nr ewidencyjny
wniosku

28/Mm2019

29/Mm2019

tytuł projektu

opis projektu

Artystyczne dzieciaki

Grupa młodych ludzi z jednego osiedla szukała
sposobu na ciekawe spędzenie wakacji. Postanowili
zrobić twórcze zajęcia w ogrodzie dla dzieci z
lokalnego przedszkola.

Pożegnanie wakacji

cze-19

lip-19

sie-19

Przygotowanie i zaplanowanie działań,
(przygotowanie harmonogramu działań), zakup
materiałów;

Przeprowadzenie zajęć dla 40-50 dzieci w dwóch
grupach, Każda grupa będzie mieć zajęcia co
najmniej dwukrotnie;

miejsce głównych wydarzeń

Przedszkole nr 150, Wrocław-Kozanów,
Piotra Ignuta 30, 54-151 Wrocław, Ogród
przedszkolny

3-7.09: Dokonanie zakupów, przygotowanie
artykułów do poczęstunku, przygotowanie
stanowisk-straganów na Targowisk
"Niedźwiedzia";
7.09, godz. 9-13: Czterogodzinne działanie na
22.08 - 02.09: Spotkanie organizacyjne z
straganie:
opiekunem w Sektor3, kolejno spotkania przy ul.
- stanowisko nr 1 ze zdrowym jedzeniem:
Widna 7 związane z zaplanowaniem działań i
warzywa, owoce, podukty do własnego
Osiedlowy Dom Kultury, ul. Widna 17,
wydatków, podzieleniem pracy, nawiązaniem
skomponowania kanapki, zdrowe napoje (woda
Wroclaw; Targowisko "Niedźwiedzia", ul.
kontaktów;
mineralna, soki, kakao)
Niedźwiedzia 1, Wrocław
22.08 - 07.09: Przeprowadzenie akcji promocyjnej - stanowisko nr 2: robienie kartek na pożegnanie
wykonanie, wydrukowanie i rozwieszenie plakatów wakacji oraz wyplatanie wianków, komponowanie
oraz prowadzenie promocji drogą internetową;
bukietów kwiatowych (wszystko dla integracji i
dobrego samopoczucia)
7-10.09: Posprzątanie stanowisk-straganów,
oddanie sprzętu, wywołanie zdjęć i
zorganizowanie mini wystawy, napisanie
sprawozdania końcowego;

Uczniowie jednej szkoły postanowili zrobić coś dla
innych! W międzypokoleniowej grupie razem
porozmawiają o zdrowym żywieniu,
odpowiedzialnych zakupach. Efektem
współdziałania będzie mini stragan ze zdrową
żywnością i prace plastyczno-florystyczne
uczestniczek/ków, a przede wszystkim lokalna
integracja.

1-5.07: Promocja wydarzenia na portalach
społecznościowych: na Facebooku, poprzez
utworzenie wydarzenia i udostępnianie go na
grupach; umieszczenie informacji na stronach
dotycząych eventów w mieście i ogłoszenia w
szkole;
5.07: Plener rysunkowo-malarski na Rynku we
Wrocławiu: ok. 20 osób (włączenie do działania
również innych osób przebywających na Rynku,
zachęcanie rodzin z dziećmi - rozdawanie ręcznie
modelowanych balonów); szkicowanie i malowanie
wrocławskiej architektury;

Pasjonatki sztuki zaplanowały malarski plenerhappening na wrocławskim Rynku, żeby
zainspirować Wrocławian i zachęcić do twórczego
działania. Efekty będzie można zobaczyć na
wieńczącej projekt wystawie.

30/Mm2019

Happening na Rynku

31/Mm2019

Muzyczna podróż do Tybetu

Poznali się w czasie… Festiwalu „Kontrapunkt” w
Szczecinie. Postanowili zorganizować koncert
gongów tybetańskich w Centrum Aktywności
Tarnogaj, przy okazji ucząc mieszkańców i
mieszkanki osiedla odpoczynku i technik
relaksacyjnych, zainspirowanych odległą kulturą
Tybetu.

32/Mm2019

Bodypainting

Znają się z Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i
Młodzieży Muchobór Wielki. Połączyły ich wspólne
zainteresowania i chęci angażowania się w
wydarzenia społeczne dla mieszkańców osiedla.
Projekt ma się przyczynić do twórczej formy
spędzania czasu wolnego razem z bliskimi bądź
dalszymi sąsiadami podczas warsztatów
bodypainting. Efekty zostaną uwiecznione na
zdjęciach.

33/Mm2019

Wroclaw bez tajemnic

Znają się ze Świetlicy „Zakątek krasnoludka”
i
postanowili wzmocnić w kolegach i koleżankach
poczucie przynależności lokalnej. Będą zwiedzać
Wrocław, dzieląc się efektami inspiracji z lokalną
społecznością.

Znalezienie przewodnika, do przeprowadzenia
dwóch 4-godzinnych wycieczek edukacyjnych po
Wrocławiu

Drzewoterapia

Znają się z liceum – Zespół Szkół Plastycznych im.
Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu.
Wspólnie spędzają dużo czasu w szkole, ale ich
znajomość przekracza budynek szkoły i wyjeżdżają
razem w góry (Bieszczady, ale nie tylko), na
festiwale muzyczne i promują wśród rówieśników
ekologiczne podejście do życia. Projekt ma na celu
nauczenie ludzi, jak radzić sobie ze stresem
poprzez korzystanie z natury, rozpoczęcie drogi ku
integracji sąsiedzkiej, zawiązanie grupy wsparcia,
która w przyszłości będzie pomagać sobie
nawzajem i polepszać życie na płaszczyznach
społecznych, ekologicznych i prozdrowotnych.

10.07: spotkanie organizacyjne, działania
promocyjne;
20.07: zrobienie zakupów spożywczych, wyjścia do
parku z wykładem ekologicznym, joga, wspólny
posiłek, sprzątanie terenu;

Zdrowa Krowa

Poznały się m.in. w czasie praktyki studenckiej w
Centrum Aktywności Tarnogaj . Celem ich projektu
jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że można jeść
zdrowo i smacznie a zarazem ciekawie. Oprócz
warsztatów zorganizują wegetariański piknik, łamiąc
stereotypy dotyczące diet wegańskich oraz
wegetariańskich.

34/Mm2019

wrz-19

1-30.06: Działania promocyjne: zaprojektowanie,
druk i dystrybucja plakatów, informowanie
mieszkańców poprzez działania streetworkerskie,
stworzenie wydarzenia na Facebooku oraz
promocje online;
15.06 - 30.09: Organizacja koncertu;

2-30.09: Wystawa poplenerowa w Centrum
Aktywności;

Centrum Aktywności Tarnogaju CAT,
Gazowa 22, Wrocław

Organizacja koncertu 11 .08.

1-30.09: Warsztaty bodypainting: warsztaty
1-31.08: Promocja i rekrutacja: działania
połączone z sesją w studiu fotograficznym,
-2
promocyjne, zapisy uczestników projektu poprzez dni po 4 godziny;
15e-mail;
30.09: Upowszechnianie rezultatów: poblikacja
zdjęć na stronie wydarzenia;

Znalezienie przewodnika, do przeprowadzenia
dwóch 4-godzinnych wycieczek edukacyjnych po
Wrocławiu ;
Przeprowadzenie
wycieczek edukacyjnych;

Wrocław,Czasoprzestrzeń

Przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych;

ul. Stanisławowska 99, 54-611Wrocław

Świetlica „Zakątek krasnoludka”, ul. Ruska
46 a, Wrocław

01.09.: zrobienie zakupów spożywczych, wyjścia
do parku z wykładem ekologicznym, joga, wspólny Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu;
posiłek, sprzątanie terenu; wywołanie zdjęć,
Park Wschodni Wrocław
montaż poplenerowej wystawy fotograficznej;

15.07 - 30.07: otwarta rekrutacja uczestników do
projetu (max. 15 osób);

35/Mm2019

36/Mm2019

Poza zasięgiem, ale w przyjaźni

Wychowankowie Klubu Aktywności i Rozwoju dla
Dzieci i Młodzieży E-świat, prowadzonego przez
Fundację Dajmy Szansę oraz Ogniska
Wychowawczego nr 1, prowadzonego przez
Stowarzyszenie Pomocy Iskierka ,będą zachęcać
lokalnie do plenerowego spędzania Światowego
Dnia Bez Telefonu Komórkowego, organizując
warsztaty ekologiczne i taneczne.

37/Mm2019

Zielnik Wrocławia

Są młodymi osobami, które chętnie angażują się
wolontariacko na terenie miasta Wrocław. Celem
ich projektu jest poszerzenie wiedzy lokalnych
kolegów i koleżanek o ekologii, przyrodzie.
W
czasie zajęć będą szukać zielonych miejsc w
naszym mieście. Każdy z uczestników będzie
prowadził swój zielnik, w którym upamiętni swoje
„znaleziska”.

30.07 - 30.09: Zajęcia kulinarne - wspólne spotkania na warszatach kulinarnych dla młodzieży i dzieci, zapoznanie się uczestników, nauka przygotowania
potraw, łamanie wegetariańskich i wegańskich stereotypów;
Centrum Aktywności Tarnogaju CAT,
Gazowa 22, Wrocław
20.09 - 30.09: Omówienie przeprowadzonych
działań - uporządkowanie wiedzy i umiejętności
zdobytych podczas warsztatów; zaplanowanie
pikniku kończącego projekt; 30.09: Piknik dla
uczestników projektu, ich rodzin, przyjaciół i
sąsiadów

1.07 - 15.08: Wycieczka do Leśnicy dla ok. 20 osób (dzieci ze śwetlic wraz z opiekunami), spacer po
miasteczku i lesie; warsztaty ekologiczne, wspólne śpiewanie, ognisko;
1.07 - 15.08: Warsztat artystyczny w Parku Andersa z okazji Dnia Przyjaźni 31 lipca - udział dzieci ze
świetlic oraz lokalnej społeczności osiedla Huby i okolic: wspólne dawne zabawy podwórkowe,
integracyjne zabawy grupowe z różnych stron świata, warsztaty taneczne;

15-30.07: Otwarta rekrutacja uczestników do
projektu

Leśnica
Park Andersa, Wrocław-Krzyki;

1.08 - 30.09: Zajęcia ekologiczne: cykl spotkań z ekologiem, tworzenie zielników;

1-30.09: Wystawa zielników

Centrum Aktywności Tarnogaju CAT,
Gazowa 22, Wrocław

