nr ewidencyjny
wniosku

tytuł projektu

35/Mm2018

Akcja Animacja!

36/Mm2018

Trójkąt tworzy Nowy Cyrk- edycja 3

39/Mm2018

W zdrowym ciele zdrowy duch

40/Mm2018

Piknik patriotyczny

41/Mm2018

Czym skorupka za młodu nasiąknie

44/Mm2018

„Kolejarze- Modelarze”

45/Mm2018

Życzliwi są wśród nas

46/Mm2018

47/Mm2018

50/Mm2018

51/Mm2018

Zapomniane ścieżki Sępolna

opis projektu

Grupa inicjatywna pasjonuje się sztuką. Podczas
międzypokoleniowych warsztatów chcą nauczyć innych
posługiwać się technikami cyfrowymi i pokazać, że za
pomocą animacji poklatkowej można przekazywać
informacje, uwiecznić rodzinne chwile bądź wykorzystać tę
formę do promocji siebie i swojej marki. Chcą zmienić
stereotyp, że multimedia są tylko dla młodych.

Koleżanki z Przedmieścia Oławskiego, pasjonujące się
cyrkiem, chcą zintegrować lokalną społeczność różnych
pokoleń poprzez wspólne przygotowanie i wystawienie
przedstawienia teatralno-cyrkowego.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
przygotują zajęcia o zasadach zdrowego żywienia oraz zajęcia
ruchowe dla uczniów innych szkół. Ich celem jest promocja
zdrowego stylu życia.
Grupa z Zespołu Szkół Logistycznych jest żywo
zainteresowana problematyką niepodległościową i
zorganizuje plenerową imprezę o charakterze militarnowojskowym p.n. „Piknik patriotyczny”. Mają nadzieję, że
zapropono-wany program wzbudzi zainteresowanie
uczniowskiej społeczności szkolnej, a także społeczności
lokalnej, inspirując do twórczych działań w przyszłości.
Uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
przygotują szkolne obchody Międzynarodowego Dnia
Oszczędzania (konkursy, giełda bankowa), aby uświadomić
młodzież, jak istotne jest sprawne zarządzanie własnymi
finansami.
Koledzy z klasy oraz ze świetlicy środowiskowej Tobiaszki
zorganizują warsztaty modelarskie dla innych dzieci, dzieląc
się swoją pasją.
Grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 chce
zintegrować społeczność szkolną i osiedlową poprzez udział
wszystkich grup wiekowych w obchodach Dnia Życzliwości
(np. konkurs na film krótkometrażowy, wspólne sadzenie
drzewek, etc.).

paź-18

Rekrutacja otwarta do teatru- cyrku

Zajęcia cyrkowe, warsztaty,
przygotowywanie spektakluobsadzenie ról itp., wspólne
spotkania i treningi.
Obmyślenie i przygotowanie
scenografii, przygotowanie strojów.

realizacja warsztatów

realizacja warsztatów

Mikołajowy Międzyszkolny Mecz Szachowy
Uczniów, Nauczycieli i Społeczności lokalnej
w Zespole Szkół EkonomicznoAdministracyjnych 2

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
chcą zorganizować Mikołajowy Międzyszkolny Mecz
Szachowy pomiędzy szkołami oraz lokalną społecznością ,
poprzedzony warsztatami i wymianą wiedzy
i pasji różnych lokalnych grup.

miejsce głównych wydarzeń

w godz. 12:00-16:00, ul.
Grabiszyńska 56, 53-504 Wrocław

Wystawienie przedstawienia- data
zależna od możliwości dzieci,
opiekunów i dostępności Sali.

"Klasztor Bonifratrów, ul.Traugutta
57/59
50-417 Wrocław"

Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych
we Wrocławiu, ul.Worcela 3

13 październik realizacja pikniku

Zespół Szkół Logistycznych, 50-527
Wrocław,
ul. J. Wł. Dawida 9-11

31 paźdzernika przeprowadzenie
wydarzenia (szkolne obchody
Międzynarodowego Dnia
Oszczędzania)

Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych
we Wrocławiu, ul.Worcela 3

Rekrutacja do warsztatów

Warsztaty (odbędzie się 15 zajęć,
które będą trwały po 1 godzinę 30
minut.)

promocja

malowanie Muralu Życzliwości 2022 listopad; konkurs na film
krótkometrażowy; warsztaty i
zabawy dla najmłodszych,sadzenie
drzewka życzliwości

Absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr
2 im. Fryderyka Chopina chcą zainicjować działania
zmierzające do zwiększenia świadomości społeczności
lokalnej o własnym osiedlu. Projekt ma charakter
wielopokoleniowy, jest skierowany również do seniorów,
którzy będą mogli sobie przypomnieć, jak wyglądało kiedyś
Sępolno, jak również do dzieci i młodzieży, którzy zostaną
poinformowani o unikalnych walorach osiedla.

Koleżanki z osiedla chcą zintegrować mieszkańców/nki
osiedli Huby czy Gaj wokół wigilijnego stołu, stworzyć
warunki do bycia razem, dzielenia się wspomnieniami i
doświadczeniami różnych grup pokoleniowych.

gru-18

Działania promocyjne w Internecie
Międzypokoleniowe warsztaty z
oraz roznoszenie ulotek i rozwieszanie
tworzenia animacji poklatkowej
plakatów. Zapisy poprzez formularz
04.11.2018;
online.
Publikacja w internecie wykonanych
animacji

Celem projektu jest utrwalenie duchowej i materialnej
spuścizny ludzi przybyłych do Wrocławia po wojnie z różnych
Zbiórka pamiątek, wykonanie
stron, poprzez zorganizowanie stałej wystawy pamiątek
kolorowych kserokopii dokumentów.
Ocalić od zapomnienia” wystawa pamiątek pochodzących z lat 1918-1945. Grupa inicjatywna ma zamiar
Przygotowanie opisu
z lat 1918-1945
zaapelować o przekazanie rodzinnych zdjęć, dokumentów lub
eksponatów;Pomalowanie starych
ich kserokopii, a także przedmiotów codziennego użytku,
ławek i półek;
ozdób, odznaczeń do społeczności szkolnej oraz mieszkańców
osiedla Huby.

„Wokół choinki miłe wspominki”

lis-18

Wystawa Makiety dla dzieci ze
świetlicy i ich rodzicom. Grupa
inicjatywna przebierze się za
kolejarzy, stworzymy atmosferę
dworca.

Fundacja Tobiaszki Al. J.K
Kasprowicza 26 Wrocław oraz
Kolejkowo,Dworzec Wrocław
Nadodrze etc.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław

Historyczna analiza ścieżek pieszych
i placyków na Sępolnie;Opracowanie
planszy ukazującej lokalizację
ścieżek pieszych i placyków na
Umieszczenie prezentacji na
Sępolnie ;Wykonanie inwentaryzacji
portalach społecznościowych
fotograficznej ścieżek pieszych i
Sępolna oraz instytucji, które zechcą
placyków na Sępolnie ;
ją zaprezentować
Opracowanie prezentacji
zawierającej mapę z inwentaryzacją
fotograficzną

Wykonanie planszy informacyjnych
dotyczących wydarzeń z lat 19181939;Aranżacja pomieszczenia
wystawy;Uroczyste otwarcie
wystawy

osiedle Sępolno we Wrocławiu

Zespół szkół Logistycznych ul. J.WŁ.
Dawida 9-11 50-527 Wrocław

uroczyste spotkanie wigilijne 7
grudnia

ul.Widna 17, Osiedlowy Dom Kultury

Organizacja Mikołajowego
Międzyszkolnego Meczu
Szachowego pomiędzy szkołami ZSEA a lokalną społecznością Zespołem
Szkół z Kryniczna oraz turnieju
szachowego o mistrzostwo szkoły.
w którym będą brać udział
uczniowie z zaproszonej
szkoły;Regularne warsztaty
szachowe, wymiana wiedzy,
rozwiązywanie zadań szachowych w
każdy czwartek

Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych
we
Wrocławiu, ul.Worcela 3

