W Naborze 1 2021 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 lutego, do pierwszego
etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło aż 35 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.To prawdziwy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji
finansowej na Nabór 1, dofinansujemy 25 najlepszych z nich !
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. #kozaNOW
Grupa o sobie:
Znamy się ze szkoły podstawowej. Wspólnie nie tylko się uczyłyśmy, ale także razem spędzałyśmy czas
po lekcjach. Dużo ze sobą rozmawiałyśmy, odkrywałyśmy wspólne pasje (jak muzyka
oraz wspólne odkrywanie Wrocławia) i wspierałyśmy się. Mimo że uczymy się w różnych liceach, nadal
utrzymujemy kontakt i od dawna myślałyśmy o tym, żeby zrobić coś fajnego dla innych ludzi. Każda
z nas lubi współpracować z innymi oraz ma umiejętności edytorskie. Myślimy, że wspólna pomoc innym
może nas tym bardziej do siebie zbliżyć oraz wykreować wiele kolejnych, wspólnych, miłych
wspomnień.
Grupa o projekcie:
Czas pandemii uświadomił nam, jak ważne są kontakty międzyludzkie, a w naszym przypadku między
nami – ludźmi młodymi. W trójkę siebie wspieramy, ale mamy świadomość, że nie wszyscy mają kogoś
takiego, do kogo mogą się w każdej chwili odezwać i postanowiłyśmy coś dla tych osób zrobić.
W tym celu chcemy zorganizować warsztaty, których celem ma być zapoznanie się i integracja młodzieży
osiedla Kozanów. Poprzez m.in. wspólne robienie “domowych ogródków”, wspólne granie w gry
planszowe czy robienie filmiku pokazującego Kozanów, uda nam się zrealizować ten cel. Chcemy,
aby osiedle stało się ponownie miejscem spotkań grup młodzieży, która wspólnie mogłaby sobie pomagać
i wspierać się nawzajem, a ich znakiem rozpoznawczym będą worki ozdobione przez nich oraz przypinki.
Poprzez projekcję filmiku na Kozanowie (zrobionego przez uczestników warsztatów) jego mieszkańcy
będą mieli szansę zobaczyć uroki tej dzielnicy – jej najpiękniejsze miejsca oraz ludzi, którzy tam
mieszkają. Dowiedzą się tego od osiedlowej młodzieży (biorącej udział w warsztatach), która oprócz
oprowadzenia po Kozanowie, przeprowadzi także wywiady z jego mieszkańcami. Projekcja odbędzie się
w miarę możliwości w plenerze (opcjonalnie w sali konferencyjnej w Sektorze 3). Chcemy, aby finalnie
na Kozanowie powstał młodzieżowy klub osiedlowy, który łączyłby aktywną młodzież, chętną
do wzajemnego wspierania się.
2. Dziewczyny z Przedmieścia
Grupa o sobie:
Nasza grupa spotkała się po raz pierwszy na warsztatach “Młode Aktywistki w Działaniu. Warsztat tylko
dla dziewczyn” w Centrum na Przedmieściu. Warsztaty odbyły się w listopadzie 2020 roku, wyraziłyśmy
na nich chęć dalszej współpracy ze sobą. Łączy nas chęć działań na rzecz równouprawnienia dziewczyn
i kobiet. Postanowiłyśmy kontynuować interesujący nas temat, zaczęty na zajęciach. W taki sposób
zdecydowałyśmy się na udział w Mikrograntach Młodzieżowych.
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Grupa o projekcie:
Jesteśmy grupą dziewczyn związanymi z Przedmieściem Oławskim, które połączyła chęć działania
na rzecz równouprawnienia dziewczyn i kobiet. Zastanawiałyśmy się nad tym, jak poruszyć i przedstawić
dotykające problemy, z którymi zmagają się na co dzień dziewczyny i kobiety, takie jak my.
Postanowiłyśmy zrobić klip pro kobiecy, który opowie o dziewczynach i kobietach z naszego sąsiedztwa.
Będą one jego bohaterkami. W klip chcemy zaangażować mieszkanki Przedmieścia Oławskiego i okolic,
ale zależy nam na tym, aby nasz projekt dotarł do jak największej ilości osób
we Wrocławiu. Dyskryminacja ze względu na płeć dotyka kobiet w każdym wieku, dlatego chcemy,
aby w naszym klipie wzięły udział kobiety i dziewczyny w każdym wieku. Naszym głównym celem jest
uświadomienie większej ilości osób o nierównościach, jakie towarzyszą kobietom i dziewczynom
w życiu codziennym, ale też -że nie musimy się na to zgadzać i mamy prawo do głosu. Przez wspólne
działanie na rzecz projektu pokażemy, jak ważne jest wsparcie i siostrzeństwo. My, jako nasza grupa,
będziemy reżyserkami i scenarzystkami klipu, ale chcemy, żeby był on efektem wspólnych działań
i pracy jego uczestniczek z Przedmieścia Oławskiego. Poprzez projekt będziemy rozwijać naszą grupę,
współpracę i społeczność kobiet i dziewczyn na Przedmieściu Oławskim i Wrocławiu. Jesteśmy
przekonane, że dziewczyny mają moc i chcemy to pokazać. Produkcji klipu będą towarzyszyć spotkania
z uczestniczkami, a całość projektu zakończymy wielkim finałem w Centrum na Przedmieściu. Klip
chcemy też rozpromować w internecie i mediach społecznościowych, aby po zakończeniu projektu nadal
mógł służyć do mówienia o prawach kobiet i dziewczyn.
3. CO2 z tym powietrzem?
Grupa o sobie:
Jesteśmy uczniami jednej klasy XIV LO we Wrocławiu. Nie realizowaliśmy dotychczas wspólnych
projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Przeprowadziliśmy jednak wstępne wyliczenia
i badania społeczne dotyczące stanu powietrza, jego wpływu na zdrowie i samopoczucie. Zamierzamy
prowadzić działania edukacyjne i zwiększające świadomość dotyczącą jakości powietrza, związanych
z nią zagrożeń oraz sposobów jej poprawy. Ponadto od kilku miesięcy prowadzimy w Internecie
kampanię mającą na celu wzrost świadomości społecznej na temat jakości powietrza.
Grupa o projekcie:
Projekt Akcja Wentylacja został utworzony, aby poszerzać świadomość całokształtu społeczeństwa,
lecz głównie młodych ludzi, w rękach których leży nasza wspólna przyszłość, na temat dwutlenku węgla
oraz skutków jego zbyt wysokiego stężenia w powietrzu atmosferycznym. Ponadto ma na celu
nakreślenie problemu wentylacji, jej roli oraz skuteczności, gdy jest przeprowadzana prawidłowo.
Chcielibyśmy, aby projekt i jego idee dotarły do jak największej liczby osób, które są chętne
do działania ku lepszej zmianie, a także do tych, które chciałyby zwiększyć swoją świadomość na temat
przedstawionego problemu.
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4. Międzyświetlicowe wyzwania.
Grupa o sobie:
Mieszkamy na osiedlu Muchobór Wielki i uczęszczamy na popołudniowe zajęcia do Centrum Rozwoju
Dzieci i Młodzieży. Lubimy organizować wydarzenia dla młodszych podopiecznych. Chciałybyśmy
wspólnie zorganizować działania dla szerszej społeczności. Zamiast skupiać się na jednej świetlicy
chcemy aktywizować kolejne. Połączyła nas wspólna idea, umiejętności organizacyjne, chęć rozwoju
i praktyczne podejście do nauki.
Grupa o projekcie:
Międzyświetlicowe wyzwania to konkurs dla uczestników wrocławskich świetlic w celach
integracyjnych oraz podniesienia umiejętności współpracy. Uczestnicy będą mieli za zadanie opracować
w określonym czasie rozwiązanie na dane zagadnienie, działając wspólnie, na podstawie wcześniej
poznanych materiałów e-learningowych.
5. EkoLOXI -czas na zmiany
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą uczniów, znamy się z Samorządu Uczniowskiego. Połączyła nas chęć działania,
zainteresowanie ekologią i otwartość na nowe doświadczenia.
Grupa o projekcie:
Projekt EkoLOXI-czas na zmiany, stworzony przez grupę licealistów z XI liceum i jednego ucznia z IX,
jest odpowiedzią, na ważny problem jakim jest zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach.
Konsekwencjami zanieczyszczonego powietrza jest zła kondycja owadów, w szczególności pszczół
oraz pogorszenie się jakości życia ludzi, na poziomie organicznym i psychicznym. Dzięki ankiecie
przeprowadzonej w szkole (11 liceum) wiemy, że potrzeba więcej informacji o tym w jaki sposób,
dzięki roślinom, samemu można wpłynąć na poprawę jakości powietrza, zarówno na zewnątrz
jaki i w domu. Dlatego m.in za pośrednictwem naszych stron na Facebooku i Instagramie mamy zamiar
przekazać wiedzę na temat prawidłowego ukorzeniania, sadzenia i dbania o rośliny uwieńczoną
wspólnym zasadzeniem drzew, krzewów i pnączy w dniu Światowego Dnia Ziemi, na terenie Biskupina.
Naszymi beneficjentami są mieszkańcy i społeczność szkolna liceum z tej okolicy. Ich wspólne działania
przyczynią się do nawiązania relacji i integracji. W ramach projektu zamierzamy nawiązać współpracę
z Radą Osiedla Biskupin, aby uzyskać informację o miejscu sadzenia roślin, fundacja EkoRozwoju,
doradzi nam jakie rośliny posadzić, a osiedlowe ośrodki kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz MDK
Światowid nas zareklamują. Jeśli nadal będą obowiązywały obecne obostrzenia dotyczące zgromadzeń,
to
planujemy
podzielić
się
przy
sadzeniu
roślin
w
ten
sposób,
że każdy członek projektu stworzy osobną grupę (4 osoby, łącznie z nim 5) złożoną z mieszkańców
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oraz uczniów i wspólnie będą sadzić rośliny Każdy lider grupy opowie uczestnikom o wpływie roślin
na oczyszczanie powietrza i życie owadów. Osoby biorące udział w tej akcji otrzymają sadzonkę
do domowej pielęgnacji wraz z pisemną instrukcją na donicy, jak o nią dbać. Jeśli natomiast sytuacja
epidemiologiczna ulegnie zmianie, to zorganizujemy całą akcję na większą skalę. Aby dotrzeć do jak
największej liczby odbiorców, którzy wezmą udział w tej inicjatywie, planujemy wcześniej stworzyć
video clip na YouTube który zachęci do dołączenia do wspólnych obchodów. Podsumowaniem wymiaru
edukacyjnego naszych działań będzie ankieta przeprowadzona online wśród odbiorców naszego projektu.
6. Mierz wysoko! - cykl warsztatów z nauki kręcenia na hula-hop i chodzenia na szczudłach!
Grupa o sobie:
Mam na imię Oliwia, z Olgą poznałam się 3 lata temu na wakacjach na obozie sportowym,
podczas którego odbyło się szkolenie nauki chodzenia na szczudłach. Była to niesamowita przygoda,
która zapoczątkowała naszą przyjaźń i chodzenie na szczudłach. Klaudia to moja kuzynka a Nicola jest
przyjaciółką Klaudii. Wszystkie razem mamy wspólną wielką pasję jaką jest jazda konna i często razem
jeździmy. Dodatkowo lubimy aktywnie spędzać czas i wymyślać różne triki z hula hop. Połączyła nas
wspólna pasja oraz chęć dzielenia się nabytymi umiejętnościami.
Grupa o projekcie:
Projekt polega na przeprowadzeniu 18 godzin warsztatów, podczas których 10 uczestników w wieku 1015 lat nauczy się chodzić na szczudłach oraz ciekawych trików na hula-hop. Dowiedzą się, że zabawa
hula-hop, to nie tylko kręcenie nim na biodrach ale wiele więcej. Projekt zakończy godzinna kolorowa
parada zorganizowana z okazji Dnia Mamy pod okiem dwóch instruktorów.
7. Nić odnowy - warszaty szycia dla dzieci
Grupa o sobie:
Latający Klub Wolontariatu Międzykulturowego jest wolontariatem w niecodziennym tego słowa
znaczeniu, podczas cotygodniowych spotkać uczymy się podstaw zarządzania projektami, doskonalimy
kompetencje miękkie takie jak, myślenie krytyczne, kreatywność, praca z grupie. Działamy od września
2020, włączmy się w wydarzenia organizowane przez CALe np. rozdawaliśmy świąteczne paczki
dla potrzebujących w Czasoprzestrzeni, pomagaliśmy podczas Międzynarodowego Dnia Tolerancji
w Centrum Aktywności Tarnogaju CAT.
Grupa o projekcie:
Nić odnowy jest to cykl warsztatów krawieckich dla grupy dziesięciu osób w wieku 8-14 lat, podczas
których podzielimy się w innymi nasz pasją do szycia. W trakcie czterech warsztatów uczestnicy nauczą
się podstawowych ściegów, poznają tajniki szycia na maszynie oraz spróbują uszyć zaprojektowane
przez siebie ubranie. Do warsztatów wykorzystamy ubrania zebrane podczas zbiórki zorganizowanej
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wśród mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i nadamy im nowe życie. Projekt zakończy plenerowy
pokaz mody z uszytych w trakcie realizacji projektu ubrań.
8. Kreatywne warsztaty
Grupa o sobie:
Połączyły nas wspólne pasje dotyczące tworzenia i chęć do działania w środowisku młodzieżowoartystycznym i lokalnym. Poznaliśmy się w technikum, do którego razem uczęszczamy.
Grupa o projekcie:
W zalewie dóbr materialnych często zapominamy i nie doceniamy wartości rzeczy robionych ręcznie
na niemasową skalę. Grupa młodzieży, którą połączyły pasje, postanowiła zachęcić rówieśników
mieszkających w okolicach Przedmieścia Oławskiego do obdarowania bliskich własnoręcznie
wykonanymi upominkami, aby przypomnieć, jak ważni są w naszym życiu. Zorganizujemy
więc kreatywne warsztaty, gdzie uczestnicy będą mieli wykonać naturalną świeczkę sojową oraz kartkę
upominkową. Warsztaty odbędą się kilka dni przed Dniem Matki, będzie to świetna okazja
do stworzenia prezentu na ten dzień.
9. Lekcja online - dzieci@ki kreatywnie !
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy szukają zajęcia takiego spełniającego nasze pasje a jednocześnie
mającego sens w okresie covidowym. Chcemy też coś zrobić dla siebie i od siebie. Bardzo bliskie są nam
działania na rzecz dzieci – młodszych od nas, takich w wieku przedszkolnym. Sami mamy rodzeństwo,
często organizujemy jakieś zajęcia dla maluchów, zajmujemy się nimi. Tym razem chcemy zrobić coś
więcej i dzięki pomocy i uprzejmości dyrekcji z przedszkola nr 150 będziemy mieli możliwość
zorganizowania zajęć z dziećmi w luźnym formacje - zajęć online dla dzieci. Oczywiście dzieci będą
pozostawać cały czas pod opieką nauczycieli, którzy tez zgodzili się nas wesprzeć. Mamy wspólne pasje
i zainteresowania, chcemy spróbować zrobić coś w sposób bardziej sformalizowany
i spróbować pozyskać środki na nasze działania. Dlatego napisaliśmy ten projekt.
Grupa o projekcie:
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu zajęć online przez członków naszej grupy dla dzieci
przedszkolnych. Zajęcia - ich forma, tryb i tematyka zostanie opracowana podczas bezpośrednich spotkań
z nauczycielami prowadzącymi grupy. Sadzimy, że w ramach zaproponowanej przez nas oferty
w zajęciach będą mogły wziąć udział dwie grupy. Mamy wiele pomysłów, jeśli chodzi o tematykę zajęć
- przedstawimy je nauczycielom i zobaczymy co ostatecznie uzgodnimy. Jesteśmy po wstępnych
rozmowach, zatem mamy pewność,że nasze działania mają sens.
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10. Wrocław w negatywie
Grupa o sobie:
Jesteśmy młodymi, utalentowanymi artystycznie osobami z ogromem pomysłów i zapałem
do aktywnego działania we wrocławskich środowiskach artystycznych. Połączyły nas wspólne pasje
i chęć do działania. Zrealizowaliśmy już wraz z mikrograntami młodzieżowymi projekt pt. MIKRO WRO
MUSIC oraz „Filcowe cudaki” i „Świąteczne ozdabiaki”.
Grupa o projekcie:
Połączyły nas wspólne pasje i chęć do działania w środowisku młodzieżowo-artystycznym. Celem
projektu jest promowanie młodych osób oraz zwalczanie stereotypów o leniwej młodzieży. Uczestnicy
będą mieli okazję poznać rówieśników działających na podobnych obszarach zainteresowań
oraz rozwinąć swoje umiejętności artystyczne oraz intelektualne. Działania zakończy wystawa,
gdzie uczestnicy wystawią swoje prace fotograficzne wykonane w ramach projektu. Na wystawę
zaproszą m.in. społeczność lokalną.
11. "Latające światła!"- cykl warsztatów i wieczorny piknik sąsiedzki na Sępolnie.
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupką dobrych znajomych, nasze mamy się przyjaźnią. Od zawsze chodzimy razem
do teatrów i na różne eventy kulturalne, dlatego teraz chcielibyśmy spróbować zorganizować coś sami.
Chodzę na tańce, Hania trenowała woltyżerkę a Kacper trenuje akrobatykę, widzieliśmy, jak kiedyś
w rynku ktoś występował ze sprzętem kuglarskim, ledowym, bardzo nam się spodobało, dlatego sami
chcemy spróbować i pokazać innym, jakie to jest piękne.
Grupa o projekcie:
Zorganizujemy cykl warsztatów dotyczących iluminacji świetlnych wykorzystując do tego kuglarski
sprzęt ledowy, będziemy spotykać się w reżimie sanitarnym, na świeżym powietrzu, przyjaźnić, uczyć
od najlepszych...a na koniec!: wystąpimy w przestrzeni kwartału ulic Partyzantów, Kosynierów
Gdyńskich i Potebni- na skwerze na Sępolnie. Wieczorem, przy blasku gwiazd, latarni i naszych
ledowych sprzętów znów będziemy, jako sąsiedzi razem. A wszystko to w Dniu Światła! To ważne
święto, ustanowione przez UNESCO. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, która podkreśla szacunek
dla światła i roli, jaką odgrywa w nauce, kulturze, sztuce, edukacji i zrównoważonym rozwoju,
a także w dziedzinach tak różnych, jak medycyna , komunikacja i energia. Działania na całym świecie
pokazują, w jaki sposób nauka, technologia, sztuka i kultura mogą pomóc w osiągnięciu celów
priorytetowych dla UNESCO - edukacja, równość i pokój.
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12. „Wielkanoc na mur-beton”
Grupa o sobie:
Mimo nietypowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ciągle jesteśmy zgraną, komunikatywną grupą, pełną
energii i kreatywności. Lubimy angażować się w projekty społeczne, eventy miejskie, mające
na celu pomoc innym, ale również organizujemy imprezy i uroczystości szkolne integrujące uczniów,
chociaż w tym roku szkolnym jest to nieco utrudnione. Chcemy pokazać innym, że nie jesteśmy
szablonową młodzieżą która myśli tylko o sobie. W poprzednich latach braliśmy udział w edycjach tego
programu, więc w tym roku postanowiliśmy spróbować ponownie. Dołączyło do nas kilka nowych osób,
co nas bardzo ucieszyło. Większość nowych pomocników to pierwsze klasy, co daje nam większą
integrację szkolną przy szlachetnym celu. Mamy już dosyć siedzenia w domu, rozpiera nas energia
i chcemy zamienić ją w czyny.
Grupa o projekcie:
Nasz projekt to „Wielkanoc na mur-beton”, którą zamierzamy zorganizować dla podopiecznych
Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Co roku
organizujemy dla nich Mikołajki, ale ze względu na pandemię ostatnio nie było to możliwe. Maskotką
naszej szkoły jest królik, więc postanowiliśmy go wykorzystać do akcji wielkanocnej. Zamierzamy
zakupić kilkadziesiąt jajek styropianowych, które udekorują uczniowie naszej szkoły. Następnie chcemy
zorganizować wspólne zbieranie pisanek na terenie posesji należącej do placówki. Będą też inne zabawy
integracyjne oraz wręczenie słodyczy przez naszego królika. Myślimy, że mimo epidemii wszystko się
uda zorganizować, tym bardziej, że podzielimy dzieci na mniejsze grupy, a cała zabawa będzie odbywała
się na wolnym powietrzu.
13. Let`s do a crossword! Uczymy się od siebie rozwiązując krzyżówki z języka angielskiego
Grupa o sobie:
Grupę projektową tworzą uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 90. Uczniowie są przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego. Aktywnie działają na rzecz samorządu uczniowskiego
i społeczności lokalnej. Dbają o własny rozwój, a także dzielą się z innymi swoją wiedzą
i umiejętnościami.
Grupa o projekcie:
Wykorzystamy projekt międzyklasowy oparty na zasadach tutoringu równieśniczego (ang. peer tutoring),
czyli wsparcia udzielanego sobie wzajemnie przez dzieci. Projekt polega na samodzielnym wykonaniu
przez dzieci (rysunkowych) krzyżówek i zagadek w języku angielskim poruszających tematy z ich
codziennego życia, bliskie im i ważne. Krzyżówki będą oryginalne i spersonalizowane - powstaną
w oparciu o autorskie pomysły dzieci (klasy 1-3), technika ich wykonania będzie dowolna. Warunek
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będzie stanowiło przedstawienie haseł w języku angielskim, co dodatkowo zmotywuje je
do nauki tego języka. Wykonane przez dzieci krzyżówki posłużą do nauki języka angielskiego przez ich
rówieśników. Tym samym dzieci przygotują pomoce dydaktyczne dla siebie samych i swoich
rówieśników. Organizatorzy projektu zadbają o wymianę międzyklasową prac, które zostaną
zmultiplikowane i zebrane przez nas w postaci książeczek. Krzyżówki zostaną też wykorzystane
przez nauczycieli j. angielskiego w czasie zajęć, co nada im rangę profesjonalnych pomocy
dydaktycznych oraz wzmocni poczucie sprawczości dzieci. Krzyżówki zostaną wywieszone w holu
szkoły oraz dostarczone do pobliskiego szpitala na oddziały dziecięce.
14. „Zieleń nie czeka”
Grupa o sobie:
Dwójka z nas jest rodzeństwem, a wszyscy poznaliśmy się na wyjeździe w górach. Był to wyjazd
treningowy kuglarski, podczas którego uczyliśmy się wielu nowych i trudnych rzeczy, przy czym się
wspieraliśmy. Wieczorami śpiewaliśmy razem przy ognisku.
Grupa o projekcie:
Dbanie o środowisko było i jest ważnym, wręcz kluczowym obowiązkiem każdego z nas,
jako mieszkańców Ziemi. Projekt "Zieleń nie czeka" jest projektem, w którym będzie rozwijana wiedza
z zakresu ekologii, co połączone zostanie z zajęciami artystycznymi. Kładziemy nacisk na dbanie
o środowisko i naszą planetę, gdyż jest naszym domem i powinniśmy wiedzieć jak o ten dom dbać!
Będziemy rozmawiać o problemach ekologicznych obecnych czasów oraz o tym jak im zaradzić. Osoby
uczestniczące w warsztatach przygotują występ artystyczny, który zostanie przedstawiony
na świeżym powietrzu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska dla mieszkańców osiedli
przy ulicy Świeradowskiej (Gaj). Taka forma realizacji pozwoli na poszerzenie wiedzy, dotyczącej dbania
o naszą planetę, w atrakcyjnej formie, zarówno dla uczestników, jak i mieszkańców osiedla.
15. 5 smaków świata
Grupa o sobie:
Spotykamy się na różnych inicjatywach w szkołach, w wolnym czasie, na zajęciach w CAT. Lubimy
razem spędzać czas, rozmawiać, bawić się i coś razem tworzyć. Czasem się kłócimy, ale zawsze kończy
się to dobrze, bo cenimy naszą przyjaźń. Łączą nas wspólne zainteresowania, sporty, języki, gotowanie.
Grupa o projekcie:
Projekt 5 smaków świata to pewnego rodzaju laboratorium, gdzie będziemy odkrywać własne kubki
smakowe, ale też siebie nawzajem. Będziemy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz dowiedzenia
się czegoś o sobie oraz współtowarzyszach. Będziemy mogli zaobserwować swoje reakcje na smaki,
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jak również naszych kolegów i koleżanek . Chcemy dowieść, że w różnorodności, która nas
charakteryzuje jest dużo co nas łączy. Nasze spotkania są nietypowe i niepowtarzalne, więc będziemy
przy okazji świętować nietypowe dni z kalendarza oraz te, które mają dla nas znaczenie. Zobaczymy,
co jest dla nas i dla innych ważne. Będzie to kolejny poziom naszej znajomości, a w tym wspólnej pracy
nad projektem.
16. Warsztaty artystyczne- malowanie pejzażu
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą młodych osób, które spotkały się w Międzykulturowym Klubie “Mozaika”
w CAT-Centrum Aktywności Tarnogaju przy ulicy Gazowej 22 we Wrocławiu. Przyjechaliśmy
z Ukrainy trzy lata temu. Jesteśmy w klubie od 2019 roku. Uczymy się wspólnie języka polskiego,
gotujemy, rozmawiamy na różne tematy. Gramy na instrumentach, uczymy się w szkołach artystycznych.
Lubimy programować - dwie osoby chodzą do technikum o takim profilu. Jesteśmy wolontariuszami
oraz bierzemy udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji
Krytycznej.
Grupa o projekcie:
Warsztaty artystyczne- malowanie pejzażu. Wszyscy są teraz zmęczeni sytuacją związaną z pandemią,
więc zapraszamy na warsztaty artystyczne- malowanie pejzażu, dające możliwość relaksu, uspokojenia
i polepszenia nastroju. Uczestnictwo w tych warsztatach pozwoli na odkrycie nowych zdolności
i wykorzystanie ich w przyszłości, zmniejszy stres i napięcie, chcemy odkryć nowe zdolności u ludzi
i wprowadzić ich w świat sztuki czyli piękna i wolności. Warsztaty kierujemy do społeczności lokalnej
z Tarnogaju. Warsztaty odbędą się w CAT Centrum Aktywności Tarnogaju przy ul. Gazowej 22.
17. Mistrz organizacji
Grupa o sobie:
Jesteśmy uczennicami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnego. Uczymy się w 2 klasie
technikum na kierunku Technik Reklamy. Chętnie angażujemy się w różnego rodzaju działania
społeczne. Bardzo lubimy pracę metodą projektów. Jesteśmy kreatywne i lubimy uczyć się nowych
rzeczy. Razem prowadzimy szkolne media społecznościowe (Instagram).
Grupa o projekcie:
Ten rok na pewno był trudny. To co dla nas samych było najtrudniejsze to zorganizowanie pracy
w domu, gdzie nie ma nauczyciela, gdzie nikt nad nami nie stoi i niczego nie każe. Nie słychać dzwonków,
które wyznaczają rytm dnia w szkole, nie ma kolegów, którzy mobilizują do działania. Postanowiłyśmy
temu zaradzić i pierwsze, co zrobiłyśmy, to szukałyśmy informacji na blogach tematycznych i czytałyśmy
książki na temat lepszej organizacji swojej pracy i efektywniejszego wykorzystania czasu. Poznałyśmy
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i wybrałyśmy te która akurat nam najbardziej przypadły do gustu. Chciałybyśmy podzielić się tą wiedzą
z naszymi młodszymi kolegami ósmoklasistami, którzy mają przed sobą trudny czas nauki i powtórek
do egzaminu. Nie wykluczmy też zajęć dla klas 6 i 7. Uznałyśmy że najlepszą formą będą
lekcje/warsztaty online.
18. Blaski i cienie Ołbina.
Grupa o sobie:
Jesteśmy małą grupą, któr,a mam nadzieję - jak będzie można ponownie chodzić do szkoły - znacznie się
powiększy. Grupę łączy moja osoba i wspólne pasje. Z Mateuszem chodziłem do jednej klasy w SP 1.
Mikołaj jest moim kolegą w klasie VII SP 76. Razem z Mateuszem mieszkamy na Śródmieściu,
na osiedlu Ołbin. W lecie staramy się spędzać dużo czasu na powietrzu. Często jeździmy rowerami
po Ołbinie i dostrzegamy jego ładne, zadbane, zabytkowe miejsca, ale i bardzo zaniedbane, zapomnienie.
Natomiast z Mikołajem łączy mnie pasja fotografowania, filmowania i "obrabiania" materiału
na komputerze.
Grupa o projekcie:
Projekt na celu utrwalić na fotografii dwa oblicza Ołbina. To zabytkowe, zadbane, odremontowane,
kolorowe, którym można się pochwalić oraz oblicze, które wymaga zmian, wsparcia ze strony władz
miasta. Być może niektóre miejsca nie wymagają dużego nakładu kosztów, aby zmieniły swój wygląd.
Może są tylko zapominanie przez wszystkich i wystarczy zwrócić na nie uwagę, aby ktoś o nie zadbał.
Temu właśnie ma służyć uwiecznienie na fotografiach "brzydkich" miejsc. Chcielibyśmy, aby nasi
rówieśnicy włączyli się w ten projekt i wykonali zdjęcia swojego otoczenia, drogi do szkoły, miejsc,
w którym spędzają wolny czas.
19. Ogródek przyjaźni
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. Przed pandemią spędzaliśmy razem część czasu wolnego. W związku z tym,
że obecnie spotykamy się rzadziej - zajęcia klubowe odbywają się w formie on-line, chcielibyśmy
by wspólny projekt był okazją do wspólnego, bezpiecznego i twórczego spędzenia czasu.
Grupa o projekcie:
Projekt ma na celu przybliżyć temat ekologii, recyklingu i natury, nauczyć nas wykorzystania rożnych
materiałów naturalnych (kamienie, patyczki) i recyclingowych (włóczki, stare t-shirty i pościel)
do zrobienia różnych ozdób: doniczek, koszy i makram na kwiaty, kolorowych kamyczków metodą
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malarstwa intuicyjnego, do wytyczenia grządek. Wspólnie ozdobimy ogródek opiekuna prawnego
i babci Weroniki Grzybowskiej, mieszczący się na ROD Bajki na Tarnogaju. W ogródku będziemy mogli
zorganizować ognisko w wydzielonej do tego części i wspólnie upiec kiełbaski. Projekt będzie miał trzy
etapy. Najpierw pojedziemy do Parku Wschodniego, aby zebrać w nim ozdoby do ogródka.
W parku nasze panie ze świetlicy zorganizują nam zabawy ruchowe. W kolejnym etapie weźmiemy udział
w warsztatach artystycznych prowadzonych przez zaprzyjaźnioną z Fundacją florystkę
i plastyka. Zrobimy na nich makramy i kosze ze starych t-shirtów i specjalnych włóczek,
a także ozdobimy doniczki metodą decoupage. W ostatnim etapie zakupimy nasionka wiosennych
kwiatów, które zasadzimy w doniczkach i na grządkach w ogrodzie babci Weroniki. Po ozdobieniu
ogródka rozpalimy ognisko i zorganizujemy zabawy dla młodszych dzieci.
20. Klaunada na Trójkącie
Grupa o sobie:
Pomysł utworzenia grupy cyrkowej Kids New Circus został zainspirowany naszym udziałem
w obozach cyrkowych organizowanych przez KulturBrücken Görlitz e.V., gdzie zarażono nas miłością
do nowego cyrku. Grupa została założona i jest prowadzona przez grupkę przyjaciół w wieku młodzieży
szkolnej. Staramy się nauczyć dzieci żonglować piłeczkami, diabolo, kręcić poi, a także akrobatyki.
Finałem naszych zajęć są liczne przedstawienia i występy. Jeździmy również na festiwale
i wycieczki, ale przede wszystkim dobrze się bawimy. Staramy się rozprzestrzenić ideę nowego cyrku,
bez wykorzystywania zwierząt, bardziej zbliżonego do sztuki teatralnej z wykorzystaniem elementów
cyrkowych i teatralnych.
Grupa o projekcie:
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 4 warsztatów cyrkowych dla 15 dzieci w wieku 7-14 lat. Podczas
zajęć uczestnicy zostaną zapoznani w podstawami pracy z przyrządami cyrkowymi (piłeczkami, diabolo,
poi, kręgle, monocykl) oraz z podstawami akrobatyki. Projekt zakończy pokaz plenerowy dla 50
mieszańców podwórka opracowany podczas warsztatów. Dzięki projektowy uczestnicy dowiedzą się,
czym jest nowy cyrk oraz wykażą się kreatywnością podczas tworzenia scenariusza, strojów i scenografii
do występu.
21. Klimatyczny podcast
Grupa o sobie:
Jesteśmy młodymi, utalentowanymi artystycznie osobami z ogromem pomysłów i zapałem
do aktywnego działania we wrocławskich środowiskach artystycznych i ekologicznych. Połączyły nas
wspólne pasje i chęć do działania. Zrealizowaliśmy już wraz z mikrograntami młodzieżowymi projekt
pt. MIKRO WRO MUSIC oraz „Filcowe cudaki” i „Świąteczne ozdabiaki".

W Naborze 1 2021 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 lutego, do pierwszego
etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło aż 35 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.To prawdziwy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji
finansowej na Nabór 1, dofinansujemy 25 najlepszych z nich !
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.

Grupa o projekcie:
Chcą zachęcić Wrocławian o dbanie o wspólną przestrzeń poprzez poszerzanie wiedzy o ekologii
w ciekawy sposób. Nagrają wspólnie podcast zatytułowany "Klimatyczny Podcast", gdzie przedstawią
ciekawe fakty, o których większość z nas nie zdaje sobie sprawy! Bo mało osób zastanawia się,
co stanie się z niedopałkiem papierosa rzuconym w parku obok drzewa lub ile hektarów lasu
potrzebujemy, aby wytworzyć powietrze dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Z odcinków podcastu
dowiecie się również, jak możemy wspólnie zadbać o ekologię, w mieście, w którym mieszkamy.
22. Tobiaszcon
Grupa o sobie:
Jesteśmy przyjaciółmi z fundacji Tobiaszki i znamy się parę lat. Interesujemy się japońskimi bajkami
animowanymi(anime) oraz ogólną kulturą japońską. Wszyscy mamy tą samą pasje, więc chcemy się nią
dzielić. Naszym celem jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat kultury Japonii.
Grupa o projekcie:
Każdy z nas interesuje się Japonią i jej kulturą. Chcemy się tym podzielić z innymi. Podczas realizacji
projektu mamy zamiar przeprowadzać prezentacje związane z tą właśnie kulturą. Każde z nas będzie też
ubrane w stroje związane z japońskimi bajkami (Anime). Zajęcia będą odbywały się na terenie Fundacji
Tobiaszki. Warsztaty chcemy przeprowadzać z powodu niskiego zainteresowania tego typu kulturą.
Naszym celem jest poszerzenie wiedzy na ten temat. Na ostatnie spotkanie został zaplanowany tytułowy
,,Tobiaszcon", który będzie podsumowaniem wszystkich poprzednich spotkań. Zostaną tam
zaprezentowane między innymi rysunki w stylu Japonii, stroje postaci z anime i wiele innych. Zaproszone
zostaną wszystkie osoby z warsztatów oraz ich rodziny.
23. soundWRO
Grupa o sobie:
ART JTM to organizacja młodzieżowa zrzeszająca nietuzinkowych, kreatywnych nastolatków
o artystycznych pasjach i pomysłach na zaangażowanie wrocławskiej młodzieży w kulturalne życie
miasta. Od 9 lat tworzymy projekty, warsztaty, spektakle, musicale, filmy, scenariusze, wywiady i akcje
charytatywne z nadzieją na pomoc młodym ludziom w samorozwoju i znalezienie własnej życiowej
drogi. Przy współpracy z instytucjami kultury we Wrocławiu oraz gminą Kobyla Góra zwiększamy
partycypację dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i artystycznym naszego społeczeństwa, przy czym
wśród innych organizacji wyróżniamy się tym, że 90% naszych działań koordynowanych jest jedynie
przez młodzież. Mamy nadzieję w przeciągu najbliższych lat rozwinąć się, by wystawiane przez nas
spektakle i organizowane przez nas akcje stały się jeszcze bardziej profesjonalne i mogły dać
wrocławskiej młodzieży znacznie większe możliwości, by dała upust swoim zainteresowaniom
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na terenie Wrocławia.To prawdziwy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji
finansowej na Nabór 1, dofinansujemy 25 najlepszych z nich !
Sprawdźcie listę rankingową i oceny w generatorze lub czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki
młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.
GRATULUJEMY!
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we wrześniu), koniecznie zgłoście się wcześniej na konsultacje do koordynatorki Mikrograntów młodzieżowych.

i poznała rówieśników z podobnymi zainteresowaniami - a to wszystko bezpłatnie.
Grupa o projekcie:
Pandemia zamknęła nas w domach, dodatkowo odcinając od rozrywki ukochanej przez wszystkich koncertów. Dlatego my przychodzimy z propozycją przywrócenia tej cudownej rozrywki, proponując
wrocławianom cykl koncertów orkiestry symfonicznej na świeżym powietrzu - bezpiecznie
i z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych, jednocześnie dając namiastkę starej normalności.
Usłyszeć będziemy mogli nowe aranżacje kultowych klasyków, a także wiele utworów ukochanej muzyki
młodzieży. A wszystko to w niepowtarzalnych, magicznych miejscach Wrocławia już wiosną!
24. Trójkąt smaku - warsztaty kulinarne dla dzieci
Grupa o sobie:
Latający Klub Wolontariatu Międzykulturowego jest wolontariatem w niecodziennym tego słowa
znaczeniu, podczas cotygodniowych spotkać uczymy się podstaw zarządzania projektami, doskonalimy
kompetencje miękkie takie jak, myślenie krytyczne, kreatywność, praca z grupie. Działamy od września
2020, włączmy się w wydarzenia organizowane przez CALe np. rozdawaliśmy świąteczne paczki
dla potrzebujących w Czasoprzestrzeni, pomagaliśmy podczas Międzynarodowego Dnia Tolerancji
w Centrum Aktywności Tarnogaju CAT.
Grupa o projekcie:
Trójkąt smaku to warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas 7 warsztatów młodzi kucharze
poznają zarówno proste przepisy do wykonania w kilka chwil, jak również zmierzą
z bardziej wymagającymi przepisami z rożnych zakątków świata. Warsztaty są przewidziane dla ok 15osobowej grupy. Głównym celem projektu jest pokazanie, że gotowanie może być przyjemne
oraz zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie.
25. OASIS
Grupa o sobie:
ART JTM to organizacja młodzieżowa zrzeszająca nietuzinkowych, kreatywnych nastolatków
o artystycznych pasjach i pomysłach na zaangażowanie wrocławskiej młodzieży w kulturalne życie
miasta. Od 9 lat tworzymy projekty, warsztaty, spektakle, musicale, filmy, scenariusze, wywiady i akcje
charytatywne z nadzieją na pomoc młodym ludziom w samorozwoju i znalezienie własnej życiowej
drogi. Przy współpracy z instytucjami kultury we Wrocławiu oraz gminą Kobyla Góra zwiększamy
partycypację dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i artystycznym naszego społeczeństwa, przy czym
wśród innych organizacji wyróżniamy się tym, że 90% naszych działań koordynowanych jest jedynie
przez młodzież. Mamy nadzieję w przeciągu najbliższych lat rozwinąć się, by wystawiane przez nas
spektakle i organizowane przez nas akcje stały się jeszcze bardziej profesjonalne i mogły dać
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na terenie Wrocławia.To prawdziwy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji
finansowej na Nabór 1, dofinansujemy 25 najlepszych z nich !
Sprawdźcie listę rankingową i oceny w generatorze lub czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki
młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.
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we wrześniu), koniecznie zgłoście się wcześniej na konsultacje do koordynatorki Mikrograntów młodzieżowych.

wrocławskiej młodzieży znacznie większe możliwości, by dała upust swoim zainteresowaniom
i poznała rówieśników z podobnymi zainteresowaniami - a to wszystko bezpłatnie.
Grupa o projekcie:
Projekt zakłada powstanie weekendowego stanowiska ART JTM wraz z "kreatywnymi strefami letnimi",
przygotowanymi dla młodzieży warsztatami i przygotowanymi w tym celu animatorami. Dzieci
i młodzież będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu w towarzystwie swych rówieśników, a rodzice
wypoczną i poopalają się na leżakach oraz hamakach. Dwa dni wspólnych działań mieszkańców
zaowocują finałem letniej strefy na scenie plenerowej, wieczorem drugiego dnia działań, kiedy to młodsi
i starsi wrocławianie zaprezentują m.in. pokazy wokalne, artystyczne przygotowane podczas warsztatów.

