
 
 

W Naborze 1 2023 konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 lutego,  
do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 21 pomysłów działań nieformalnych grup 
młodzieżowych na terenie Wrocławia. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną.  
 

Ostatecznie 14 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.  
Sprawdźcie listę rankingową i oceny w generatorze lub czekajcie na informację od koordynatorki 
ścieżki młodzieżowej na temat warunków dofinansowania. 
 

GRATULUJEMY! 
 
Grupy, które tym razem nie otrzymały dofinansowania, zachęcamy do startu w kolejnych naborach  
(w maju lub we wrześniu), koniecznie zgłoście się wcześniej na konsultacje do koordynatorki 
Mikrograntów młodzieżowych. 

 

   

 

1. Ciasteczkowe Bingo 
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy przedstawicielami grupy młodzieży, która regularnie spotyka się w Rękodzielni w osiedlowym Klubie 

"Promyk". Mamy po 13 i więcej lat, chodzimy do różnych szkół i klas na Szczepinie, ale łączy nas zamiłowanie 

do rękodzieła, w szczególności jako narzędzia do życia w duchu zero-waste. Chętnie uczymy się nowych technik, 

które później wykorzystujemy do odnawiania, przerabiania czy ozdabiania naszych rzeczy. Chętnie organizujemy, 

jak i włączamy się w różne akcje charytatywne, czy to na rzecz zwierząt, czy też lokalnej społeczności (w tym 

osób wykluczonych społecznie mieszkających na naszym osiedlu). Tym razem chcemy zorganizować projekt 

międzypokoleniowy dla naszych rówieśników oraz seniorów. 

 

Grupa o projekcie: 
"Ciasteczkowe Bingo" to projekt skierowany do wielopokoleniowej społeczności osiedla Szczepin. Celem jest 

aktywizacja młodzieży i seniorów, integracja międzypokoleniowa oraz rozwijanie zamiłowań rękodzielniczych. 

Do udziału zaprosimy młodzież oraz seniorów, którzy poprzez wspólne działania będą mogli zaangażować się w 

działania kulturalne na rzecz lokalnej społeczności. Chcemy pokazać, że warto spotkać młodych i starszych, aby 

przełamywać stereotypy (przynudzający staruszek - niewychowany młody), konfrontować różne spojrzenie, 

wymieniać się wiedzą i umiejętnościami. W ramach projektu zaplanowaliśmy: 1.Warsztaty z cukiernikiem, 

podczas których poznamy recepturę na lukier oraz różne techniki dekoracji. Warsztaty pozwolą poznać tajniki 

sprawnego i precyzyjnego zdobienia ciasteczek. 2. Międzypokoleniowa Fabryka Ciasteczek - spotkanie młodych 

i silversów, podczas którego będziemy wdrażać nowo nabyte umiejętności. Przygotujemy pięknie ozdobione 

ciasteczka, które będą miłą nagrodą podczas finału projektu. 3. Finał projektu 'Ciasteczkowe Bingo' to 

wydarzenie dla lokalnej społeczności, podczas którego będziemy grać w Bingo z nagrodami z 

Międzypokoleniowej Fabryki Ciasteczek. Wspólny czas przy grze, herbacie i ciasteczkach będzie idealny by 

lepiej się poznać oraz wspierać w tych obszarach, gdzie młodzi i starsi mogą się uzupełniać. Projekt będzie 

realizowany w Klubie Promyk, na osiedlu Szczepin, w terminie od 01.04 do 19.05.2023r. 

2. ,,Działamy z przEKOnaniem”   
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy grupą znajomych, którą połączyło zamiłowanie do działalności społecznej. Naszym celem jest 

tworzenie przestrzeni przyjaznej młodzieży, która przy okazji przyczyni się do poprawy jakości życia 

społeczeństwa. Chcemy jak najefektywniej wykorzystać umiejętności, które mamy i czas jakim dysponujemy na 

działalność dla dobra ogółu. Nasze wolontariackie zamiłowanie daje nam niesamowitą satysfakcję i szansę na 

zdobycie nowych kompetencji, które poszerzają nam horyzonty na przyszłość. W skład naszego zespołu 

wchodzą: studentka kosmetologii Natalia oraz uczniowie technikum z kierunku architektury krajobrazu - 

Wiktoria i Maciej. Pomimo wielu codziennych obowiązków, jakimi są studia, szkoła, praca, działalność w 
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organizacjach charytatywnych i wielu innych - nadal czujemy, że możemy więcej i nie zaprzestajemy realizacji 

naszych kolejnych pomysłów. 

 

Grupa o projekcie: 
,,Działamy z przEKOnaniem” to młodzieżowa inicjatywa, na którą składa się kampania informacyjna na temat 

roślinności w mediach społecznościowych oraz finał akcji - dzień sadzenia roślin, który odbędzie się 15.04.2023 

r. na terenie Kampusu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Podczas niego uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć 

swoją wiedzę dzięki prelekcji nt. sadzenia roślin i znaczenia ich obecności w ekosystemie, a także nabyć 

praktycznych umiejętności ogrodniczych. Oprócz tego będzie to świetna okazja do poznania nowych osób i miłego 

spędzenia wolnego czasu. Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodzieży zamieszkującej osiedle Plac 

Grunwaldzki oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego przebywających na Kampusie Grunwaldzkim, 

natomiast zapraszamy wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. 

3. Integracja i kooperacja, czyli Gaj w naszych rękach   
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy uczennicami ostatniej klasy szkoły podstawowej. Z osiedlem, gdzie znajduje się nasza szkoła, jesteśmy 

związane od urodzenia. Dobrze je znamy. W szkole działamy w wolontariacie i staramy się angażować w 

działania społeczne organizowane w naszej szkole 

 

Grupa o projekcie: 
Lubimy spędzać czas na naszym osiedlu. Często spotykamy się po szkole, uprawimy tu różne sporty - jeździmy 

na rolkach, na rowerze, gramy w koszykówkę. Jednak zauważyłyśmy, że nie dzieje się tu za dużo. Rzadko 

organizowane są wydarzenia, warsztaty i różne eventy dla dzieci, młodzieży i rodzin. Jedynym miejscem, gdzie 

możemy się poznawać jest szkoła i czas lekcyjny. Tradycja w naszej szkole jest organizacja Festynu Rodzinnego. 

Wiemy, że to właśnie świetna okazja do integracji i poznania nowych osób, które mieszkają na naszym osiedlu. 

Chciałybyśmy się zaangażować w jego organizację, przygotować stoiska tematyczne (stoisko ekologiczne - 

materiały edukacyjne jak dbać o środowisko i nasze osiedle, przykłady rozwiązań eko w naszym otoczeniu, 

zaplatanie warkoczyków i malowanie twarzy - zwiększenie atrakcyjności naszych działań w śród rodziców i dzieci) 

oraz zorganizować konkurs fotograficzny "Kadry z Gaju". Powołamy jury, w skład którego będzie wchodził 

przedstawiciel samorządu uczniowskiego, opiekun Samorządu, przedstawiciel Rady Rodziców i przedstawiciel 

Rady Osiedl. Informacje o konkursie będą zmieszczone na stronie szkoły, stronie www osiedla. 

4. Zbuduj swój świat   
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy uczennicami klasy 3 w Technikum nr 13. Uczymy się na kierunku Technika Reklamy. Interesujemy się 

trendami w branży, psychologią i innowacjami w temacie marketingu. Oprócz rozwijania zainteresowań 

zawodowych w wolnym czasie rozwijamy swoje talenty - rysunek, fotografia, akrobatyka, prace manualne. Jeśli 
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tylko mamy okazję angażujemy się w różnego rodzaju działania społeczne. W wakacje brałyśmy udział w 

projekcie społecznym w Niemczech, którego tematyka opierała się o wizję szkoły przyszłości. Teraz 

chciałybyśmy podzielić się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami i koleżankami. 

 

Grupa o projekcie: 
W ostatnim czasie bardzo zainteresowała nas metoda pracy Design Thinking. Brałyśmy udział w debacie, która 

była prowadzona z wykorzystaniem tej metody. Było to dla nas inspirujące wydarzenie. Chciałybyśmy podzielić 

się swoim doświadczeniem i przeprowadzić warsztaty dla młodzieży w wieku 10-14 lat. Podczas zajęć 

planujemy wykorzystać klocki LEGO. Będą one innowacyjnym narzędziem pracy, które pomogą pobudzić 

kreatywność. Jeśli np. ze względów finansowych nie będzie można ich zorganizować bierzemy pod uwagę 

zstąpienie ich np. kartonikami, małymi pudełkami, tekturą itp. Tematyka warsztatów będzie dostosowana do 

wieku i potrzeb uczestników i wybrany zostanie przez opiekuna grupy biorącej udział w warsztatach. Poruszane 

tematy będą dotyczyły dbania o środowisko, zarządzania własnym czasem, organizację swojej pracy, radzenie 

sobie z sytuacjami stresującymi i umiejętność rozwiązywania konfliktów. 

5. Weź Bubble Tea i wyjdź ze swojego "bubble"   
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy trójką przyjaciół, którzy poznali się na zajęciach w Fundacji Hobbit (pomagamy tam obecnie w 

organizacji wielu zajęć dla dzieci i młodzieży; pomagamy w prowadzeniu zajęć na obozach letnich (żeglarskich) 

i zimowych (narciarsko - snowboardowych). W każdy piątek spotykamy się na zajęciach, w czasie których 

uczymy się być dobrym opiekunem na obozach. Nasza paczka składa się z wielu, naprawdę niesamowitych osób: 

Zuza potrafi pięknie rysować i malować, czyta ciekawe książki i jest naszą lokalną mistrzynią angielskiego; 

Maurycy to miłośnik historii (w szczególności IIWŚ), ma świetnie poczucie humoru i jest naprawdę super. Eliza 

to skromny filmoholik, który z lubością jeździ rowerem i próbuje wyjaśnić jak ten nasz świat działa. Oczywiście, 

to nie wszyscy, ale właśnie ci będą się zajmować projektem. Chcielibyśmy zrobić coś, co wyrazi nas ale też da 

coś innym. 

 

Grupa o projekcie: 
Wspólnie zauważyliśmy, że życie wielu naszych rówieśników jest podyktowane tym, co akurat jest modne i 

popularne. Starają się do tego dostosować, by należeć do społeczności reszty nastolatków. Chcąc im pomóc w 

tych zmaganiach, chcielibyśmy przeprowadzić warsztaty z przygotowania dobrze znanego napoju 'bubble tea'. 

Swoim rówieśnikom nie trzeba tłumaczyć co to jest, ale dla tych niewiedzących, jest to herbata z kuleczkami 

smakowymi, które pękają w buzi. Jest to bardzo popularny napój, a także bardzo drogi, jak na (nie zwykłą) 

herbatę. Nie wszyscy mają środki na to, by jej spróbować. Stąd też pytanie: dlaczego nie zrobić tego samemu? 

No właśnie, dlaczego! Naszym projektem nie mamy na celu pokazania młodzieży, że kierowanie się modą jest 

płytkie, bezsensowne i odbiera prawo bycia unikatową jednostką. Nie - wiemy, że moda to jest to, co podoba się 
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wielu, więc zróbmy coś, by więcej osób mogło poczuć upajającą moc bycia w grupie i nie musi to być napój 

zmieniający świadomość. Naszym głównym celem jest jednocześnie pokazanie że aby się dobrze bawić można 

spędzić czas przy dobrej herbacie. To co, widzimy się na herbatce? 

6. ‘’rKABARETEM w GAJ"   
 
Grupa o sobie: 
My jesteśmy koleżankami z tego samego osiedla Gaj. Tu mieszka też starszy od nas kolega Kuba. Będziemy 

współpracować po raz pierwszy. Kuba zna się na komputerach, uczy się w Technikum. My chodzimy jeszcze do 

szkół podstawowych, lubimy być z ludźmi i lubimy sport. Dużo rozmawiamy. Do projektu skłoniła nas rozmowa 

z koleżankami mojej Babci. Te starsze Panie mają tyle energii i radości. Chcemy razem z Nimi rozruszać Gaj 
 

Grupa o projekcie: 
My młodzi mieszkańcy i mieszkanki osiedla Gaj razem z grupą aktywnych osób 55+ chcemy zaradzić temu, że 

niewiele się dzieje na naszym osiedlu. W rozmowach ze starszymi osobami (babciami) wyszło, że jest grupka 

chętnych osób ze starszego pokolenia do stworzenia grupy kabaretowej na Gaju. Chcemy taką wielką szansę 

wykorzystać. Stworzymy wspólnie grupę "Kabaretem w Gaj". Po treningach, próbach już w czerwcu zaprosimy 

mieszkańców Gaju i bliskich osiedli na występy. Chcemy zachęcić mieszkańców blokowiskowego osiedla do 

wyjścia z domów i do wzięcia udziału w życiu na zewnątrz. Muzyka i śpiew będą sposobem na wspólne chwile. 

Liczymy, że wspólnie ze starszymi mieszkańcami naszego osiedla uaktywnimy, zmobilizujemy Gajowiczan do 

wspólnego spędzania wolnego czasu, do wychodzenia z domów choćby na występy naszego osiedlowego 

kabaretu. Może zachęcimy młodszych i starszych mieszkańców Gaju do innych inicjatyw. 

7. My Razem: polsko-ukraińskie warsztaty z kultury ludowej   
 
Grupa o sobie: 
Jesteśmy wychowankami Klubu Aktywności i Rozwoju, który prowadzi Fundacja "Dajmy Szansę". Nasza 

świetlica mieści się na ul. Piłsudskiego 97/11 we Wrocławiu. Spędzamy razem większość wolnego czasu, 

odrabiamy lekcje, uczestniczymy w różnych wyjściach i zajęciach organizowanych przez Klub. Od około roku 

do naszej ekipy dołączyły dzieci z Ukrainy i Białorusi, zaprzyjaźniliśmy się i staramy się poznać naszą kulturę, 

zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu. W obecnej sytuacji angażujemy się w wolontariat dla Uchodźców z 

Ukrainy, regularnie w weekendy chodzimy do ukraińskiego domu dziecka we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 

181, razem z naszą wychowawcą, panią Magdą, robimy wspólnie prace plastyczne i gramy w gry zespołowe. Do 

naszego Klubu dołączyło kilkoro dzieci, które obecnie przyjechały z Ukrainy. Bardzo chcielibyśmy 

zorganizować kilka wydarzeń, w którym będziemy mogli okazać naszą przyjaźń i solidarność, w tym trudnym 

czasie twórczo i kreatywnie spędzić wspólnie czas i zorganizować coś dobrego. 
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Grupa o projekcie: 
Projekt ma na celu przybliżyć kulturę ludową Ukrainy oraz mieć charakter wymiany doświadczeń, wspólnego 

poznania się i spędzenia czasu w sposób twórczy. Ma również za cel podarować naszym nowym Uczestnikom 

zajęć Klubowych: dzieciom-Uchodźcom z Ukrainy, ich bliskim oraz społeczności lokalnej, wsparcie i 

solidarność w czasie trwającej wojny. Celem projektu jest integracja polskiej i ukraińskiej społeczności lokalnej 

oraz wzajemne poznanie swojej kultury ludowej: pieśni, tańców, muzyki i elementów udowego stroju. Nasz 

projekt będzie składał się z trzech spotkań. W spotkaniach będzie towarzyszyć nam pieśniarka, 

multiinstrumentalista i kompozytorka z Kijowa - Olesia Sinchuk. Na pierwszym spotkaniu zapoznamy się z 

ludowym strojem ukraińskim, wykonamy ukraińskie wianki, elementy haftu i ukraińską biżuterię - krywulki. Na 

następnym spotkaniu zapoznamy się z polskimi strojami ludowymi i będziemy malować muzykę graną przez 

Olesię na instrumentach, a podczas ostatniego spotkania sporządzimy mandale z darów przyrody, rozpalimy 

ognisko w Lesie Sołtysowickim i będziemy śpiewać ukraińskie pieśni oraz tańczyć tradycyjne tańce. 

8. "Ruszam głowę i głową"   
 
Grupa o sobie: 
Ola i ja znamy się od dwóch lat, chodzimy do tej samej szkoły i razem odbywamy praktykę w kierunku zawodu 

krawiec. W tym roku szkolnym dołączyła do nas na praktykę Zosia i zaprosiłyśmy ją do współpracy z nami w 

Mikrograntach Młodzieżowych. Łączy nas świat mody i chęć usamodzielnienia się. Uważamy, że krawiectwo ma 

przyszłość, szczególnie gdy się szyje ubrania jedyne w swoim rodzaju. Teraz chcemy pomóc osobom, które 

pragną usprawniać swój umysł i sprawność ruchową. Pomożemy zorganizować grupy, połączyć ludzi w 

działaniu. 

 

Grupa o projekcie: 
Pracujemy, tzn. mamy praktyki w zakładzie odzieżowo-krawieckim i ciągle słyszymy od klientów, a nawet w 

rodzinie, że ludzie narzekają na częste, a nawet bardzo częste zapominanie o mniej lub bardziej ważnych rzeczach 

w ciągu dnia. Starsze i trochę młodsze osoby chętnie też rozruszałyby i ciało, usprawnili poruszanie się. Słyszymy 

też, że osoby, szczególnie starsze mają utrudniony dostęp do rehabilitacji a samemu trudno im wziąć się za siebie, 

a prywatnie jest drogo. Poza tym wiele osób nie wie od czego zacząć. Dlatego dla społeczności Hub i Gaju i 

mieszkańców innych części Wrocławia chcemy zorganizować warsztaty aktywowania głów - umysłów i ciała za 

pomocą gimnastyki kinestetycznej pod kierunkiem specjalisty. Idzie wiosna, będzie dobra pogoda możemy 

ćwiczyć też na świeżym powietrzu. Stworzymy dwie grupy po 17 osób. Osoby te nauczą się, potem będą ćwiczyć 

w domu i pokażą swoim bliskim bo zapamiętają co trzeba robić i otrzymają papierową instrukcję z najważniejszymi 

ćwiczeniami dla głowy i ciała. Pokażemy gdzie na Gaju i na Hubach są mini siłownie zbudowane w ramach WBO 

i jak je wykorzystywać dla zdrowia. 
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9. Fantazyjne alpaki   
 
Grupa o sobie: 
Jesteśmy wychowankami Klubowego Centrum Aktywności E-świ@t, prowadzonego przez Fundację Dajmy 

Szansę, na ul. Piłsudskiego 97/11 we Wrocławiu. Jesteśmy uczniami szkół podstawowej i ponadpodstawowej. 

Przychodzimy do Klubu, by porozmawiać, odrobić lekcje, ciekawie spędzić czas i rozwijać zainteresowania. 

Chcielibyśmy by wspólny projekt był okazją do wspólnego, bezpiecznego i twórczego spędzenia czasu w innych 

niż zazwyczaj warunkach. Pragniemy razem wydać książeczkę dla białoruskich dzieci oraz przygotować grę 

terenową pt. Alpasiowo, która zintegruje lokalną społeczność polską i białoruską w ciekawy i interesujący dla 

dzieci i ich opiekunów sposób. 

 
Grupa o projekcie: 
Projekt ma na celu przybliżyć temat grafiki, ilustratorstwa oraz uroczego zwierzęcia jakim jest alpaka. Rozwinie 

też nasze artystyczne pasje. Nika pisze krótkie teksty literackie, Laura i Natalia uwielbiają malować obrazy 

akwarelami i akrylami, rzeźbić, modelować. Niedawno naszą wspólną pasją stało się tworzenie ilustracji i wspólne 

pisanie krótkich tekstów, graficzne ich redagowanie. Naszym marzeniem jest przetłumaczyć dla białoruskich dzieci 

fragmenty książki Anny Śliwińskiej pt. "Przygody i draki Alpaki Kaki", z którą mamy osobisty kontakt. 

Koordynator projektu pani Natallia Khatsko jest przyjaciółką ilustratorki książeczki - Julii Błaszczyk, która zrobi 

dla nas warsztaty z ilustrowania. Przygotujemy też grę terenową, wymyśliliśmy krótką fabułę, której bohaterem 

będą fantazyjne alpaki. Zadaniem grających jest rozwiązać szereg zadań integrujących uczestników i dobra 

zabawa. Będziemy rozwijać kreatywność i empatię uczestników projektu. Zaprosimy do gry terenowej członków 

naszej świetlicy - dzieci polskie i białoruskie, ukraińskich uchodźców oraz lokalną społeczność Wrocławia. 

 

10. "Roztańczone Mamy"   

Grupa o sobie: 
Wszyscy troje znamy się od ponad dwóch lat, chodzimy do tej samej szkoły a nawet do tej samej klasy i razem 

odbywamy praktykę w kierunku zawodu kucharz małej gastronomii. W zeszłym roku Sandra odważyła się na 

wolontariat w Mikrograntach Młodzieżowych i teraz zaprosiła nas. Pomyśleliśmy o naszych Mamach jak są 

zapracowane, niektórzy z nas są w rodzinach zastępczych, Mamy są takie wspaniałe. Chcemy zrobić ciekawe, 

nietypowe zajęcia, spotkania dla różnych Mam to znaczy Mam uczniów z naszej szkoły i dla Mam z naszego 

osiedla Huby. A teraz łączy nas koniec szkoły i uczenie się do egzaminów końcowych. 

 

Grupa o projekcie: 
My młode uczennice, i jeden uczeń którzy będziemy w tym roku kończyli szkołę i zaczniemy dorosłe życie 

chcemy dla kobiet – Mam, zrobić projekt. Tu na Hubach mamy taką możliwość. Naszym marzeniem jest 

zaprosić 20 Mam do wspólnego spędzenia czasu podczas zajęć tanecznych. Planujemy 10 spotkań tanecznych, a 
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przy tym lepsze poznanie się Mam i nas podczas rozmów przed i po tańcach. Na zakończenie zaprosimy Mamy-

uczestniczki projektu do naszej kawiarenki. Upieczemy ciasta w naszej pracowni cukierniczej albo w domach. 

Nakryjemy stoły, podamy kawę, herbatę. Może uda się zaprosić młodego mieszkańca/mieszkankę osiedla Huby 

do zagrania paru utworów na pianinie, które jest w naszej sali. 

11. Wiosenne warsztaty z filcowania   
 
Grupa o sobie: 
Poznaliśmy się na różnych zajęciach w MDK im. Kopernika we Wrocławiu. Od trzech realizujemy wspólne 

projekty w ramach Wolontariatu MDK. Połączyła nas chęć pomagania innym. Dzisiaj łączy nas coś więcej, niż 

tylko znajomość, czy chęć pomagania. Dlatego chcemy podzielić się tym z innymi. 

 
Grupa o projekcie: 
Zapraszamy na niezwykłe warsztaty z filcowania. Razem stworzymy zabawki, przypinki i breloki z filcu. Z nam 

nauczycie się filcowania na sucho i mokro. Proponujemy cykl warsztatów, podczas których podzielimy się swoją 

pasją i umiejętnościami. Należymy do grupy Wolontariatu MDK. Chcemy zaprosić do wspólnego działania dzieci 

i młodzież z Przedmieścia Oławskiego. Razem stworzymy miejsce - przestrzeń do zawiązania nowych znajomości, 

znajomości, które przeradzają się w przyjaźnie. 

12. I Boska Brochowska Olimpiada   
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy grupą osób w edukacji domowej, uczących się (także do matury), bawiących się i wspólnie spędzających 

czas w ramach edukacji demokratycznej. Tworzymy relacje, najczęściej dobre, niezależnie od tego ile kto ma lat, 

co jest jego pasją, czy ma jakieś ograniczenia czy trudności społeczne. Wśród nas jest wiele osób, które znają 

więcej niż jeden język, które uprawiają różne sporty oraz grają na instrumentach w wolnym czasie. W projekcie 

połączyła nas wspólna pasja do mitologii i sportu. Współtworzyliśmy już trzy projekty wspólnie z dziećmi i 

młodzieżą z Brochowa dla lokalnej społeczności. Postanowiliśmy spróbować jeszcze raz. Planujemy zorganizować 

wydarzenie, które będzie dla każdego kto chciałby poznać bliżej mitologię oraz bogów, wziąć udział w sportowej 

rywalizacji, poczuć piękno i siłę bogiń i bogów, dla wszystkich, którzy lubią tworzyć, a przede wszystkim dobrze 

się bawić. 

 

Grupa o projekcie: 
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu "I Boska Brochowska Olimpiada", czyli piknik w Parku Brochowskim w 

temacie mitologii. Zapraszamy małe dzieci, młodzież, ale również dorosłych, którzy chcą wziąć udział w naszym 

pikniku. Mitologiczni bogowie i boginie zaproszą do swoich stref, a będzie ich 5, tyle ile kół na fladze olimpijskiej. 

Każda strefa wyjątkowa, gdzie będzie można skorzystać z różnych atrakcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. 

Strefa Zeusa, czyli potyczki bogów w grę mafię, w tenisa stołowego, w przeciąganiu liny, w kalambury, boski 

hokej na trawie oraz boską piłkę nożną. Strefa Beauty Afrodyty to piękno w postaci malowania twarzy, robienia 
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warkoczyków, tatuaży z henny, można również stworzyć boskie stylizacje, pomalować paznokcie, zrobić make up 

oraz zrobić sesję zdjęciową w stylu selfie w boskiej pozie. Strefa Kuźnia Hefajstosa to miejsce, gdzie będzie można 

sprawdzić siłę mięśni w rzucie młotem, wziąć udział w boskich zapasach oraz zobaczyć pokaz walki 

bezwzględnych bogów. W strefie Apollina zapraszamy na boskie przekąski, kolorowe nektary i muzykę z Olimpu. 

Ostatnia strefa to Strefa Eko-Artemidy, która będzie w duchu reuse, reduce, recycle. Będzie można stworzyć boski 

strój, boską koszulkę, stworzyć wieniec laurowy, stworzyć doniczkę, zasadzić boskiego kwiatka i zabrać go ze 

sobą. Chcemy świętować w Dniu Kultury Fizycznej 22 czerwca, bo nasza boska olimpiada będzie propagować 

zdrowy styl życia, zdrową rywalizację oraz zachęcamy przy okazji do zdrowych przekąsek. Gwarantujemy super 

zabawę! Zapraszamy! 

 

13. Spektakl akrobatyczno-taneczny "Mały Książę" połączony z warsztatami akrobatyczno-tanecznymi   
 

Grupa o sobie: 
Jesteśmy wrocławską młodzieżą, pasjonatami tańca, akrobatyki oraz wszystkiego co związane z ruchem oraz 

sztuką. Razem z przyjaciółmi ze szkoły oraz z zajęć taneczno-akrobatycznych stworzyliśmy spektakl, który 

chcemy zaprezentować Wrocławianom, a także program warsztatów ruchowych podczas, których chcemy 

podzielić się wiedzą z mieszkańcami lokalnych społeczności osiedla Swojczyce, Strachocin. 

 

Grupa o projekcie: 
Pasjonaci akrobaci. Tak można nazwać naszą grupę. Tworzą ją ludzie z pasją, z której zrodziła się inicjatywa 

stworzenia spektaklu akrobatyczno-tanecznego "Mały Książę". Naszym celem jest przypomnienie wszystkim, że 

dorastanie to nie problem tylko zapominanie, że było się dzieckiem. Chcemy propagować w lokalnej 

społeczności osiedla Swojczyce, Strachocin, Wielka Wyspa zdrowy tryb życia oraz zachęcać do uprawiania 

sportu jakim jest taniec i akrobatyka. Aktywności, którą można wykonywać bez specjalistycznych przyrządów i 

....przestrzeni. Wystarczy muzyka i umiejętność wczucie się jej rytm oraz zaufania własnemu ciału. Nasz projekt 

to nic skomplikowanego. Z okazji Dnia Dziecka zaplanowaliśmy 45-minutowy spektakl na osiedlu "Olimpia 

Port" skierowany do mieszkańców w/w osiedli. Każdy kto podczas 45-minutowego wydarzenia połknie 

akrobatyczno-tanecznego bakcyla będzie mógł spróbować swoich sił podczas warsztatów akrobatyczno-

tanecznych. Odbiorcami naszego projektu, może być każdy. Projekt skierowany jest zarówno do dzieci, 

młodzieży jak i dorosłych, którzy mogą przyjść i zachwycić się tanecznoakrobatycznymi ewolucjami naszej 

grupy, a potem sami spróbować swoich sił. 
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14.  “Ekologia na trawie”   
 
Grupa o sobie: 
Razem jesteśmy wolontariuszami Fundacji Hobbit, wspólnie wyjeżdżamy na wyjazdy i spełniamy swoje pasje i 

zainteresowania wobec żeglarstwa. 

 

Grupa o projekcie: 
Wydarzenie będzie polegało na pikniku edukacyjnym młodych wrocławian (wiek szkolny: szkoła podstawowa, 

liceum) zamieszkujących okolice osiedla Kozanów. Piknik będzie w kreatywny sposób przedstawiał rozwiązania 

dotyczące recyklingu. To ekologiczne i artystyczne wydarzenie będzie polegało na nauce wytwarzania własnego 

papieru z makulatury i tworzenia własnych toreb na zakupy. 

 

 


