
Opis zwycięskich projektów w 1 naborze Mikrograntów NGO w 2023 roku 

 

Organizacja: Fundacja Green Gaya 

III Event dla Ziemi 

,,III Event dla Ziemi" to kolejne wydarzenie z cyklu ekologicznych imprez plenerowych. Event ma charakter 

wielogodzinnego pikniku edukacyjno-integracyjnego, którego realizacja planowana jest na 22.04.2023 r. w 

ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Projekt dotyczy zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie 

ekologii i ochrony środowiska. Przybliżymy ten temat odbiorcom poprzez zajęcia warsztatowe, prelekcje, 

wykłady, konkursy, aby wprowadzili drobne zmiany w swoim życiu codziennym, co przyczyni się do lepszej jakości 

życia w mieście. Działaniom edukacyjnym towarzyszyć będą również atrakcje o charakterze integracyjnym, co 

ma na celu zacieśnienie więzi sąsiedzkich i nie tylko. 

 

Organizacja: Fundacja Proces Postaci 

Wskazówki na temat dobrego życia 

Projekt o charakterze społecznym i artystycznym zakłada organizację i przeprowadzenie międzypokoleniowego 

(15-65+) procesu twórczego, łączącego elementy warsztatu teatralnego i filmowego. Wynikiem działań będzie 

powstanie dzieła audiowizualnego - filmu (ok.15 min), a także stworzenie materiału graficznego w formie 

elektronicznej oraz składanej mapy zawierającej napisane przez uczestników autorskie teksty. Punktem wyjścia 

do wspólnej pracy będzie kultowy poemat pt. "Dezyderata" Maxa Ehrmana - amerykańskiego prawnika, 

ekonomisty, pisarza i filozofa, zawierający wskazówki na temat dobrego życia. Efekt dwudniowych warsztatów 

zostanie zaprezentowany tydzień później na premierze filmu i "mapy". 

 

Organizacja: Fundacja Żydoteka 

Borek. Historia i sztuka (II edycja) 

Borek. Historia i sztuka to projekt, który miał premierę w 2022 roku i ma na celu przybliżyć wrocławianom 

interesującą historię południowego osiedla Wrocławia. W tym roku planujemy rozszerzenie aktywności. Chcemy 

przybliżyć jego przedwojenną historię oraz 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 małej ojczyzny. To projekt promujący 

wielokulturowość i otwartość. 

 

Organizacja: Razom w Szkole - Centrum Edukacyjno-Pedagogiczne 

ABC żeglowania - edycja 2 

Głównym założeniem projektu będzie zapoznanie odbiorców z podstawami żeglarstwa, zaszczepienie w nich 

miłości do aktywnego spędzania czasu na wodzie, korzystania z uroków Odry. Odbiorcami będą osoby 

zaangażowane społecznie - głównie Wolontariusze ze społeczności "Zupa na Wolności". Warsztaty żeglarskie 

realizowane będą na jachtach kabinowych, gdzie uczestnicy będą musieli współpracować pod okiem trenera, by 

łódka płynęła, co przyniesie satysfakcję oraz będzie nowym doświadczeniem. Wydarzeniem końcowym, 

podsumowującym szkolenia będzie piknik przy muzyce szantowej, gdzie Wolontariusze będą mogli wymienić się 

doświadczeniami i zintegrować się. Miejsce realizacji to głównie Port Osobowice. 

 



Organizacja: Fundacja "Życie z pasją" 

Aktywnie z fotografią 

Projekt skierowany będzie do młodzieży, osób dorosłych i seniorów zainteresowanych fotografią, modelingiem i 

sportem – bez względu na poziom zaawansowania. Odbiorcami działań będą mieszkańcy Wrocławia. Projekt 

zakłada wydarzenia otwarte: - warsztaty DIY z budowy modyfikatorów światła, - warsztaty z fotografii 

sportowej, - konkurs fotograficzny z nagrodami, - wystawę prac pokonkursowych, - warsztaty z fotografii 

lifestyle’owej. A także: - stworzenie publikacji cyfrowej poświęconej fotografii sportowej promującej aktywność 

na świeżym powietrzu. Działania realizowane będą na boisku przy ul. Trawowej oraz przy Oazie Buczackiej 

(obiekty WBO). 

 

Organizacja: Fundacja Kolorowe Nuty 

Street Drummer Team - Wrocław 2023 

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 2023" 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: Pomogę bo mogę 

Edukacja matematyczna dla seniorów 

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 12 warsztatów dla maksymalnie 12 osób w wieku emerytalnym, 

którego uczestnicy będą rozwiązywać różnego typu zadania, mające na celu doskonalenie sprawności 

rachunkowej, rozwijanie logicznego myślenia matematycznego i wykorzystanie wiedzy matematycznej do 

rozwiązywania problemów. Nie zabraknie quizów, gier i zabaw logicznych z nagrodami, jak również zajęć 

manualnych (wykonanie świątecznej kartki wielkanocnej z wykorzystaniem haftu matematycznego) i zajęć 

edukacyjnych służących podniesieniu kompetencji cyfrowych osób starszych. Zajęcia będą trwały 2h Projekt 

będzie realizowany w szkole matematycznej "Matematyka EZO" przy ul. Żmigrodzkiej 58 we Wrocławiu. 

 

Organizacja: Fundacja e-nergia 

Retro zGranie 3.0 

Retro zGranie to weekendowe spotkanie integracyjne kierowane do wszystkich mieszkańców Wrocławia. 

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. We Wrocławiu brakuje takich inicjatyw, czego dowodem 

jest olbrzymie zainteresowanie poprzednią edycją projektu (2.0). 


