W Naborze 2 2021 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 maja, do pierwszego etapu
oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 17 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.Tym razem majowy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie jeden projekt został odrzucony ze względów formalnych, a pozostałe zostały rekomendowane
do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej na Nabór 2, dofinansujemy 13 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 kolejnym naborze we wrześniu,
koniecznie zgłoście się wcześniej na konsultacje do koordynatorki Mikrograntów młodzieżowych.

1. W świecie krasnali
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 odbywały się w formie on-line, a od niedawna
możemy spotkać się razem na świeżym powietrzu. Do Klubu przybyło trochę nowych dzieci, a także
młodsze rodzeństwo części z nas. Chcielibyśmy by wspólny projekt był okazją do wspólnego,
bezpiecznego i kreatywnego spędzenia czasu - byśmy mogli przygotować niespodziankę dla młodszej
części naszej załogi.
Grupa o projekcie:
Projekt ma na celu przygotowanie przez starszych wychowanków Klubowego Centrum Aktywności Eświ@t gry
terenowej w Parku Grabiszyńskim. Gra będzie przeznaczona dla młodszego rodzeństwa
części z nas oraz nowych wychowanków i chętnych osób lokalnej społeczności, które będą miały chęć
dołączyć do nas. Tematyka gry będzie dotyczyła wrocławskich krasnali - sami zapoznamy się
z historią małych istot, które wywodząc się jeszcze z historii Solidarności, a więc czasu naszych
dziadków i opiekunów/rodziców, na dobre wpisały się w przestrzeń naszego miasta. Przybliżymy
dzieciom tematykę wrocławskich krasnali przy pomocy gry terenowej z pasjonującymi zadaniami
(duże memory, przepis na lokalne potrawy, kółko krzyżyk z krasnalami i inne zadania które będą
do zrobienia na różnych stanowiskach), materiały do gry przygotujemy z przedmiotów naturalnych
i recyclingu. Pierwszy etap projektu będzie miał na celu podzielenie się zdobytą wiedzą o historii
naszego miasta, zwyczajów, lokalnej kultury oraz przede wszystkim skąd wzięły się w nim krasnale.
Następnie zorganizujemy grę w Parku Grabiszyńskim. Ostatnim etapem będzie powtórzenie
wiadomości i zadań z gry na wspólnie zrobionym pikniku, na który zaprosimy społeczność lokalną.
Mamy też w planie przeszkolić dzieci biorące udział w grze, by następnie przeprowadziły przy naszej
pomocy tę grę dla społeczności lokalnej!
2. Zielony piknik przedszkolaka.
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupa znajomych, którzy szukają jakiegoś ciekawego zajęcia na okres letni. Mama jednego
z nas opowiada nam o działaniach jakie z kolei inna grupa robi i realizuje w przedszkolu, gdzie
pracuje. Przedstawiła nam propozycje aplikacji do konkursu, poczytaliśmy co możemy zrobić i jak
i zdecydowaliśmy się napisać wniosek. Obecnie w przedszkolu inna grupa robi zajęcia online
dla dzieci, jest super zabawa - cała społeczność tym żyje. My trochę w ramach sprawdzenia się i próby
naszej organizacji, odpowiedzialności zdecydowaliśmy, że też chcemy napisać projekt i spróbować go
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dobrze zrealizować. Jesteśmy po rozmowie z p. Dyrektor, mamy informacje, że moglibyśmy uświetnić
dzień dziecka w ogrodzie przedszkolnym, który planowany jest na 15-06-2021. Będziemy mogli
przyjść w przebraniach (postaci z bajek, czy pszczoły - w zależności od ostatecznego scenariusza
zajęć) i towarzyszyć dzieciom w zabawie w ogrodzie, ale także wziąć odpowiedzialność
za merytoryczne ich przeprowadzenie.
Grupa o projekcie:
Projekt będzie polegał na współorganizacji dnia dziecka zaplanowanego w ogrodzie przedszkolnym
w dniu 15-06 (data może jeszcze ulec zmianie). Przygotujemy i przeprowadzimy zajęcia osobiście
wraz z nauczycielami, kadrą przedszkola. Dzieci nie mogą z powodu Covid nie mogą się mieszać w grupach, zatem
przygotujemy dedykowane stanowiska do zabaw, kreacji, inspiracji dla różnych grup wiekowych dzieci. My z naszej
strony zaaranżujemy dwa może trzy stanowiska - to dopiero omówimy jakby nam się udało pozyskać grant
szczegółowo z kadrą przedszkola i dyrekcja. Promocja będzie odbywać się w bezpośrednich kanałach tzn. na
ogłoszeniach na tablicy ogłoszeń, w grupie rady rodziców. Specjalnej promocji nie potrzebujemy, mamy pewność
zainteresowania projektem. Realizacja projektu będzie na Kozanowie - przedszkole nr 150. Grupa
odbiorców - ok 200 dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Kolory Mozaiki
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą osób w edukacji domowej, uczących się (także do matury), bawiących się i wspólnie
spędzających czas w ramach edukacji demokratycznej. Spędzamy czas w szkole otoczonej ogrodem
w sąsiedztwie Iwin i Brochowa. Nauka nie jest trudna i nie jest powodem dużego stresu, jest przyjemna. Tworzymy
relacje, najczęściej dobre, niezależnie od tego ile kto ma lat, co jest jego pasją, czy ma jakieś ograniczenia
czy trudności społeczne. Wśród nas jest wiele osób, które znają więcej niż jeden język, bo mają rodziców z innych
krajów, które uprawiają różne sporty oraz grają na instrumentach w wolnym czasie. Jesteśmy różnorodni jak
"kolory mozaiki".
Grupa o projekcie:
Planujemy zorganizować Piknik i wspólne robienie rzeźby z odpadów, także tych zebranych
na pikniku. Naszym celem jest wspólna zabawa, nawiązanie nowych przyjaźni z dziećmi i młodzieżą
z Brochowa. Na Pikniku chcielibyśmy zrobić warsztaty z kendamy, warsztaty z włóczki, warsztaty robienia łuków,
warsztaty malowania i tworzenia koszulek. Są to rzeczy, które niektórzy z nas potrafią robić bardzo dobrze
i z przyjemnością podzielą się swoją pasują z dziećmi i młodzieżą z Brochowa. Chodząc na Brochów, do Parku
Brochowskiego wymyśliliśmy zabawę ruchową w Labiryncie, trochę podobną do Mafii, trochę do Among Us.
Chcielibyśmy się w nią znów pobawić i nauczyć dzieci i młodzież z Brochowa w nią grać, wspólnie z nami. Wiemy,
że wypoczynek jest tak samo ważny jak nauka, dlatego planujemy stworzyć strefę relaksu, w której będzie można
odpocząć, poczytać, posłuchać muzyki, porozmawiać w różnych językach. Drugi kolorowy etap to tworzenie
rzeźby z odpadów. Nie zależy nam na określonym kształcie. Chcielibyśmy z zaproszonymi dziećmi wspólnie bawić
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Grupa o sobie:
Znany się ogólnie ze szkoły, ale zaczęłyśmy współpracę dopiero w Mikrograntach, polubiłyśmy się.
Spotkałyśmy się w grudniu podczas mikołajkowo-świątecznego projektu, prowadzonym przez nasze
starsze koleżanki. Spodobało się nam i próbujemy teraz swoich sił. Każda jest z innej klasy.
Ja i Sandra chodzimy do klasy gastronomicznej a Paulina wybrała cukiernictwo. Postanowiłyśmy zrobić
coś wspólnie, chociaż nasze zainteresowania są zupełnie inne. Każda z nas jednak wie, że zdrowie
jest ważne w każdym wieku i zawsze trzeba o nie dbać, szczególnie teraz.
Grupa o projekcie:
Naszą 16-osobowa grupa składać się będzie z osób w różnym wieku ponieważ widzimy, że taka
międzypokoleniowa grupa dużo od siebie korzysta i się nawzajem uczy. Każdy z nas podczas ostatnich długich
miesięcy odosobnienia a nawet izolacji, szczególnie izolacji społecznej poniósł duże szkody zdrowotne i psychiczne
i fizyczne. Dlatego proponujemy uczestnikom 10 godzin warsztatów na świeżym powietrzu w wybranych przez
nich parkach wrocławskich. To będzie dodatkowa korzyść-poznanie dwóch-trzech pięknych zielonych zakątków
naszego miasta. Warsztaty 3x3h oparte będą na podstawach dzrzewoterapii z wykorzystaniem korzystnego
wpływu kolorów, śpiewu ptaków. Będą podstawy jogi, tańca plenerowego, technik oddychania. Tak, żeby nasi
uczestnicy po zakończeniu warsztatów mogli już sami kontynuować wypady do parku, odnaleźć swoje drzewo
i wśród śpiewu ptaków, wśród zieleni nabierać sił i odporności. Jedna godzina poświęcona będzie na zakończenie
z informacjami od uczestników jakie korzyści wynieśli z naszych warsztatów. Wzmacniać się będziemy
czystą wodą, sokami i zdrowymi przekąskami. Naszymi uczestnikami będą mieszkańcy Hub i Gaju.
5. Dary dla Światowida
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą uczennic z wielką pasją do sztuki i tworzenia. Poznałyśmy się w szkole, kiedy razem
dołączyłyśmy do organizacji Destination Imagination, czyli do j kreatywnego programu edukacyjny
w Polsce i zostałyśmy przydzielone do jednej drużyny. Nasza pasja do teatru, aktorstwa, ale też tworzenia
stworzyła z nas świetną drużynę. Przez lata bycia w niej razem zintegrowałyśmy się i znalazłyśmy motywacje
do tworzenia razem wspólnych projektów. Chcemy dzielić się tym, co wymyślimy oraz pokazywać, że sztuka jest
nie tylko dla konkretnej grupy osób, a dla wszystkich,którzy tylko chcą.
Grupa o projekcie:
Naszym projektem jest szerzenie wiedzy na temat mitologii słowiańskiej za pomocą wspólnego tworzenia.
Wierzymy, że proces tworzenia jest momentem integracji wielu różnych osób, dlatego chcemy stworzyć serię
warsztatów oraz spotkań kreatywnych podczas których razem nauczymy się tworzenia technik posągów,

W Naborze 2 2021 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 maja, do pierwszego etapu
oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 17 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.Tym razem majowy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie jeden projekt został odrzucony ze względów formalnych, a pozostałe zostały rekomendowane
do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej na Nabór 2, dofinansujemy 13 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 kolejnym naborze we wrześniu,
koniecznie zgłoście się wcześniej na konsultacje do koordynatorki Mikrograntów młodzieżowych.

zainspirowanych nie nikim innym a słowiańskim bogiem Światowidem ,stworzymy kolorowe stroje inspirowane
słowiańskimi wierzeniami, nauczymy się razem najważniejszych słowiańskich mitów i zapomnianych historii
oraz stworzymy inne rzeczy, które mogą być przydatne na scenie, co jest dla nas bardzo ważne ze względu
na ogromną pasję do teatru i aktorstwa. Nasze warsztaty pozwolą przybliżyć historię naszej kultury i wierzeń
słowiańskich, zintegrować wszystkich chętnych oraz nauczyć wielu manualnych technik tworzenia
wraz z rozwinięciem miłości do sceny i teatru.
6. ŚWIAT PIEROGÓW
Grupa o sobie:
Chodziliśmy do tej samej szkoły. Od lat robimy coś ciekawego dla innych ludzi. Cieszy nas, gdy całe rodziny
przychodzą, robią coś wspólnie, poznają się wzajemnie a często rozpoznają, bo mieszkają w tej samej dzielnicy.
Cieszymy się, że kilka osób ze szkoły, które zaprosiliśmy, namawialiśmy wcześniej robiły projekty, pracują też jako
wolontariusze. Zawsze im pomagamy. Teraz jest trudniej, pracujemy, uczymy się dalej, chociaż nie chodzimy
do szkoły (nauka przez Internet) a w domach mamy o wiele więcej pracy. Chcemy zrobić ten projekt bo wiemy
z doświadczenia, że rodzinom wyjdzie na zdrowie, gdy nauczą się robić pierogi. Jesteśmy pełnoletni i uczyliśmy
się kucharstwa w szkole branżowej czyli wiemy o czym mówimy.
Grupa o projekcie:
Nasz projekt zakłada robienie różnorodnych pierogów i też wskazówki /przepisy dostosowane do zgłoszonych
problemów zdrowotnych w danej rodzinie. Skutkiem będą smaczniejsze i zdrowsze posiłki, wspólne spędzanie
czasu w sposób, który dla każdego młodego i starszego jest ciekawy i wartościowy. Zaprosimy przedstawicieli
rodzin z naszych osiedli do warsztatowego wyrabiania ciasta, bo z tym są największe problemy. Będziemy robić
różne farsze i polewy. Gotować i podawać i konsumować. Członkowie kilku rodzin nauczą się lepić pierogi
z różnych mąk, robić farsze z dostępnych i zdrowych produktów. Pierogi są podzielne, będzie można wziąć kilka
i poczęstować dalszą rodzinę czy sąsiadów. Zorganizujemy pierogowe zakończenie dla 20 osób. Pierogowe
umiejętności, mamy nadzieję, pozwolą na budowanie dobrych relacji w rodzinie i po sąsiedzku. Dadzą pomysł
na pożyteczne i smaczne spędzanie czasu. Będzie zdrowo i ekologicznie. Uczestnikami będą osoby w różnym
wieku, mieszkańcy osiedli Hub i Gaju.
7. Ekipa 3R czyli Równi, Różni, Różnorodni
Grupa o sobie:
Jesteśmy młodzieżą szkolną ze szkół podstawowych. Niestety przez pandemię Covid 19 uczymy się
zdalnie i mamy mniej możliwości spotkania się i robienia czegoś razem. Przed pandemią widzieliśmy
się niemal codziennie i spędzaliśmy dowolnie czas wolny. W związku z tym, że spotykamy się rzadziej
chcielibyśmy kontynuować nasze wspólne projekty. Czujemy, że tak spędzony czas wzmacnia nasze
więzi i zmusza do tworczego działania. Mamy również poczucie, że jest to bezpieczne i trwałe.
Mieliśmy okazję już wspólnie działać w projektach: "5 Stron Świata'", "5 Smaków Świata". Grupa się
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lepiej poznała, mogliśmy zobaczyć koleżanki i kolegów z innej strony. Poznaliśmy również siebie.
Budowaliśmy coś razem. Potwierdziliśmy, że każdy czuje podobnie lub tak samo. Zobaczyliśmy,
że różnorodność jest ciekawa. Uczyliśmy siebie wzajemnie bez względu na wiek, pochodzenie czy jakie
wyznaje wartości. Stało się to naszą pasją.
Grupa o projekcie:
Zależy nam aby przybliżyć temat dyskryminacji i empatii oraz pomóc nam radzić sobie w trudnych
dla nas sytuacjach. Chcemy przygotować siebie do właściwych postaw wobec niewłaściwych
zachowań. Chcielibyśmy na początek dowiedzieć się dlaczego pomimo wszystkiego co nas łączy
(a udowodniliśmy to podczas wcześniejszych projektów, że jest to możliwe] ludzie zachowują się wrogo
wobec innych. Weźmiemy udział w warsztatach, prowadzonych przez specjalistkę, gdzie będziemy mogli podzielić
się naszymi doświadczeniami, równocześnie dając przykład dla innych jak można wspólnie działać bez względu
na to co nas łączy czy dzieli. Nasze działania będą miały dwa etapy. Na pierwszym weźmiemy udział w grze
antydyskryminacyjnej. Będziemy mogli sprawdzić swoją wiedzę, dowiemy się czegoś o sobie oraz będziemy
wiedzieć jak zachować się w pewnych sytuacjach. Drugi etap będzie miał charakter ruchowo - terapeutyczny.
Weźmiemy udział zabawach wcielając się w osoby niepełnosprawne. W trzecim etapie zorganizujemy spotkanie
integracyjne lokalnej społeczności - piknik na powietrzu. Będziemy zwracać uwagę na brak podziałów, zaprosimy
do udziału osoby z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Wspólnie wykonamy prace plastyczne.
8. KOTKI-maskotki, Przytulanki
Grupa o sobie:
Uczymy się różnych szkołach i na różnym etapie, Julka jest studentką, ja zdaję maturę a mieszkamy
na tym samym osiedlu. Z Maliną poznaliśmy się wcześniej na spotkaniach młodzieżowych
związanych z projektami. Bardzo nam się takie działania spodobały. Realizowaliśmy kilka z nich.
Teraz, gdy jestem już po egzaminach postanowiłem w wolniejszym czasie zrobić coś dla innych.
Zaprosiłem koleżanki Julę i Malinę do wspólnej pracy, zgodziły się. Łączy nas to, że chcemy ulepszać siebie.
Poznawać własne możliwości. Sprawdzać się w różnych okolicznościach. Interesuje nas możliwość zaplanowania
i realizowania czegoś dla innych ludzi, szczególnie dla dzieci, które mają problemy ze zdrowiem i prawidłowym
rozwojem. Często nie są one rozumiane przez ludzi z zewnątrz, mają tylko rodziny i specjalistów. Chcemy
poszerzać wiedzę na temat spektrum autyzmu, sprawić tym dzieciom przyjemność a ich rodzicom pokazać,
że młodzież dużo rozumie. Przy okazji zdobyć umiejętności przydatne w życiu. Ja interesuję się sportem, muzyką
elektroniczną, jazzem, kinem. Julka ekologią, astronomią. Malina modą, wypiekaniem i gotowaniem.
Grupa o projekcie:
Zauważyliśmy, że wielu młodych ludzi takich jak my czy młodszych – nie potrafi często zachować się poprawnie,
gdy na swojej drodze spotyka rówieśnika, dziecko czy osobę starszą, która wygląda albo zachowuje się inaczej
i raczej dziwnie. Nawet ludzie starsi nie potrafią się właściwie zachować w takiej sytuacji. Uważamy, że wynika
to z braku wiedzy na temat problemów zdrowotnych części naszego społeczeństwa, zaganiania, braku empatii
i zamknięcia w kręgu swoich spraw, szczególnie teraz, w dobie pandemii. Skutkiem jest pogłębiająca się izolacja
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a nauczanie on-line i przymusowe przebywanie w domach jeszcze pogłębiły ten stan rzeczy. Okazało się też,
że wiele młodych osób nie posiada umiejętności przydatnych, np. - naprawienia-podszycia, prasowania czyli
ważnych czynności domowych. Poprzez realizację projektu przybliżymy uczestnikom zadania wiedzę o tym czym
jest autyzm u dzieci i dorosłych, jak postępować w kontaktach z osobami ze spektrum; wzbogacimy
umiejętności z podstaw szycia i prasowania. Uszyjemy i ofiarujemy dzieciom z autyzmem maskotki przytulanki. Będziemy przydatni, dzieci szczęśliwsze a ich rodzicom damy przekonanie, że takie
działania poszerzają zrozumienie problemów ludzi ze spektrum autyzmu. Uczestnikami projektu
będę osoby w różnym wieku( grupa międzypokoleniowa) z osiedli Hubach i Gaj. Osiem osób będzie
uczestniczyło w warsztatach z szycia a 20 osób w warsztatach wiedzy o spektrum autyzmu.
9. Śniadanie na trawie
Grupa o sobie:
Poznaliśmy się już w 1 klasie podstawówki. Nasza grupa zawsze była chętna do bezinteresownej
pomocy i organizowania spotkań integracyjnych. Niestety nasza paczka się rozpadła rok temu,
gdy nasz kolega odszedł do innej klasy, a my zostaliśmy zmuszeni do zdalnego nauczania i pozostania
w domu. Wszystko się zmieniło, gdy dowiedzieliśmy się, że w okolicy zaczęły się działania wolontariatu
dla młodzieży. Właśnie przez wolontariat nasza przyjaźń się odbudowała. Teraz w 100% angażujemy
się w wolontariat oraz ponownie się integrujemy we wspólnych działaniach. Wraz ze Złotnickim
Centrum Spotkań współorganizujemy cotygodniowe zajęcia dla dzieci, gdzie pomagamy w nauce
i w rozwijamy pasje młodszych dzieci. Pomagamy również w organizowaniu kina i różnych koncertów
dla wszystkich grup wiekowych.
Grupa o projekcie:
„Śniadanie na trawie” to projekt kulinarny dla młodzieży, który kładzie nacisk na odnowienie znajomości, wspólne
działanie i wyrwanie się od stresu, wynikającego ze zdalnego nauczania i długotrwałej izolacji. Planujemy
zorganizować cykl 3 spotkań kulinarnych, na których poznamy tajniki zdrowego odżywiania. Poznamy również
szybkie i łatwe do przyrządzenia przepisy na śniadanie. Mamy w planie zaprosić 12 rówieśników - w każdym
momencie projektu nowe osoby będą mogły dołączyć do spotkań. Na każdych warsztatach chcemy przygotować
3 śniadania. Jedno na słodko, drugie na słono i dodatkowo np. pożywny koktajl. Chcemy na początku każdych
warsztatów włączyć naszym rówieśnikom filmik (nagrany przez nas i zmontowany przez naszego kolegę),
na którym będzie pokazane krok po kroku, jak przygotować dania wybrane na warsztaty. Po oglądnięciu
filmiku zaczniemy wspólne gotowanie w kuchni lub w sali warsztatowej. Gdy wszystkie dania będą
już gotowe zaczniemy degustację w ogrodzie Złotnickiego Centrum Spotkań na kocykach. Po warsztatach
wszystkie filmiki z gotowania będą dodawane na specjalnie stworzoną grupę, gdzie będziemy zachęcać innych
do przygotowania własnych przepisów i nagrania filmików. Projekt zostanie zrealizowany na osiedlu Wrocław Złotniki. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w spotkaniach, możemy przeprowadzić warsztaty na świeżym
powietrzu, z wdrożeniem zasad bezpiecznej odległości i korzystania z maseczek, rękawiczek, dezynfekcji.
10. Ubrania z duszą - o kostiumach i teatrze

W Naborze 2 2021 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 maja, do pierwszego etapu
oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 17 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.Tym razem majowy rekord w ścieżce młodzieżowej!
Ostatecznie jeden projekt został odrzucony ze względów formalnych, a pozostałe zostały rekomendowane
do dofinansowania. Ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej na Nabór 2, dofinansujemy 13 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 kolejnym naborze we wrześniu,
koniecznie zgłoście się wcześniej na konsultacje do koordynatorki Mikrograntów młodzieżowych.

Grupa o sobie:
Wystawiłyśmy razem przynajmniej 3 przedstawienia. Jesteśmy zupełnie różne, mamy różne style pracy i inne
spojrzenia na świat, ale to sprawia, że nasz zespół zaopatrzony jest w wiele perspektyw. Łączy nas dawna szkoła,
a bardziej prywatnie – grupa przyjaciół. Z doświadczenia wiemy, że dobrze i sprawnie pracuje nam się w takim
zespole - robimy to dla zabawy, integracji i z potrzeby zmieniania świata na jak najlepsze.
Grupa o projekcie:
Chcemy zebrać grupę młodych ludzi, młodzieży głównie w naszym wieku. Stworzyć grupę, która będzie zgrana
i będzie się dobrze bawić - teraz młodzi ludzie rzadko kiedy kojarzą sąsiadów na osiedlach, a co dopiero sąsiadów
w swoim wieku i chciałybyśmy to zmienić. Oprócz tego, celem projektu jest pokazanie teatru i sceny od strony
artystów, a nawet jeszcze dalej - od ich ubrań. Teraz modne rozmowy o ubraniach nabiorą nowego znaczenia w
kontekście bycia kostiumami - porozmawiamy o tym co nimi jest, co nie jest. A także przybliżymy wszystkim
dawniej popularniejsze i praktyczne hobby - szycie. Na dany moment teren, na którym chcemy organizować
spotkania to Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki, ale to może ulec zmianie.
11. Cytatowo - edycja trzecia
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 i poznała rówieśników z podobnymi zainteresowaniami - a to wszystko bezpłatnie.
Grupa o projekcie:
Cytatowo 3, jest kolejną edycją, zwieńczającą okres pandemii. Tym razem chcemy wesprzeć ludzi,
którzy wychodząc z pandemicznej rzeczywistości muszą na nowo przyzwyczaić się do coraz bardziej
odmrożonego świata. Pragniemy na nowo zjednoczyć ludzi, poznać ich myśli oraz zmiany jakie zaszły
w ich hierarchii wartości. Zależy nam na spotkaniu i okazaniu wsparcia ludziom poprzez udowodnienie,
że przeżyty przez nas okres sprawił, że staliśmy się silniejsi. W cyklu spotkań będziemy wysłuchiwać chętnych
przedstawicieli społeczeństwa. Następnie wszystkie przemyślenia naszych rozmówców, przemienimy wspólnie
z nimi w cytaty, które przybiorą formę „ulotnych murali”. Naszym zamiarem jest wyjście poza schematy i oparcie
projektu na formie graficznej w postaci graffiti na chodnikach Wrocławia. Nazwaliśmy owe grafiki „ulotnymi
muralami”, ponieważ zostaną one wykonane z kredy w sprayu, po kilkurazowych opadach deszczu zacznie się
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rozmazywać. Nie jest to jednak przeszkodą, ponieważ wierzymy, że na nasze cytaty natknie się wystarczająca
liczba Wrocławian, by zadziałał efekt kuli śnieżnej. Grupą docelową jest każdy mieszkaniec Wrocławia
przechodzący obok cytatu. Pragniemy, żeby stworzone grafiki podnosiły na duchu wrocławian
oraz pobudzały ich do dalszego działania.

12. Zielono nam
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 i poznała rówieśników z podobnymi zainteresowaniami - a to wszystko bezpłatnie.
Grupa o projekcie:
Projekt ten jest kolejnym etapem rozpoczętego już przez organizację ART JTM wsparcia rewitalizacji
Przedmieścia Oławskiego pod względem ekologicznym. Prewencyjną grupą odbiorców są mieszkańcy
wyżej wymienionej dzielnicy, z którymi przeprowadzaliśmy konsultacje na temat standardów w niej
panujących. Jako, że jest to teren rozwijający się, nie chcemy, by mieszkańcy kojarzyli Przedmieście Oławskie tylko
i wyłącznie z blokami i szarymi ulicami. Naszym celem jest zazielenienie tej dzielnicy i umilenie mieszkańcom
widoku z okna, czy drogi do szkoły / pracy. Docelowym miejscem jest ul. Zgodna 21, na której to razem
z mieszkańcami, w każdym wieku będziemy rozmawiać o botanice. Chcielibyśmy zaprosić miejscowych ludzi
na cykl letnich spotkań, na których to zapoznamy się z ich preferencjami dotyczących roślinności. Informacje
te będą niezmiernie ważne, ponieważ zależy nam, żeby posadzone rośliny podobały się mieszkańcom i miały
na nich pozytywny wpływ. Chcemy również stworzyć odpowiednie warunki, dla pszczół, które są odpowiedzialne
za zapylanie. W kolejnej części pragniemy zorganizować warsztaty stolarskie, na których to razem z mieszkańcami
stworzymy własne budki dla ptaków oraz owadów, a także drewniane donice. Zależy nam na poczuciu wpływu
mieszkańców na rewitalizację oraz na ich integralności. Stworzone przez warsztatowców elementy zostaną
umieszczone na ul. Zgodnej 21 – donice zostaną postawione przed kamienicą, natomiast budki umieszczone
na ścianie frontowej lokalu „Projektownia” . Jako, że organizacja młodzieżowa ART JTM jest rezydentem lokalu
i ma zezwolenia właścicieli na umieszczanie roślinnej rewolucji od frontu lokalu na wyżej wymienionej ulicy,
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pragniemy zamieścić na ścianie rośliny pnące się. Warto dodać, że lokale położone na tej ulicy, nasi drodzy
sąsiedzi, właściciele lokali, po wstępnych rozmowach z chęcią włączą się w projekt i udostępnią przestrzeń
przed witrynami na donice.

13. PRL - owska szafa babci i dziadka
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 i poznała rówieśników z podobnymi zainteresowaniami - a to wszystko bezpłatnie.
Grupa o projekcie:
Jest to projekt międzypokoleniowy, w którym chcielibyśmy zaprosić dzieci w wieku mniej więcej 10
-14 lat, a także młodzież starszą, którzy wzięliby udział w projekcie wraz ze swoimi dziadkami. Chcielibyśmy zrobić
sesję zdjęciową w stylu retro, której towarzyszyłyby historie opowiadane przez młodszych i starszych wrocławian:
jak wyglądają ich relacje, by dziadkowie opowiedzieli swoje wspomnienia z czasów PRL, dać im szansę zabrać nas
w podróż po Wrocławiu ubiegłych lat. Z całości powstanie wielka czarno-biała sesja zdjęciowa, która
prezentowana będzie w Centrach Aktywności Lokalnej, a która będzie pokazywała różne historie. Pragniemy także
nagrać rozmowy dziadków z wnuczętami i stworzyć serię krótkich podcastów na platformy takie jak spotify.

