinne skierowany dla uczestników z Wrocławia. W ramach projektu 

każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji, podczas których 

będzie miał możliwość uszczegółowić zagadnienia poruszane podczas warsztatów. 

Na zajęcia można przyjść z dzieckiem (będzie zapewniona opieka dla dzieci 3-7r.ż. 

a niemowlęta zapraszamy razem rodzicem). Zwieńczeniem projektu będzie 

uWażny Dzień, na którym aktywnie wezmą udział całe rodziny wraz z 

zaproszonymi przez nich sąsiadami. 

  

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy Luks 

Tytuł: I Ty możesz zostać Robin Hoodem 2020 

Opis: Projekt ma za zadanie udostępnić możliwość strzelania z łuku na różne 

sposoby mieszkańcom Wrocławia. W 3 terminach planowane są 3 wydarzenia w 3 

miejscach. Dokładna lokalizacja festynów łuczniczych zostanie ustalona w trakcie 

projektu. Możliwe miejsca: SP 109, strzelnica w Lesie Osobowickim i inne obiekty 

WBO. Podczas każdego z nich będzie możliwość wzięcia udziału w grze Tactical 

Archery, strzelaniu ze strzał flu-flu oraz strzelaniu tarczowym. Głównymi 

odbiorcami będą mieszkańcy dzielnic Wrocławia, w którym odbędzie się festyn i 



mieszkańcy sąsiednich dzielnic. Dzięki swojej uniwersalnej formule łucznictwo 

kierujemy do zarówno maluchów, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami. 

  

Organizacja: FUNDACJA SIEĆ PEDAGOGIKI CYRKU 

Tytuł: Cyrkowe migawki 

Opis: Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu profesjonalnych warsztatów 

cyrkowych dla mieszkańców Wrocławia, głównie Przedmieścia Oławskiego. Z 

uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i aktywistów lokalnych działających 

w obszarze pedagogiki cyrku na tym obszarze pragniemy przeprowadzić 

warsztaty, które umocnią dotychczasowe działania, wzmocnią i ubogacą 

dotychczasowe działania cyrkowe we Wrocławiu. Odbiorcy wezmą udział w 

zajęciach z profesjonalnymi cyrkowcami, którzy działają na terenie całego kraju i 

świata. Następnie stworzą wspólne show. Warsztaty będą miały charakter 

integracyjny a stosowane metody pozwolą w działanie zaangażować osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym. 

  

Organizacja: Fundacja MINDHAUS 

Tytuł: "Wnuczku", nie oszukasz mnie! 

Opis: Od osób starszych wciąż wyłudzane są pieniądze. Chcemy zorganizować 4 

warsztaty dla seniorów z 3 wrocławskich osiedli z dzielnic Fabryczna i Stare Miasto, 

które będą praktyczną lekcją, jak ustrzec się przed oszustwem "na wnuczka". W 

każdym spotkaniu będzie mogło wziąć udział około 40 seniorów. Warsztaty będą 

miały charakter praktyczny - wspólnie dokonamy analizy najczęściej popełnianych 

oszustw, poćwiczymy reakcje, ustalimy kogo informować. Do udziału zaprosimy 

dzielnicowych policjantów. Na potrzeby projektu zostaną przygotowane materiały 

prewencyjne - czytelne i wykonane zgodnie z zasadami dostępności. Z warsztatów 

skorzystać będą mogli również bliscy osób starszych. 

  

 

 

 



Organizacja: STOWARZYSZENIE JEŻDŻĄCYCH NA ROLKACH "WROCK AND 

ROLL" 

Tytuł: Wrock&Roll dla każdego 

Opis: Celem projektu jest zachęcenie nowych osób do nauki jazdy na rolkach oraz 

doskonalenie posiadanych umiejętności. W ramach projektu planowana jest 

organizacja otwartych zawodów, a także dyskoteka na rolkach zwaną przez nas 

Rolkoteką. Realizacja działań pozwoli znacznie poszerzyć grono dotychczasowych 

odbiorców 

  

Organizacja:  Fundacja "Team 400" 

Tytuł: FizjoPitStop vol.2 

Opis: FizjoPitStop vol.2 jest kontynuacją projektu z 2019 roku. Tak jak w 

poprzedniej edycji, głównym założeniem jest nauka poprawnego wzorca 

ruchowego wśród biegaczy amatorów, pół-profesjonalistów i samych 

profesjonalistów. Zajęcia będą prowadzone przez 2 Fizjoterapeutów, jak i przez 

zaproszonego lekkoatletę/kę na co dzień reprezentującego kadrę Polski. Dzięki 

tym zajęciom uczestnicy będą wiedzieć w jaki sposób biegać, zbiegać i podbiegać, 

aby nie narażać się na kontuzje wynikające z przeciążeniowego wzorca urazowego. 

Projekt jest skierowany dla biegaczy, którzy trenują w obrębie Parku 

grabiszyńskiego/milenijnego i Górki Skarbowców. Sam projekt również będzie 

odbywać się w Parku Milenijnym. 

  

Organizacja: Maraton Pomysłów Społecznych 

Tytuł: Maraton Pomysłów Społecznych 

Opis: Maraton Pomysłów Społecznych to wydarzenie w formule hackathonu, w 

którym uczestnicy przez 24h będą pracować nad rozwiązaniami problemu 

społecznego. Swoje projekty na bieżąco będą mogli konsultować z mentorami pod 

kątem merytorycznym oraz warstwy prezentacyjnej. Propozycje uczestników 

zostaną ocenione przez jury. Podczas otwartej gali nastąpi ogłoszenie wyników i 

wręczenie nagród. Wydarzeniu towarzyszyć będą prelekcje zaproszonych gości 

oraz bankiet, który pozwoli na wymianę doświadczeń i umożliwi wzmocnienie 

środowiska młodych, aktywnych społecznie wrocławian. W związku z 

intensywnością działań projekt skierowany będzie głównie do osób w wieku 18 - 

35 lat, ale nie będzie to wymóg formalny. 



  

 

Organizacja: Fundacja Forum Mężczyzn 

Tytuł: Męski Chór Seniora 

Opis: Pierwsza edycja Męskiego Chóru Seniora - to inicjatywa mająca na celu 

aktywizację społeczną mężczyzn seniorów. Prowadzącym warsztaty będzie 

Tomasz Leszczyński - aktor teatru muzycznego Capitol, prowadzący słynny chór 

Komentujących Wrocławian. Warsztaty poprzedzone będą spotkaniem 

organizacyjnym na którym przedstawiony zostanie program cyklu 10 warsztatów. 

Uczestnictwo w zajęciach będzie nieodpłatne. Zajęcia wraz ze spotkaniem 

organizacyjnym oraz koncertem finałowym pierwszej edycji, odbędą się w 

budynku Centrum na Przedmieściu na Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu. 

  

Organizacja: Fundacja Odkrycie 

Tytuł: Młodzi Odkrywcy 

Opis: Projekt będzie odbywał się w siedzibie Fundacji Odkrycie przy ulicy Henryka 

Sienkiewicza 26. W ramach projektu chcemy stworzyć cykl zajęć z zakresu nauk 

ścisłych, wspierających edukacje dzieci w wieku zarówno przedszkolnym jak i 

szkolnym. Forma zajęć będzie dostosowana do szerokiej grupy wiekowej (4-6, 6-

12), będzie obejmować aktywności fizyczne jak i umysłowe. W trakcie wydarzeń 

uczestnicy projektu poprzez zabawę i samodzielne działania, będą nabywać 

umiejętności mające pozytywny wpływ na edukację. Dzięki możliwości 

empirycznego doświadczania, dzieci w łatwy i przyjemny sposób przyswoją 

wiedzę. Nasi wykładowcy wprowadzą uczestników naszego projektu w świat 

doświadczeń i eksperymentów. 

  

Organizacja: Fundacja Nam Zależy 

Tytuł: Leśne przygody w mieście - kontynuacja 

Opis: Projekt realizowany będzie w formie cyklu warsztatów dydaktyczno-

rekreacyjnych po zielonych terenach Wrocławia, a konkretnie - Psiego Pola. 

Warsztaty umożliwią uczestnikom poznanie wrocławskich parków i lasów oraz 

pokażą, w jaki sposób można kreatywnie spędzić czas na łonie natury. Lokalizacje 



będą się zmieniać, co stworzy możliwość zapoznania się z kilkoma obszarami 

(wybraliśmy Las Osobowicki, Las Rędziński, Park Kasprowicza i Las Sołtysowicki). 

Warsztaty będą dedykowane całym rodzinom. Projekt jest kontynuacją Leśnych 

Przygód w mieście, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem 

odbiorców, co skłoniło nas do zaplanowania projektu sprzyjającego aktywnemu 

wypoczynkowi na łonie natury.  

 

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 3 naboru Mikrograntów NGO w 2019 roku. 

Organizacja: Fundacja StwardnienieRozsiane.info 

Tytuł: „SM? I co z tego? Nie przekreślaj marzeń!” Wrocław 2019 

Opis: Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna choroba neurologiczna. Często 

kojarzy się z wózkiem inwalidzkim, rentą. A tak nie musi być. Dlatego stworzyliśmy 

projekt „SM? I co z tego? Nie przekreślaj marzeń”. W ramach projektu zrealizujemy: 

1) Konferencję dla pacjentów i rodzin – miejsce: wynajęta sala konferencyjna. 2) 

Kampanię informacyjną – miejsce: środki masowego przekazu, nośniki 

informacyjne, social media. 3) Sesję zdjęciową (dla mieszkańców i turystów), której 

celem jest zwiększanie świadomości nt. tej choroby – miejsce: Bulwar M. i L. 

Kaczyńskich (napis WRO). 4) Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – zdalny 

charakter konkursu (promocja poprzez środki masowego przekazu i social media) 

  

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy Luks 

Tytuł: I Ty możesz zostać Robin Hoodem 

Opis: Projekt ma za zadanie udostępnić możliwość strzelania z łuku na różne 

sposoby mieszkańcom Wrocławia. W 3 terminach planowane są 3 wydarzenia w 3 

miejscach: strzelnicy w Lesie Osobowickim, Parku Marii Dąbrowskiej oraz na 

terenie SP nr 109. Podczas każdego z nich będzie możliwość wzięcia udziału w grze 

Tactical Archery (łuczniczy paintball), strzelaniu ze strzał flu-flu do celu oraz 

strzelaniu tarczowym. Głównymi odbiorcami będą mieszkańcy dzielnic 

Osobowice-Rędzin, Karłowice-Różanka, Sołtysowice, Grabiszyn i sąsiadujące z nimi 

dzielnice. Dzięki swojej uniwersalnej formule łucznictwo kierujemy do zarówno 

maluchów, dorosłych oraz niepełnosprawnych. 

  

 



Organizacja: Stowarzyszenie Miłośników Kompetencji Kluczowych "Mat-

Max" 

Tytuł: MatInf - Matematyka w Informatyce 

Opis: Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 5 warsztatów dla 20 dzieci z klas 

4-6 szkoły podstawowej z trzech wrocławskich szkół (nr 113, nr 25, nr 28), 

pokazujących ile matematyki znajduje się w informatyce, w programowaniu. Każdy 

warsztat byłby poświęcony innemu działowi matematyki, które wykorzystywane są 

przez informatyków oraz programistów. Warsztaty zakończą się grą miejską, 

wykorzystującą wiedzę poznaną na warsztatach. W grze uczestniczyliby uczniowie 

wraz z dorosłym opiekunem (rodzicem / dziadkiem, babcia/ ciocią wujkiem), 

podzieleni na grupy. Każda grupa miałaby za zadanie dotrzeć do kilku miejsc 

znajdujących się na osiedlach Nowy Dwór, Muchobór Mały i Muchobór Wielki. 

  

Organizacja: Kuźnia Zdrowych Nawyków 

Tytuł projektu: "Smaczny pomysł na zdrowie" 

Opis: Celem realizacji niniejszego zadania jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci 

z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia, w szczególności przez pryzmat 

nawyków całej rodziny, poprzez wspólne przygotowywanie smacznych i 

wartościowych II śniadań oraz zdrowych słodyczy. W realizację zadania planuje się 

zaangażować (chętne do współpracy) rady osiedli, młodzieżowe domy kultury, 

placówki oświatowe czy świetlice działające na terenie miasta Wrocław, w siedzibie 

których realizowane będą warsztaty i spotkania edukacyjne dla dzieci i ich 

opiekunów. W zależności od pogody, zakłada się możliwość przeprowadzenia 

części zajęć w plenerze (degustacja przygotowanych potraw). 

  

Organizacja: Fundacja t: 

Tytuł projektu: "Kinder majses. Opowieści dziecięce" 

Opis: „Kinder majses” to mini cykl sąsiedzkich zdarzeń performatywnych, 

inspirowanych opowiadaniami Icchoka Lejbusza Pereca z tomu „Martwe miasto i 

inne opowiadania”. Projekt, realizowany na styku kultur, w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulicy i placu Pereca, łączy teatr, przedwojenną historię tego miejsca i 

współczesnych sąsiadów: organizacje, instytucje i osoby prywatne. Angażuje 

mieszkańców – artystów, by w partycypacyjnym, międzypokoleniowym projekcie 

twórczym, działać na rzecz i ze społecznością, uruchamiać potencjał kreatywny i 



społeczny wspólnoty. Odpowiada na, zdiagnozowaną podczas badania, potrzebę 

zaprogramowania lokalnej oferty kulturalnej oraz zainicjowania przestrzeni 

sąsiedzkich spotkań. 

  

Organizacja: Fundacja Nam Zależy 

Tytuł projektu: Leśne przygody w mieście 

Opis: Projekt dotyczy spacerów dydaktyczno-rekreacyjnych po lasach i parkach 

Psiego Pola. Celem projektu jest przybliżenie zielonych części tej dzielnicy 

mieszkańcom Wrocławia: zapoznanie z fauną i florą, pokazanie, jak ciekawie 

można spędzić czas w naturze, jak wykorzystać naturalne elementy przyrody do 

nauki i wspomagania rozwoju dzieci. Spacery dedykowane są całym rodzinom. 

Program dostosowany jest zarówno do najmłodszych jak i starszych uczestników. 

Każdy spacer będzie odbywał się w innym miejscu i będzie miał inny temat 

przewodni. Dwa z nich odbędą się w tygodniu w godzinach pracy (będą mogły 

skorzystać dzieci nieprzedszkolne, edukacja domowa i osoby niepracujące), a dwa 

w weekend. 

Organizacja: FAUNA I FLORA POPOWIC 

Tytuł: Piknik integracyjno-edukacyjny 'Z kotem za płotem' - Stowarzyszenie 

FAUNA I FLORA POPOWIC zaprasza do wspólnych działań! 

Opis: Prezentacja nowego stowarzyszenia zawiązanego z oddolnej inicjatywy 

mieszkańców w odpowiedzi na istniejące i pojawiające się nowe problemy 

związane z fauną i florą na naszym osiedlu. Przedstawienie członków 

stowarzyszenia, działających na rzecz lokalnej społeczności, integracja z 

mieszkańcami i zaproszenie do wspólnych akcji mających na celu zwiększenie 

komfortu mieszkania i życia na Popowicach. Zaproponowanie rozwiązań 

systemowych, cyklicznych działań w jednym z palących problemów jakim obecnie 

jest bytowanie kotów wolno żyjących (zapachy, pchły). Przedstawienie sytuacji 

zwierząt wolno żyjących i ich praw, wprowadzenie do specyfiki pracy opiekunów 

społecznych kotów wolno żyjących. 

  

Organizacja: Fundacja "TEAM 400" 

Tytuł projektu: FizjoPitStop w Parku Grabiszyńskim 



Opis: Głównym zamierzeniem projektu jest zintegrowany trening pod okiem 

Fizjoterapeutów oraz wyszkolonych trenerów, w czasie którego biegaczom 

zostaną zdefiniowane i uświadomione urazy na jakie są narażeni w wyniku złego 

przygotowania układu mięśniowo-szkieletowego podczas biegu, a także nauczenie 

bez bólowego wzorca biegowego biegaczy, którzy stale korzystają z trasy 

przygotowawczej do maratonu znajdującej się w rejonie Górki Skarbowców, 

między ulicą Rymarską oraz Ojca Beyzyma. W trakcie biegów próbnych będzie 

możliwość pobiegania z jednym z reprezentantów Polski w biegach na średni 

dystans. 

  

Organizacja: Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE 

Tytuł projektu:  Pozytywna seksualność - otwarte działania edukacyjne 

Opis: Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców 

Wrocławia na temat seksualności człowieka. Cel chcemy osiągnąć poprzez 

przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, rodziców i osób 

dorosłych, pokazu filmowego połączonego z dyskusją oraz konsultacji 

psychologicznych w okresie 07.10-07.12.2019r. Tematyka wydarzeń dotyczy 

seksualności rozumianej jako bliskość w relacjach, umiejętność stawiania 

własnych granic, komunikowania potrzeb, bezpieczeństwo i dbanie o zdrowie. W 

warsztatach weźmie udział śr. 45 nastolatków, śr. 45 osób dorosłych, śr. 15 

rodziców, a w pokazie filmowym śr. 20 osób. Z poradnictwa psychologicznego 

skorzysta około 18 osób. 

  

Organizacja: Fundacja Smak Kultury 

Tytuł projektu: Wrocławskie moskaliki, czyli wrocławianie - wrocławianom 

Opis: Projekt służy wydaniu ok.100-stronicowej książeczki z moskalikami pisanymi 

przez wrocławian. Moskaliki, czyli ironiczno - satyryczne czterowersowe wierszyki 

pozwalają "bezkarnie" wytknąć wady ale też - podkreślić zalety naszych 

współplemieńców, włodarzy i samego miasta. Naturalnie, po to, aby wydać tę 

publikację, trzeba zebrane moskaliki (fundacjasmakkultury1@gmail.com),co 

obecnie trwa ,opracować graficznie, merytorycznie zatwierdzić ich redakcję, 

cyfrowo przygotować do druku, wydrukować i rozprowadzić wśród wrocławian, 

jednostek samorządowych, ngo oraz podczas dwóch listopadowych, 

urozmaiconych zespołem muzycznym i obecnością luminarza literatury - spotkań 

wrocławian z utworami moskalików. 



  

  

Organizacja: INSTYTUT GRZEGORZA PIRAMOWICZA 

Tytuł: Warsztaty edukacyjne – "Ormianie na Śląsku". 

Opis: Naszym celem jest zorganizowanie w co drugą sobotę tygodnia w okresie 

07.10 - 07.12.2019 warsztatów edukacyjnych "Ormianie na Śląsku" w Centrum 

Kultury Ormian przy ulicy Kościuszki 37AB we Wrocławiu. Tematyka warsztatów 

ma być związana z ormiańską mniejszością narodową. Odbiorcą naszych działań 

mają być mieszkańcy lokalni, sympatycy Instytutu Piramowicza oraz członkowie 

mniejszości narodowych. 

  

Organizacja: Fundacja EGZOSTYL 

Tytuł projektu: Aktywny Senior 

Opis: Celem głównym projektu jest wzrost zaangażowania osób po 60 roku życia 

w życie publiczne oraz upowszechnienie wolontariatu wśród 50 seniorów (28 K) z 

Wrocławia. W ramach pr. 50 osób po 60 roku życia zostanie objętych szkoleniem z 

zakresu wolontariatu oraz przejdzie kurs na opiekuna osób starszych, przez co 

wzrosną ich kompetencje zawodowe, a sytuacja na rynku pracy ulegnie poprawie. 

Realizacja projektu wynika z przeprowadzonej. diagnozy oraz badan własnych 

Oferenta, a przede wszystkim z: - drastycznie. niskiego udziału osób starszych w 

życiu publicznym (poniżej 2%); - nie posiadaniu lub posiadaniu nieodpowiedniego 

wykształcenia - niskiej motyw. do dział; - poczucia odtrącenia i "bycia 

niepotrzebnym". 

  

  

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 2 naboru Mikrograntów NGO w 2019 roku. 

Organizacja: Fundacja Fizjotriterapia. Follow your Dreams 

Tytuł: Łamiemy bariery i uruchamiamy dzieciaki 

Opis: Projekt zrealizowany będzie w na terenie Lasu Osobowickiego. 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne. 



Odbiorcami pośrednimi będą rodzice i opiekunowie uczestników. W realizację 

projektu zaangażowane będą lokalne przedsiębiorstwa i społeczność. Projekt ma 

za zadanie aktywację ruchową i integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych 

poprzez wspólne wykonywanie zadań podczas leśnej gry terenowej z 

wykorzystaniem infrastruktury WBO. Dodatkowo dzieci poszerzą wiedzę na temat 

otaczającej nas przyrody i konieczności dbania o nią. 

  

  

Organizacja: Stowarzyszenie "Mam Hobby" 

Tytuł: Aktywna przygoda z mamutemA 

Opis: W ramach projektu planujemy zachęcić dzieci i ich rodziny do szeroko 

rozumianej eksploatacji terenów zielonych wokół Parku Wspólnotowego 

„Ślężański Mamut”, a tym samym aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. Ponadto we współpracy z partnerami chcemy pokazać dostępność do 

różnych miejsc, które wpisują się w promocję zdrowego stylu życia. Na początku 

wakacji opracujemy i wydrukujemy „Niezbędnik Odkrywcy”, który będzie zawierał 

mapę terenu oraz zestaw intrygujących zadań do wykonania. Uczestnicy zabawy 

będą mogli włączyć się do niej przez całe wakacje. We wrześniu zorganizujemy 

turniej przyrodniczo-kulinarny i rozdamy nagrody uczestnikom. 

Organizacja: Fundacja Wroclife 

Tytuł: Brzegiem Widawy - trasa rowerowa pełna znanych i nieznanych 

atrakcji 

Opis: Celem projektu jest promocja okolic Widawy jako ciekawej alternatywy 

turystycznej, atrakcyjnej dla mieszkańców pobliskich osiedli i wszystkich 

wrocławian. Zaprojektujemy trasę rowerową wraz z mapą obrazującą nie tylko 

ścieżki wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, ale też walory przyrodnicze, punkty 

rekreacyjne i turystyczne znajdujące się w pobliżu. Zależy nam na przybliżeniu 

mieszkańcom inwestycji WBO, takich jak siłownie plenerowe i place zabaw, ale 

również gatunków zwierząt i roślin oraz zabytków, jak fortyfikacje wraz z ich 

zapomnianą historią. Punktem finałowym projektu będzie wycieczka rowerowa z 

przewodnikiem wykorzystująca opracowaną mapę i publikacja cyklu artykułów 

opisujących trasę. 

  

 



Organizacja: Fundacja "Food Think Tank" 

Tytuł: Podaruj światło. 

Opis: Projekt będzie polegał na zorganizowaniu pikniku z warsztatami i 

przygotowanym poczęstunkiem w formie branczu, który rozluźni atmosferę. 

Piknik odbędzie się na skwerze niedaleko naszej pracowni, odbiorcami będą 

okoliczni mieszkańcy, przechodnie, turyści. Warsztaty będą polegały na nauce 

tworzenia ekologicznych świec zapachowych. Wytworzonej świecy nie będzie 

można ze sobą zabrać ale obdarować innego uczestnika warsztatów i samemu 

zostać obdarowanym. Do każdej świecy dołączony zostanie specjalnie na tę okazję 

zaprojektowany bilecik, w który będzie się wpisywało miłe rzeczy tak aby wraz z 

ciepłym światłem, przyjemnym zapachem w domu obdarowanego zagościła 

atmosfera uprzejmości. 

  

Organizacja: Fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej 

Tytuł: Dźwięki kojące czy energetyzujące- orkiestra sąsiedzka. 

Opis: Projekt polega na stworzeniu orkiestry sąsiedzkiej na Tarnogaju. Muzykami i 

kompozytorami będą mieszkańcy Tarnogaju. Wezmą udział w cyklu warsztatów 

dotyczących podstaw gry na instrumentach tj. flet prosty, dzownki, ukulele, trójkąt. 

Mieszkańcy stworzą wspólny utwór, który zostanie zagrany na finale projektu czyli 

wieczorku muzycznym, któremu towarzyszyć będą warsztaty bębnowe, 

potańcówka oraz przekąski, które wspólnie uszykujemy. Odbiorcami będą 

mieszkańcy Krzyków bez względu na wiek, płeć, przynależność etniczną. 

Zaprosimy wolontariuszy z programu erasmus, z młodzieżowego wolontariatu 

Centrum Aktywności Tarnogaju a także działającego na Tarnogaju 

Międzynarodowego Klubu Mozaika. 

  

Organizacja:  Wrocławska Fabryka Sportu 

Tytuł: Piknik atrakcji parkowych 

Opis:  Impreza rekreacyjno- sportowa integrująca społeczności lokalne poprzez 

aktywizację ruchową i uświadomienie jakie aktywności są możliwe z 

wykorzystaniem obiektów miejskich, ogólnodostępnych w ich okolicy. Planowana 

jest organizacja m.in.animacji dla dzieci przy placu zabaw, warsztatów 

plastycznych, strzelanie z łuku, warsztatów z paintballa, warsztatów i turnieju z 

siatkówki, fistballu, badmintona, gra na orientację, nordic walking, otwarta 



siłownia oraz porady dietetyka. Odbiorcy projektu to wszyscy mieszkańcy 

Wrocławia, mieszkańcy osiedli wokół Parku Skowroniego, dorośli, młodzież, dzieci, 

rodziny. Realizacja projektu będzie miała miejsce w Parku Skowronim we 

Wrocławiu-obiekt WBO boiska do gry w siatkówkę oraz tereny przyległe 

  

Organizacja: Fundacja IntegrArte 

Tytuł: Ja tu widzę niezły... Mamut, w tym waszym archeo. 

Opis: Stworzenie edukacyjnego "archeo parku" i przeprowadzenie działań 

rozrywkowo - edukacyjnych z zakresu prehistorii i ekologii. Otwarty w grudniu Park 

Mamuta jest wciąż nieodkryty przez wielu okolicznych mieszkańców i wrocławian 

zamieszkujących dalej położone dzielnice. W ramach projektu w obrębie Parku 

zostaną utworzone dwie, dużych rozmiarów mobilne "piaskownice", w których 

zakopane zostaną repliki prehistorycznych skamielin (trylobity, kości, kły, muszle 

itp.) oraz śmieci (bezpieczne dla dzieci - butelki, nakrętki itp.). W soboty sierpnia 

(03-24.08) od godziny 12 - 14, zgromadzeni w Parku będą mogli stać się 

archeologami i poprzez zabawę oddzielić skarby historii od śmieci, oraz 

zaczerpnąć wiedzy. 

  

Organizacja: Fundacja Polskiedzieci.org 

Tytuł: Rusz Lenia 

Opis: Dwudniowa impreza promująca zdrowe odżywianie i aktywność sportową. 

Odbiorcami imprezy są uczniowie szkół podstawowych, ich opiekunowie oraz 

aktywna sportowo młodzież. Mieszkańcy Wrocławia szczególnie z rejonu Pilczyce-

Kozanów-Popowice Płn. Rusz Lenia odbędzie w Parku Zachodnim oraz na 

Skateparku. W programie: warsztaty kulinarne, zajęcia z dietetykiem dla rodziców; 

nauka pierwszej pomocy; nauka jazdy na longboardzie; wspinaczki; frisbee; nauka 

utrzymywania równowagi na równoważni/ trickboardzie; nauka kuglarstwa, 

żonglerka, poiki, diabolo; nauka chodzenia po taśmie - slack; pokazy i zawody z 

nagrodami. 

  

 

 



Organizacja: Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska 

Tytuł: 21.09 -Światowy Dzień Choroby Alzheimera 

Opis: Projekt koncentruje się wokół organizacji akcji edukacyjnej propagującej 

wiedzę na temat choroby Alzheimera oraz zdrowego stylu życia seniorów w dniu 

21.09.2019 kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Dzień ten 

chcemy potraktować jako okazję do edukowania Wrocławian, nie tylko seniorów, 

na temat problemu chorób otępiennych. Zorganizujemy imprezę edukacyjną w 

miejscu Psie Pole-rynek, Szachy Pod Zieloną Damą. W ramach imprezy ustawimy 

namioty, w których interdyscyplinarny zespół specjalistów będzie udzielać 

bezpłatnych porad na temat różnych aspektów związanych z chorobami 

otępiennymi. Zorganizujemy turniej szachowy z nagrodami, będziemy rozdawać 

gadżety, organizować konkursy i dobrze się bawić. 

  

  

Organizacja: Pro Economico Bono 

Tytuł: zaPRACAwani ! 

Opis: Warsztaty dla osób wykluczonych z rynku pracy przez nałóg- alkoholizm, 

hazard, zaciąganie kredytów. Osoby te są po terapii podstawowej lub w trakcie 

terapii pomostowej lub zaawansowanej i obecnie nie potrafią się odnaleźć na 

rynku pracy, prawie zawsze z długami. Działania wymierzone w pomoc dla tych 

osób to warsztaty z uzależnienia od zaciągania kredytów, oraz zarządzania 

budżetem domowym, doradztwo zawodowe z testem kompetencji, oraz 

przygotowanym Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwo 

specjalistyczne psychologiczne. Projekt będzie realizowany na terenie miasta 

Wrocław, a uczestnikami będą osoby bezrobotne, uzależnione od alkoholu, 

hazardu i zaciągania kredytów. 

  

Organizacja: Fundacja Lemura 

Tytuł: Dzień Nauk Przyrodniczych w gminie Wrocław 

Opis: "Dzień Nauk Przyrodniczych w gminie Wrocław" jako 1-dniowe wydarzenie 

dla uczniów szkół średnich zlokalizowanych na obszarze gminy Wrocław, w celu 

rozpowszechniania nauk przyrodniczych oraz uświadomienia różnorodności i 

różnic pomiędzy kierunkami studiów z zakresu nauk przyrodniczych (np. 



biotechnologia a analityka medyczna) co pozwoli w niedalekiej przyszłości podjąć 

uczniom uczestniczącym w wydarzeniu bardziej przemyślaną decyzję odnośnie 

wyboru kierunku studiów. Wydarzenie otwarte w centrum skupiającym lokalnych 

mieszkańców, organizowane we współpracy ze studenckimi kołami naukowymi 

oraz wykładami specjalistów w swoich dziecinach. 

  

Organizacja: FUNDACJA "TERAPEUTA NA 4 ŁAPACH" 

Tytuł: 4 łapy w parkach 

Opis: W ramach projektu we wrocławskich parkach przeprowadzone zostaną 

grupowe zajęcia aktywizujące z udziałem zwierząt terapeutycznych (dogoterapia i 

felinoterapia). Zorganizowane zostaną dwa cykle zajęć: pierwszy dla osób z 

niepełnosprawnością, drugi dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Centrów 

Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Kolejna część projektu to zajęcia rally-o. 

Rally - o to sport uprawiany z psem polegający na nauce posłuszeństwa na luzie. 

Zajęcia kierujemy do właścicieli psów, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoim 

pupilem. Projekt jest kontynuacją zrealizowanych w 2017r. w ramach 

Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw działań pod nazwą "Dogomania w 

popowickim". 

  

Organizacja: Projekt Akademia 

Tytuł: Świadomy obywatel – racjonalny wyborca 

Opis: Podstawowym celem projektu jest próba podniesienia poziomu debaty 

publicznej już na poziomie lokalnym - Wrocław. Powszechne w Polsce i całej 

Europie erupcje politycznie motywowanej agresji, decyzje podejmowane w 

konsekwencji działania impulsów emocjonalnych czy stereotypowe reakcje na 

decyzje podejmowane przez politycznych przeciwników świadczą o deficycie 

społecznej racjonalności, który podkopuje jeden z fundamentów demokracji, jaką 

jest otwarta debata publiczna, pozbawiona elementów werbalnej agresji czy 

negatywnej stereo typizacji. Nasza oferta jest skierowana do szerokiej grupy 

odbiorców - dorosłych posiadających bierne prawo wyborcze, jak i młodzieży 

dopiero wkraczającej w dorosłość. 

 

 



Opis realizowanych inicjatyw w ramach 1 naboru Mikrograntów NGO w 2019 roku. 

 

Organizacja: Fundacja "KULT" 

Tytuł: Puchar Wrocławia w jeździe na torze pumptrack 

Opis: Puchar Wrocławia w jeździe na torze pumptrack odbywał się będzie na 
Wzgórzu Andersa we Wrocławiu. Na torze, który został wybudowany na 
najwyższym poziomie wzniesienia w ramach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2015, z inicjatywy Fundacji KULT. Pierwsza edycja odbędzie się 
na początku marca. Zawody skierowane są do wszystkich mieszkańców Wrocławia 
i okolic. Na wydarzenie składać się będą następujące atrakcje: - zawody na torze 
pumptrack, - zawody i szkolenia dla najmłodszych na małym torze pumptrack, - 
biuro zawodów, - scena, - kampania informacyjna dot. bezpieczeństwa, - zajęcia w 
miasteczku ruchu drogowego, - darmowa wypożyczalnia rowerów i kasków. 
Festiwal odbędzie się w czerwcu. 

Organizacja Fundacja ŚWIADOMI 

Tytuł: Kobiety Starych i Nowych Żernik łączcie się! 

Opis: Projekt ma na celu integrację kobiet, zamieszkujących teren Żernik. 
Zorganizujemy dla nich cykl ciekawych warsztatów o różnorodnej tematyce, które 
pozwolą im nie tylko zdobyć wiedzę, ale także lepiej się poznać. Mamy specjalistów 
i zaplecze, które umożliwi nam poprowadzenie warsztatów psychologicznych, 
dietetycznych, wizażu, terapii tańcem, fotograficznych. Adresujemy swoje działania 
do kobiet, wiemy bowiem z doświadczenia, iż chętniej angażują się one w 
prospołeczne działania. W związku z tym istnieją duże szanse, iż będą po projekcie 
utrzymywać kontakt i budować więzi, by scalać mieszkańców Żernik - co stanowi 
istotę projektu. Miejscem realizacji działań będzie Osiedle Żerniki. 

 

Organizacja: Fundacja "Wychowanie w szacunku" 

Tytuł: Rodzice idą w świat 

Opis: Projekt będzie skierowany do rodziców małych dzieci z dzielnicy Wrocław 
Fabryczna (w wieku niemowlęcym i przedszkolnym), którzy potrzebują wsparcia 
zarówno specjalistów jak i rodziców w podobnej do ich sytuacji. Warsztaty mają na 
celu zintegrowanie rodziców między sobą oraz wyposażenie ich w wiedzę z 
zakresu wychowania opartego na szacunku. Każdy może skorzystać z 
indywidualnych konsultacji. Na zajęcia można przyjść z dzieckiem (będzie opieka 
lub niemowlęta razem z rodzicem). Zwieńczeniem projektu będzie ogólnodostępna 
konferencja, która przybliży chętnym tematykę wychowania opartego na szacunku 
oraz poprawienia relacji w swoim otoczeniu. 



 

Organizacja: WroSpace 

Tytuł: Yuri's Night Wrocław 

Opis: Organizacja wieczoru edukacyjno – kulturalnego, którego tematyka dotyczyć 
będzie początków eksploracji kosmosu. Odbiorcami będą młodzież oraz inne 
zainteresowane osoby z terenu Wrocławia i okolic. Wydarzenie rozpoczniemy 
cyklem prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych gości oraz młodzież. 
Następnie uczestnicy wezmą udział w warsztatach z wykorzystaniem materiałów 
recyklingowych, podczas których zbudują model lądownika księżycowego, po 
czym będą mieli możliwość przetestowania stworzonych przez siebie konstrukcji. 
Kolejnym etapem będą wspólne rozgrywki w gry planszowe o tematyce kosmicznej 
z nagrodami dla zwycięzców. Na zakończenie zaprosimy uczestników i gości do 
wspólnej dyskusji. 

Organizacja: Stowarzyszenie Anioły Wiedzy 

Tytuł: League of Language. First edition: Viva la vida 

Opis: Nasze wydarzenie skoncentrowane jest na promocji i szerzeniu wiedzy o 
kulturach i językach obcych wśród 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 74 we 
Wrocławiu oraz podopiecznych stowarzyszenia. Młodzi ludzie biorąc udział w grze 
i rozwiązując przygotowane przez obcokrajowców zadania zapoznają się z 
tradycjami różnych krajów. Uczestnicy będą zdobywać punkty wymienne na 
nagrody, poprzez takie aktywności jak: - zaśpiewanie popularnej piosenki w języku 
obcym - odpowiedzenie na pytania zadane przez wolontariusza związane z jego 
krajem - rozwiązywanie łamigłówek i rebusów dotyczących innych kultur. Celem 
wydarzenia jest wymiana kulturowa i edukacja poprzez wykorzystanie 
alternatywnych metod nauki. 

 

Organizacja: Fundacja Insulinooporność - zdrowa dieta i zdrowe życie 

Tytuł: ZDROWO gotuJEMY - razem zdrowiejemy! 

Opis: Projekt ma na celu zwiększenie świadomości zaburzenia, jakim jest 
insulinooporność, oraz poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie 
pacjentów zdiagnozowanych z tym zaburzeniem. Obejmuje organizację cyklu 
warsztatów kulinarno-edukacyjnych (łącznie 18h: 6h teorii i 12h praktyki) dla 20 
insulinoopornych wrocławianek z nadmierną masą ciała deklarujących 
niewystarczającą wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania, 
świadomych zakupów i komponowania diety z niskim IG oraz opracowanie 3 
broszur tematycznych, które będą udostępniane adresatom działań Fundacji 
bezpłatnie nie tylko w trakcie, lecz i po zakończeniu realizacji projektu, w formie 

wydruku i do pobrania ze strony www.  



 

Organizacja: Fundacja "Życie z pasją" 

Tytuł: Czas dla rodziny 

Opis: Projekt dotyczy pogłębiania więzi rodzic-dziecko oraz sieciowanie rodziców 
wychowujących dzieci gł. z dwóch sąsiednich dzielnic: Grabiszyn oraz Muchobór 
Wielki. W ramach projektu odbędą się warsztaty malarskie w parku Grabiszyńskim. 
Kolejne warsztaty (przy ul. Trawowej i Stanisławowskiej) skierowane są do 
rodziców wykonujących zdjęcia do rodzinnego albumu. Oprócz teorii będą zadania 
praktyczne, w których wezmą udział dzieci uczestników. W trakcie projektu 
będziemy prowadzić bloga parentingowego dotyczącego wychowania dzieci, 
powrotu na rynek pracy oraz wrocławskich wydarzeń skierowanych do dzieci i 
rodzin. Zostanie wydany poradnik - zbiór pomysłów na zabawy i zajęcia dla dzieci. 

Organizacja: INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I PRZEWODNIKÓW "GUIDE" 

Tytuł: W drodze po zdrowie i sprawność fizyczną. Wspieranie i upowszechnianie nordic 
walking wśrod seniorów i osób z dysfunkcją wzroku. 

Opis: Projekt dotyczy wsparcia os wykluczonych we wg. na wiek i 
niepełnosprawność. Zachęca do wyjścia z domu, znalezieniu nowych znajomych i 
aktyw sportowej dostosowanej do ograniczeń fiz i zdrowotnych. Odpowiada na 
rożne potrzeby poprzez szeroki wachlarz szkoleń, umożliwiając uzyskanie wiedzy 
i umiejętności motywujących do kontynuowania spacerów z kijami NW po 
zakończeniu projektu. Miejscem realizacji projektu Idziemy po zdrowie jest miasto 
Wrocław, a uczestnikami 50 mieszkańców miasta Wrocław w tym min10 osób z 
dysfunkcją narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W celu 
zachęty zorganizowane będą zwody pod patronatem Komendy Policji 
umożliwiające sprawdzenie zdobytych umiejętności 

 

Organizacja :Stowarzyszenie Psychosfera 

Tytuł: Lekcje uważności. Trening psychologiczny z zakresu nabywania kompetencji 
radzenia sobie ze stresem 

Opis: Lekcje uważności to cykl 6 spotkań w formie grupowego treningu 
psychologicznego z zakresu nabywania kompetencji radzenia sobie ze stresem. 
Głównym celem projektu jest dostarczenie jego uczestnikom praktycznej wiedzy w 
tym obszarze służącej poprawie jakości ich życia. Działanie to stanowić ma 
narzędzie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych. Projekt skierowany jest 
do mieszkańców Wrocławia powyżej 16 r. ż. chcących nauczyć się skutecznych 
sposobów redukcji napięcia w codziennym życiu. Przewidywanym miejscem 
realizacji projektu ma być sala udostępniona przez Przed.Pokój H13 na 
Przedmieściu Oławskim. 



 

Organizacja: Stowarzyszenie Free-K 

Tytuł: Autyzm – złap go za rogi! 

Opis: Projekt to cykl 10 warsztatów (trwających po 3h) dla rodziców, dalszych 
członków rodziny (dziadków, cioć, wujkowów) i nauczycieli dzieci w spektrum 
autyzmu. Będą się one składały z prelekcji i części warsztatowo-dyskusyjnej 
podczas której będziemy wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, rozwiązywać 
aktualne problemy uczestników. Spotkania poprowadzą specjaliści w swoich 
dziedzinach: pedagodzy, prawnik, lekarze, w większości będący również rodzicami 
dzieci w spektrum. Głównym celem projektu jest przekazania aktualnej wiedzy na 
temat spektrum, ale także integracja rodzin i środowiska edukacyjnego, nauka 
akceptacji i rozumienia spektrum autyzmu. 

 

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 3 naboru Mikrograntów NGO w 2018 roku. 

  

Organizacja: Spółdzielnia Socjalna Gęstwa 

Tytuł projektu: Tydzień Spółdzielczości 

Opis: Tydzień Spółdzielczości to cykl wydarzeń rozwijających i promujących ideę 

spółdzielczości. Podczas weekendowego zjazdu pracownicy i pracownice czterech 

spółdzielni socjalnych związanych z gastronomią zastanowią się w jaki sposób 

mogą bliżej współpracować z odbiorcami oraz zawiążą sieć wzajemnej współpracy. 

Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia podczas otwartego spotkania będą mieli 

okazję poznać uczestniczące w zjeździe spółdzielnie i bezpośrednio z nimi 

porozmawiać, a także, za pośrednictwem wystawy, poznać inne spółdzielcze 

inicjatywy z całej Polski. Gra miejska zainteresuje tematem spółdzielczości szerszą 

grupę osób oraz będzie okazją do przetestowania idei kooperatywizmu w praktykę 

działania 

Organizacja: Stowarzyszenie Ochrony Drzew “miastoDrzew” 

Tytuł projektu:  Jesień z drzewami 

Opis: Projekt to kontynuacja “Maja z drzewami”. Ma na celu przybliżenie 

mieszkańcom Wrocławia roli i wartości drzew w otoczeniu człowieka poprzez 

połączenie przyjemnego z pożytecznym: spędzanie czasu w plenerze i 

wzbogacanie wiedzy. Cele te będą realizowane poprzez wydarzenia 

przeprowadzane na terenach zielonych (spacery tematyczne, medytacja wśród 



drzew), szkolenie nt. podstaw pielęgnacji drzew i prawnych aspektów ochrony 

drzew wraz z warsztatami praktycznymi oraz sadzenie drzew wspólnie z Zarządem 

Zieleni Miejskiej. Projekt kierujemy do osób zainteresowanych drzewami i ich 

obroną. Wydarzenia będą działy się w różnych miejscach miasta, m.in. na 

Nadodrzu, w Parku Wschodnim, Ogrodzie Botanicznym. 

Organizacja: STOWARZYSZENIE FREE-K 

Tytuł projektu: Przestworza ludzkich emocji. Integracja przez animację. 

Opis: Projekt jest autorskim pomysłem pedagog specjalnej, a jego celem jest 

wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i samych dzieci 

poprzez integrację dwóch grup przedszkolnych z różnych placówek edukacyjnych. 

Będziemy się integrować podczas gry terenowej, wizyty w Pracowni Artystycznej 

Pana Bryły, tworzenia filmów o emocjach metodą animacji poklatkowej, 

przygotowania gali filmowej i warsztatów dla nauczycieli. Emocje będą nam 

towarzyszyć podczas warsztatów na temat sposobów rozpoznawania emocji i 

radzenia sobie z ich przeżywaniem. Będziemy w kontakcie z rodzicami, którzy będą 

mogli wspierać swoje dzieci w pracy nad projektem i otrzymają od nas przewodnik 

o spektrum autyzmu. 

Organizacja: Fundacja Świętego Józefa 

Tytuł projektu: Pracownia – czas Mam 

Opis: Projekt to 6 pracowni realizowanych na terenie osiedla Tarnogaj w Centrum 

Aktywności Tarnogaju CAT i w Parku Tarnogajskim, dla mam i dzieci zdrowych oraz 

z różnymi trudnościami: zdrowotnymi, rozwojowymi, rodzinnymi; oraz ich bliskich. 

I. Otwarcie. II. Pracownie max dla 15 osób: 1.Wnętrza – w kręgu rozwojowych, 

motywująco-terapeutycznych, prawnych zagadnień dla mam. 2.Twórcza - 

artystycznie razem mamy i dzieci. 3.Kulinarna - gotowanie dla mam i dzieci. 

4.Piękna -z warsztatami dbania o siebie, upiększania i stylu dla mam. 5. Dziecięca 

-zajęcia dla dzieci, gdy mamy będą na warsztatach nr 1 i 4. 6. Wiedzy - wykłady o 

zdrowiu. VI. Zabawa andrzejkowa dla 80 osób 

Organizacja: Fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej 

Tytuł projektu: Jesienno-zimowa orkiestra podwórkowa 

Opis: Projekt polega na stworzeniu orkiestry podwórkowej na Tarnogaju. 

Muzykami, kompozytorami, lutnikami będą uczestnicy projektu-mieszkańcy 

Tarnogaju. Wezmą udział w cyklu warsztatów dotyczących podstaw gry na 

instrumentach tj. flet prosty, dzwonki, trójkąt, ale także stworzą swoje 

instrumenty, których dźwięk będzie odzwierciedlał odgłosy natury. Stworzą 



wspólny utwór, który zostanie zagrany w podwórku na koniec projektu. Pierwsze 

spotkanie odbędzie się w Parku Tarnogajskim w celu inspiracji odgłosami natury 

do tworzenia własnych instrumentów. Animatorzy i wolonatriusze wezmą udział 

w szkoleniu z ekspertem z zakresu tworzenia instrumentów, całość realizowana 

będzie w oparciu o lekcje uważności. 

Organizacja: Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców 

Tytuł projektu: Mikrokosmos - Brochów osiedle za torami 

Opis: Projekt "Mikrokosmos - Brochów osiedle za torami" to pierwszy z cyklu 

materiałów o wrocławskich osiedlach. Nie bez powodu wybrano właśnie to 

osiedle. To właśnie tutaj w 1945 roku zatrzymali się pierwsi repatrianci ze 

wschodu. To tutaj osiedlono wrocławskich Romów. Proces integracji trwał latami, 

dziś przybyli tu nowi mieszkańcy luksusowych osiedli a ostatnio zamieszkali tu 

również Ukraińcy. To sprawia, że Brochów stał się doskonałym przykładem 

społeczeństwa wielokulturowego i jak w Mikrokosmosie możemy przyglądać się 

modelowi jego działania. Chcemy przy współpracy z Radą Osiedla Brochów 

zrealizować film dokumentalny na podstawie wystawy fotograficznej "Brochów w 

starej i nowej fotografii". 

Organizacja: Fundacja Polskiedzieci.org 

Tytuł projektu: Rusz Lenia! Zaraź się zdrowiem i pozytywną zajawką 

Opis: Wspólnie tworzymy przestrzeń opierającą się na wymianie doświadczeń, 

dzieleniu się wiedzą i rozwijaniu umiejętności. Rusz Lenia! - to szkolenia, warsztaty 

i konkursy z nagrodami dla całych rodzin. W programie: warsztaty kulinarne; 

nauka pierwszej pomocy; nauka jazdy na longboardzie; nauka utrzymywania 

równowagi na równoważni/ trickboardzie; nauka kuglarstwa- żonglerka, poiki, 

diabolo; nauka chodzenia po taśmie - slack; pokazy i zawody z nagrodami; 

darmowy sprzęt sportowy do testowania . 

Organizacja: Stowarzyszenie Tryby Kultury 

Tytuł projektu: Kino osiedlowe – wieczorki sąsiedzkie na Muchoborze 

Wielkim 

Opis: Wychodząc naprzeciw integracyjnym potrzebom mieszkańców Muchoboru 

Wielkiego, chcemy zorganizować cykl 3 spotkań filmowych. Każde podzielimy na 3 

części: edukacyjną z wykładem, projekcyjną i dyskusyjną. Wybór tematów ma 

sprzyjać wzmacnianiu więzi sąsiedzkich i integracji uczestników z osiedlem. 

Pierwsze spotkanie z dreszczykiem będzie nawiązywać do mało znanej lokalnej 

legendy o wampierzu. Drugie do problematyki wspólnego działania i wzajemnego 



zrozumienia. Trzecie poświęcimy czworonogom – i toczącym się na osiedlu 

dyskusjom o psach i terenach zielonych. Uczestnikom wręczymy smaczne 

prezenty z miłym sąsiedzkim hasłem. Sama idea spotkań nawiązuje do 

wrocławskiej historii kin osiedlowych. 

Organizacja:  Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej 

Tytuł projektu: SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

Opis: Głównym celem jest walka z samotnością, wyalienowaniem, marginalizacją 

społeczną środowiska osób starszych z Przedmieścia Oławskiego oraz 

bezdomnych kobiet ze Schronisko Brata Alberta. Chcemy stworzyć relacje 

rodzinne tych środowisk poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów artystycznych, 

tworzenia ozdobnych przedmiotów użytkowych z przeznaczeniem na prezenty 

mikołajkowe i świąteczne. Celem warsztatów jest rozwijanie przedsiębiorczości, 

pomysłowości, samodzielności i działań twórczych. Zaproponowane warsztaty są 

połączone z gimnastyką i nauką łatwego j esperanto. To zmusza nasz mózg do 

aktywności i jest doskonałą profilaktyką przeciwstarzeniową, walką z chorobą 

alzheimera. 

Organizacja: Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska 

Tytuł projektu:  Neuromuza - spotkania dla osób z otępieniem i ich 

opiekunów 

Opis: Projekt obejmuje grupowe sesje (4-6 osób) wykorzystujące techniki 

neuromuzykoterapii dla osób z otępieniem z Wrocławia oraz spotkania dla 

opiekunów. Neuromuzykoterapia to terapeutyczne wykorzystanie muzyki w 

poznawczych, czuciowych i ruchowych dysfunkcjach wywołanych uszkodzeniami 

układu nerwowego. Realizacja pozwoli na atrakcyjną aktywizację seniorów oraz 

poznawczą, fizyczną i społeczną rehabilitację. Dla opiekunów jest szansą na 

uzyskanie wsparcia od specjalisty i innych opiekunów, odpoczynek oraz 

utworzenie nowej sieci kontaktów z osobami z podobnymi doświadczeniami. 

Podczas spotkań wykorzystywane jest muzyka na żywo (autoharfa, akordeon, 

instr. perkusyjne). 

Organizacja: Fundacja 4u4us/4us4u 

Tytuł projektu: Smart Kids 4 Smart City czyli mądre dzieci dla sprawnego 

miasta 

Opis: Zorganizowanie dla dzieci z Nadodrza i Ołbina  4 tygodniowych warsztatów 

z programowania robotów z LEGO Education . Szkolenia obejmą 3 wybrane 

Centra, dzieci w wieku od 6-12 lat w grupach do 12 os.. Celem warsztatów jest 



poznanie programowania i funkcjonowania robotów za pomocą klocków LEGO i 

stworzenie projektu plastycznego w celu usprawnienie funkcjonowania miasta lub 

dzielnicy. Projekty z Centrów trafią do lokalnych miejsc użyteczności publicznej, w 

których mieszkańcy będą mogli wybrać najlepsze rozwiązanie. Po zakończeniu 

konkursu Centra otrzymają prezenty, aby mogły kontynuować naukę. Projekty 

rozwiązań przekażemy do BRM Wrocławia. 

Organizacja: Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna II Oddział we 

Wrocławiu 

Tytuł projektu: Workshop in the Gate 

Opis: Miejscem realizacji projektu jest alternatywny klub młodzieżowy The Gate 

mieszczący się przy ul. Dworcowej 1a we Wrocławiu . Odbiorcą działań pozostaje 

młodzież w wieku licealnym i studenckim. Jako The Gate promujemy aktywne 

spędzanie czasu bez używek, stąd chcemy zaproponować szereg aktywności, które 

są aktualnie popularne wśród młodych . Mamy 4-letnie doświadczenie w 

prowadzeniu warsztatów i spotkań, na które przybywają ludzie z różnych 

środowisk i różnych części miasta. Jesteśmy pionierami w swojej dziedzinie - jako 

pierwsi wdrożyliśmy działający już od lat w Europie Zachodniej program 'The Gate' 

na teren Polski! 

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 2 naboru Mikrograntów NGO w 2018 roku. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Mam Hobby" 

Tytuł: Aktywnie i twórczy przepis na zdrowie 

Opis: W ramach projektu planujemy zachęcić dzieci z dzielnicy Grabiszyn, które w 

czasie wakacji zostają we Wrocławiu, do aktywnej organizacji swojego 

wypoczynku. Raz w tygodniu przez całe wakacje na terenie przynależnym do SP nr 

109 zorganizujemy stanowiska rekreacyjno-sportowe, na których pod okiem 

instruktora, dzieci i rodzice będą mogli poznać niecodzienne gry, w które grają 

dzieci z innych stron świata. W pierwszym tygodniu roku szkolnego zorganizowany 

zostanie piknik, w czasie którego odbędzie się turniej kulinarno-sportowy oraz 

ogłosimy konkurs fotograficzny. Na koniec działań odbędzie piknik z plenerową 

wystawą nagrodzonych prac oraz możliwością wykonania rodzinnych zdjęć przez 

fotografa. 

Wnioskodawca: WROCŁAWSKA FABRYKA SPORTU 

Tytuł: PIKNIKI SPORTÓW LETNICH 



Opis: Projekt składa się z dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych, które mają na 

celu integrację społeczności lokalnej poprzez aktywizację ruchową i 

uświadomienie jakie aktywności sportowe są możliwe z wykorzystaniem obiektów 

miejskich, ogólnodostępnych w ich okolicy. Podczas każdego pikniku planowana 

jest organizacja m.in. warsztatów z siatkówki plażowej, fistballu, badmintona, zajęć 

na otwartej siłowni, animacji dla dzieci przy placu zabaw oraz zdrowy poczęstunek 

wraz z poradą dietetyka. Odbiorcy projektu to wszyscy mieszkańcy Wrocławia, 

mieszkańcy osiedli wokół Parku Skowroniego, dorośli, młodzież, dzieci, rodziny. 

Realizacja projektu w Parku Skowronim we Wrocławiu - obiekt WBO boiska do gry 

w siatkówkę oraz tereny przyległe. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Psychosfera 

Tytuł: Lekcje uważności. Trening psychologiczny z zakresu nabywania 

kompetencji radzenia sobie ze stresem jako profilaktyka przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Opis: Lekcje uważności to cykl 12 plenerowych spotkań w formie grupowego 

treningu psychologicznego z zakresu nabywania kompetencji radzenia sobie ze 

stresem. Głównym celem projekt jest dostarczenie jego uczestnikom praktycznej 

wiedzy w tym obszarze służącej poprawie jakości ich życia. Działanie to stanowić 

ma narzędzie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych wykorzystując 

jednocześnie infrastrukturę powstałą w ramach WBO. Projekt skierowany jest do 

mieszkańców Wrocławia powyżej 16 r. ż. chcących nauczyć się skutecznych 

sposobów redukcji napięcia w codziennym życiu. Planowanym obszarem realizacji 

działań są tereny zielone zrewitalizowanego parku na Niskich Łąkach w dzielnicy 

Rakowiec. 

Wnioskodawca: Fundacja św. Józefa 

Tytuł: "ZIELEŃ CIESZY-PLENER ŁĄCZY" 

Opis: Projekt to sześć części realizowanych na terenie czterech osiedli dzielnicy 

Krzyki. Główne miejsce realizacji- otoczenie i pomieszczenia Szkoły Branżowej ul. 

Kamienna 99/101. Uczestnicy- dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z różnymi 

problemami: zdrowotnymi, rozwojowymi, rodzinnymi i dzieci zdrowe, ich rodziny 

i bliscy. W ramach projektu zaplanowaliśmy warsztaty na powietrzu arteterapii z 

relaksacją, warsztaty z żywienia, zajęcia sportowo rekreacyjne w plenerze, 

dogoterapia z relaksacją, codzienne uważne spożywanie posiłku oraz wspólny 

piknik. Dzięki projektowi młodzi ludzie popatrzą na swoje życie z innej 

perspektywy. Będą lepiej współpracować, bawić, się, pomagać innym- staną się 

bardziej wrażliwi i otwarci. 



Wnioskodawca: Fundacja Ładne Historie 

Tytuł: OŁBIN W PLENERZE! 

Opis: Wspólnie z mieszkańcami Ołbina zrealizujemy działania służące 

wypracowaniu konkretnych rozwiązań, które wpłyną na jakość przestrzeni 

publicznej w tej okolicy i sprawią, że łatwiej będzie utrzymywać czystość, przez co 

przebywanie w plenerze stanie się zdrowsze i przyjemniejsze dla jej użytkowników. 

W ramach projektu planujemy: działania artystyczne (plener fotograficzny, 

wystawa), badawcze (spacery, obserwacje indywidualne), informacyjne (kampania 

społeczna) i edukacyjne (warsztaty, spacer przyrodniczy). Przewidziane są też 

działania adresowane do lokalnych aktywistów, które wzmocnią ich kompetencje 

w zakresie organizowania akcji społecznych i animacji otoczenia lokalnego. 

Wnioskodawca: Fundacja Na Szlaku 

Tytuł: Gaj, Tarnogaj: Trzy, dwa, jeden! Poznajmy się! 

Opis: Celem naszego projektu jest zintegrowanie społeczności lokalnej dzielnic Gaj 

i Tarnogaj poprzez zorganizowanie zajęć związanych z kulturą fizyczną, 

aktywnością na świeżym powietrzu i krajoznawstwem. Chcemy zorganizować 

zajęcia z profesjonalistami m.in. na lokalnych obiektach WBO obu dzielnic. W 

ciekawej formie pokażemy jak prawidłowo dbać o kondycję fizyczną. Ważnym 

elementem naszego projektu będzie gra miejska, która poprzez tematyczne 

wycieczki pozwoli mieszkańcom odkryć ciekawostki historyczne i krajoznawcze 

okolic. Zależy nam, by na tych zajęciach nawiązały się nowe znajomości sąsiedzkie, 

które będą kontynuowane również po zakończeniu projektu, na późniejszych 

spotkaniach czy spacerach. 

Wnioskodawca: Fundacja Teatr Neon 

Tytuł: Co piszczy w trawie? 

Opis: Cykl mini teatrzyków interaktywnych granych wraz publicznością, którą w 

głównej mierze będą osoby niepełnosprawne oraz dzieci z placów zabaw i 

podwórek osiedlowych. Inicjatorami działań teatralnych będą aktorzy, terapeuta, 

muzyk wraz z grupą osób niepełnosprawnych intelektualnie z domów Fundacji 

L'Arche. Inspiracją do scenariuszy teatralnych będzie mikro- i makro-kosmos, czyli 

świat przyrody: to, co "piszczy" w trawie, w drzewach, w powietrzu. Będzie to także 

bajkowa lekcja ekologii. Każdy z teatrzyków odbędzie się w innej przestrzeni 

osiedla Karłowice: na łące w parku, placu zabaw, podwórku osiedlowym, tak aby 

dotrzeć z tym wydarzeniem do jak największej liczby odbiorców. 

 



Wnioskodawca: KLUB SPORTOWY HRABINY WROCŁAW 

Tytuł: Zakochaj się w softballu - tygodniowy cykl treningów dla dzieci w 

wieku 7-13 lat 

Opis: Projekt dotyczy organizacji pięciu treningów softballowych na terenie boiska 

baseballowego na Zakrzowie (boisko powstało w ramach realizacji projektu WBO). 

Treningi będą przeprowadzone przez zawodniczki drużyny Hrabin. Zajęcia 

przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Proponowane działanie na rzecz dzieci 

oprócz dobrej zabawy i uatrakcyjnienia wakacji ma na celu integrację lokalnej 

społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwój i upowszechnianie 

kultury fizycznej, a przez to także naukę pracy w grupie i kształtowanie właściwych 

postaw moralnych. 

Wnioskodawca: Regime brigade 

Tytuł: Mikser pokoleniowy 

Opis: Celem Miksera Pokoleniowego jest naświetlenie problemu marginalizacji i 

osamotnienia seniorów, ich aktywizacja oraz lepsze zrozumienie ich potrzeb przez 

młodsze pokolenia. Społeczeństwo jest organizmem, którego elementy powinny 

wzajemnie się wspierać i który dla rozwoju powinien czerpać z doświadczeń 

nabytych przez inne osoby. Jako ogół zachowujemy się odwrotnie, spychając 

seniorów na margines społeczeństwa. Rodzi to istotny problem - starsi ludzie czują 

się niesłuchani i niepotrzebni. Chcemy stworzyć międzypokoleniową płaszczyznę 

organizując dwa wydarzenia dla młodzieży i seniorów, podczas których 

chcielibyśmy wymienić się własnymi, specyficznymi punktami widzenia i 

doświadczeniami. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie No Limits 

Tytuł: No Limits Scooter Jam 2018 

Opis: No Limits Scooter Jam 2018 dot. promocji wyczynowej jazdy na hulajnodze. 

W imprezie mają uczestniczyć głównie dzieci i młodzież. Będą to zawody 

hulajnogowe. Dzięki tej imprezie będziemy mogli zaangażować społeczność 

lokalną do aktywnego spędzania wolnego czasu. Z doświadczeń i działań 

podejmowanych przez No Limits wiemy, że jest duże zainteresowanie hulajnogami 

wśród dzieci i młodzieży, dlatego chcemy zorganizować dla nich wydarzenie gdzie 

będą mogli pokazać swoje umiejętności, spotkać się ze swoimi rówieśnikami oraz 

zachęcić mieszkańców Wrocławia do rozpoczęcia swojej przygody z hulajnogami. 

Chcemy również zachęcić osoby, które jeszcze nie jeżdżą na hulajnodze do 

spróbowania tej dyscypliny. 



Wnioskodawca: Fundacja Pretium 

Tytuł: Zdrowa sobota - Piknik z elementami pierwszej pomoc 

przedmedycznej 

Opis: Projekt będzie zrealizowany na boisku do gry w siatkówkę przy SP 98 ul. 

Sycowskiej, oddanym do użytku ze środków WBO. Projekt przewiduje organizacje 

pikniku, w trakcie którego będzie można zrobić badania EKG, poziom cukru we 

krwi, zmierzyć ciśnienie, oraz uzyskać konsultacje doradców żywieniowych, a także 

spotkać się z ekspertami ds. sportu, rehabilitacji. Dla dzieci zaplanowaliśmy pokazy 

tańca, występy artystyczne, malowanie twarzy, gry i zabawy. Jeden z elementów 

pikniku to szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, które zorganizują 

Ratownicy Medyczni. W trakcie Pikniku będzie można zostać dawcą szpiku 

(współpraca z Fund. DKMS),oddać krew dla ofiar wypadków. Piknik zakończymy 

tańcem - ZUMBĄ. 

Wnioskodawca: UKS Latający Holender 

Tytuł: Wrocław znany i nieznany - maraton fotograficzny 

Opis: Projekt ma na celu promocję turystyki i miasta poprzez fotografię. 

Odbiorcami projektu będą osoby dorosłe oraz młodzież. Projekt kierujemy do 

pasjonatów fotografii oraz turystyki rowerowej. Organizując maraton 

fotograficzny chcemy, aby uczestnicy przemieszczając się rowerami miejskimi 

dokładniej poznali miasto, w którym żyją i uwiecznili na zdjęciach m.in. rynek, 

Dworzec Główny, a także miejsca dofinansowane przez WBO i mniej znany 

Wrocław z perspektywy Odry (płynąc Zieloną Tarą) a także z perspektywy kolei 

(jadąc historycznym wagonem pociągu KSK). Najciekawsze ujęcia wydrukujemy w 

formie pocztówek, które będą rozdawane m.in. w miejscach kulturalno-

artystycznych we Wrocławiu. 

Opis realizowanych inicjatyw w ramach 1 naboru Mikrograntów NGO w 2018 roku. 

Organizacja: Fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej 

Tytuł: Cyrkowe wakacje nad Oławką 

Opis: Projekt polega na zorganizowaniu dla dzieci z osiedla Przedmieście Oławskie 

dwóch tygodniowych warsztatów cyrkowo/ teatralnych. Dzieci wezmą udział w 

warsztatach cyrkowych z profesjonalnym sprzętem cyrkowym tj. pojki, monocykle, 

diabolo , szczudła itp. będąc pod opieką animatorów i trenera. Głównymi 

działaniami będą warsztaty ale także wydarzenia finałowe- dwa festyny na terenie 

dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach. Każde wydarzenie finałowe rozpocznie się 

pochodem przez Żabią Ścieżkę, aż do terenów nad Oławką. Tam na dzieci będzie 



czekał piknik z atrakcjami, na wydarzenie zostaną zaproszeni rodzice, 

opiekunowie, koledzy i koleżanki zaangażowanych w projekt dzieciaków. 

Organizacja: Fundacja Wspierania oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnych 

"Nasze Karłowice" 

Tytuł: Osiedlowe Święto Sportu 

Opis: Celem projektu jest przeprowadzenie dwudniowej imprezy o charakterze 

sportowo-społecznym na Polanie Karłowickiej (Kasprowicza 45). Pokażemy 

mieszkańcom Wrocławia w jaki sposób można spędzać czas wolny wspólnie z 

rodziną lub znajomymi na łonie natury. Zaprezentujemy ok. 20-25 dyscyplin 

sportów wszelakich tj. Oprócz standardowych takich jak piłka nożna, siatkówka, 

koszykówka, czy badmington chcemy zaprezentować i pokazać jak grać w bule, 

fresbee golfa, krykieta, nordic walking, hokej na trawie, baseball, sporty walki, 

street workout, taniec, ByggyGym, gry planszowe, Zumba oraz wiele innych. Całość 

zakończymy Wspólnymi Igrzyskami Sportowymi. 

Organizacja: Stowarzyszenie "Zmieniaj Zakrzów" 

Tytuł: Mnóstwo radości w Parku Jedności - fest festyn na Zakrzowie z okazji 

Dnia Dziecka 

Opis: Najważniejszym elementem projektu jest zorganizowanie festynu 

osiedlowego w Parku Jedności na Zakrzowie w okolicach Dnia Dziecka. 

Świętowanie połączone będzie z wykonaniem prac na rzecz otoczenia, 

doskonaleniem umiejętności oraz badaniem potrzeb mieszkańców. Wydarzenie 

będzie skierowane do wszystkich osób lubiących spędzać czas w Parku Jedności. 

Zależy nam, żeby zainteresować też grupę starszych dzieci, dla których nie ma 

propozycji ciekawych zajęć na osiedlu, i które są za duże na spędzanie czasu na 

placu zabaw oraz pokazać im różne możliwości rekreacji na świeżym powietrzu. 

Przed imprezą członkowie naszego stowarzyszenia wraz z mieszkańcami 

odświeżyliby "osiedlowe polegiwacze". 

Organizacja: Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie 

Tytuł: EKOprzyjazne Przedmieście Oławskie 

Opis: Akcja edukacyjna kształtująca proekologiczne zachowania mieszkańców. 

Główne działania mają skupiać się na propagowaniu postawy odpowiedzialnego 

opiekuna psa oraz propagowaniu dbałości o wspólne otoczenie. Na Przedmieściu 

Oławskim olbrzymim problemem jest utrzymanie porządku w miejscach 

publicznych (chodniki, podwórka, skwery). Część mieszkańców nie sprząta po 

swoich psach, śmieci wystawia gdziekolwiek. Trawniki, najczęściej zaniedbane, są 



wykorzystywane jako toalety dla psów, na których nie ma obowiązku sprzątania. 

Odbiorcami projektu są dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież 

gimnazjalna i licealna oraz osoby dorosłe, w tym seniorzy. Miejsce realizacji 

Przedmieście Oławskie. 

Organizacja: Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej 

Niewidomych, Słabowidzących i Przewodników "GUIDE" 

Tytuł: Niech piłka nas łączy 

Opis: Projekt "Niech piłka nas łączy" adresowane jest do dzieci i młodzieży dwóch 

szkół (Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 13 i SP nr 20 im. Orła 

Białego we Wrocławiu), W ramach projektu planujemy przeprowadzić zajęcia 

pozalekcyjne promujące aktywność sportową zakończoną cyklem meczy piłki 

nożnej, zorganizowanym w każdej z w/w szkół. Głównym założeniem jest 

integracja i wspieranie zdrowej rywalizacji pomimo różnic, połączone z 

szacunkiem oraz nauką zasad fair play. W skład każdej z drużyn wejdą uczniowie 

obu szkół, którzy pod okiem trenerów zdobędą umiejętności pozwalające na 

rozegranie turnieju. Podczas uroczystego spotkania rozdane zostaną nagrody, 

które wręczą zawodnicy Klubu Sportowego Ślęza. 

Organizacja: Stowarzyszenie Ochrony Drzew “miastoDrzew” 

Tytuł: Maj z drzewami 

Opis: Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom Wrocławia roli i wartości drzew 

w otoczeniu człowieka. Chcemy dzięki niemu połączyć przyjemne z pożytecznym: 

spędzanie czasu na świeżym powietrzu i wzbogacanie swojej wiedzy. Cele te będą 

realizowane poprzez wydarzenia przeprowadzane na terenach zielonych (spacery 

tematyczne i rajd rowerowy), szkolenie nt. podstaw pielęgnacji drzew i prawnych 

aspektów ochrony drzew oraz pokaz filmu o odradzaniu się lasu wraz z debatą o 

ochronie lasów, szczególnie Puszczy Białowieskiej. Projekt kierujemy do 

wszystkich zainteresowanych drzewami i ich obroną. Poszczególne wydarzenia 

będą działy się w różnych miejscach Wrocławia, m.in. na Nadodrzu, w Parku 

Południowym. 

Organizacja: Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej "UP-DATE" 

Tytuł: Wrocław - wielokulturowe miasto spotkań 

Opis: Projekt skierowany jest do mieszkańców Wrocławia oraz przedstawicieli 

mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych 

zamieszkujących Wrocław. Poprzez ten projekt chcemy pokazać wrocławianom, że 

Wrocław jest dla wszystkich bez względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość 



czy orientację seksualną. Chcemy aby Wrocław stał się prawdziwym miastem 

spotkań. W ramach projektu przewidujemy realizację: 3 warsztatów kompetencji 

międzykulturowych, 5 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz 

Pikniku Wielokulturowego na Wyspie Słodowej. Projekt przyczyni się bezpośrednio 

do zwiększenia wiedzy i świadomości wrocławian na temat tolerancji, praw 

człowieka i dialogu kulturowego. 

Organizacja: Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców 

Tytuł: "Nowiny" - Serwis Informacyjny po ukraińsku 

Opis: Stworzenie w ramach Internetowej Telewizji Dolnego Ślaska DTV24 

cotygodniowego serwisu informacyjnego w języku ukraińskim. Celem serwisu 

emitowanego w internecie a więc ogólnie dostępnego jest informowanie 

społeczności ukraińskiej o imprezach kulturalnych, informacjach o zatrudnieniu, 

załatwianiu podstawowych formalności w urzędach, przepisach prawnych, 

bieżących informacji miejskich i wojewódzkich, ofert szkół i uczelni. W samym 

Wrocławiu jest 64 tys. osób mówiących po ukraińsku. W chwili obecnej nikt nie 

realizuje takiego projektu. Redaktorem prowadzącym serwis pn. "Nowiny" będzie 

Oksana Gordijko zawodowa dziennikarka telewizyjna z Ukrainy mieszkająca we 

Wrocławiu. 

  

Organizacja: Zaczytani.org 

Tytuł: Zaczytany Wrocław! 

Opis: Projekt polega na zorganizowaniu szkoleń z prowadzenia bajkoterapii czyli 

wykorzystaniu bajek do celów edukacyjnych, relaksacyjnych, terapeutycznych. W 

szkoleniu mogą wziąć udział seniorzy, rodzice, studenci, uczniowe itp. Każdy 

weźmie udział w dwudniowym szkoleniu, które przygotuje go do pełnienia roli 

bajkoterapeuty. Szkolenie prowadzone będzie przez profesjonalistów– osoby 

posiadające wiedzę w tym zakresie sam program bajkoterapii znajduje się pod 

superwizją Grupy TROP. Beneficjenci po odbytym szkoleniu wykorzystają nabyte 

umiejętności i poprowadzą bajkoterapie w przedszkolach, świetlicach 

środowiskowych, szpitalach itp. Projekt zakończy się otwartym piknikiem 

integracyjnym dla mieszkańców. 

Organizacja: "Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS" 

Tytuł: Projekt "MAMA" - promocja świadomego rodzicielstwa w przestrzeni 

publicznej miasta Wrocławia. 



Opis: Chcemy upowszechniać zdrowe wzorce wychowywania dziecka, tj. karmienie 

piersią w miejscach publicznych. Do tych miejsc zaliczamy obszary związane z 

rekreacją mieszkańców miasta, w szczególności te zrealizowane w ramach WBO, a 

także lokale gastronomiczne. Jednak odbiorcami naszej platformy będą nie tylko 

matki karmiące. Są nimi również właściciele restauracji i wszystkie osoby 

przebywające w miejscach publicznych. Chcemy stworzyć portal internetowy 

promujący miejsca przyjazne matkom karmiącym na terenie Wrocławia. Wszystkie 

one będą mogły tam znaleźć miejsca dostosowane do ich potrzeb. A dzięki naszym 

działaniom promocyjnym portalu - zwiększymy świadomość społeczną wszystkich 

mieszkańców. 

Organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nauka- Sport- Wypoczynek 

Tytuł: Karłowickie Inicjatywy 

Opis: Nasze główne działania będą dotyczyć dwóch płaszczyzn- modelarstwa oraz 

organizacji  Miejskiej Ligii w Piłce Nożnej. Uczestnikami projektu będą dzieci i 

młodzież wraz z opiekunami. Zajęcia z modelarstwa odbędą się w Szkole 

Podstawowej nr 83 oraz zajęcia praktyczne na Wałach Odrzańskich w rejonie 

Polany Karłowickiej. Treningi piłkarskie odbędą się  w SP 8 na boisku sztucznej 

nawierzchni, a turnieje na boisku Polany Karłowickiej. Niezależnie od tego, że 

główne działania realizowane są na Karłowicach to zajęcia są dostępne dla 

wszystkich mieszkańców-zarówno chłopców jak i dziewczynek. Chcemy aby w 

naszym turnieju uczestniczyły całe rodziny co pozwoli na integrację 

międzypokoleniową. 

 


