nr ewidencyjny
wniosku

53/Mm2018

54/Mm2019

55/Mm2020

56/Mm2021

tytuł projektu

opis projektu

„Ohayo Anime-dzień dobry Anime”

Młodzież zafascynowana kulturą Japonii i anime poprowadzi
w świetlicy środowiskowej spotkania, podczas których
podzieli się z innymi dziećmi i młodzieżą swoja pasją-będą
wspólnie ogladać filmy anime oraz zorganizuja dwa mini
konwenty (uczestnicy przebiora się za ulubione postaci z
anime).

Stwórzmy razem kalendarz

Zielono NAM

I TY możesz zostać świętym Mikołajem

57/Mm2022

Roztańczone pokolenia

58/Mm2023

Prawa dziecka i prawa ucznia to prawa
człowieka

59/Mm2024

Przygoda w realu

Młodzież z grupy inicjatywnej chce zintegrować lokalną
społeczność przy…wspólnej sesji zdjęciowej!
Efektem
działań bedzie kalendarz z fotografiami.
Młodzież z IV LO zintegruje uczniów/ennice i nauczycieli/lki
przy wspólnym zazielenianiu dziedzińca liceum.

Grupa młodzieży pisze o sobie: Chcielibyśmy pokazać, że
warto robić coś dla innych i przy okazji realizacji tego celu
zintegrować wolontariuszy szkolnych przy wspólnym
działaniu na rzecz dzieci z Dziennego Ośrodka Psychiatrii i
Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży.

Grupa młodzieży – wolontariuszek ze świetlicy
środowiskowej, chce zintegrować różne grupy pokoleniowe z
Karłowic i Ołbina, promując jednocześnie aktywność fizyczną.
Od juniora do seniora!

Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Teleinformatycznych i
Elektronicznych wraz z uczniami swojej szkoły i SP 85 będą
świętować Dzień Tolerancji i Rocznicę uchwalenia Konwencji
o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Celem jest integracja młodzieży i dzieci z
okolicy,uwrażliwienie na innych i aktywizacja społeczna.

Grupa z Osiedla Osobowice-Rędzin chce zintegrować
mieszkańców/nki przy grze terenowej,wierząc ,że nowe
kontakty różnych grup osiedlowych zaowocują zwiększeniem
aktywności społecznej i nowymi wspólnymi projektami.

paź-18

lis-18

gru-18

miejsce głównych wydarzeń

„Anime o mite - oglądanie Anime”-spotkania w
piątki, realizacja 1 mini-konwentu – spotkanie
dla miłośników Anime (16 listopada)

realizacja 1 mini-konwentu –
spotkanie dla miłośników Anime (7
grudnia)

Fundacja Tobiaszki Al. J.K
Kasprowicza 26 Wrocław

18 listopada - sesje zdjęciowe
do kalendarza, przez cały listopad
projektowanie kalendarza

dystrybucja kalendarza

Grabiszyńska 56,Wrocław
Liceum Ogólnokształcące Nr IV im.
Stefana Żeromskiego
ul. Stacha Świstackiego 12–14
50–430 Wrocław

sadzenie roślin i zorganizowanie Dnia Ekologii

przygotowywanie paczek prezentowych dla
dzieci

wręczanie paczek 6 grudnia

Zumba w przedszkolu nr 1;
Zumba w SP nr 58

Zumba międzypokoleniowa u
Tobiaszków

14-29 listopada: tworzenie drzewa praw
człowieka; pisanie listów do dorosłych; konkurs
na film, fotoreportaż lub plakat "Przeciwko
mowie nienawiści w Internecie"; warsztaty o
prawach ucznia i człowieka w SP 85; maraton
pisania listów

ul. Wołowska, 51-116 Wrocław ,
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i
Zaburzeń Mowy dla Dzieci
i Młodzieży

pomieszczenie Fundacji Tobiaszki,
al. Jana Kasprowicza 26, Wrocław Przedszkole nr 1, al. J. Kasprowicza
89A Wrocław - Szkoła Podstawowa
nr 58 im. Wandy Rutkiewicz, ul.
Składowa 2/4 Wrocław

Zespół Szkół Teleinformatycznych i
Elektronicznych
ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21
50-447 Wrocław

Gra terenowa wraz z ogniskiem dla
mieszkańców/nek na zakończenie (2
grudnia)

Osiedle Osobowice-Rędzin we
Wrocławiu

