W Naborze 1 2022 konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 marca,
do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiły 22 pomysły działań nieformalnych grup
młodzieżowych na terenie Wrocławia. 2 wnioski zostały odrzucone w ocenie formalnej.
Ostatecznie 18 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.
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. ,,Mamy w wierszu i piosence’’
Grupa o sobie:
Ola i Amelia uczą się w różnym różnych klasach w tej samej szkole, ja już ukończyłem szkołę średnią i
przygotowuję się na studia, teraz pracuję. Z koleżankami poznaliśmy się wcześniej na spotkaniach
młodzieżowych związanych z projektami. Bardzo nam się takie działania spodobały. Ja realizowałem z
innymi osobami kilka z nich. Teraz, gdy jestem już po egzaminach postanowiłem w wolniejszym czasie
wprowadzić do Młodzieżowych Mikrograntów kolejne osoby, młodsze koleżanki, które jeszcze nie pisały
i nie realizowały projektu młodzieżowego. 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, dla mam i dzieci, ludzi zdrowych i tych którzy mają problemy ze
zdrowiem i prawidłowym rozwojem. Zaprosimy do projektu mamy z dziećmi z Ukrainy. Chcemy zacząć
integrację międzynarodową w środowisku lokalnym, na Hubach, przy okazji obchodów Święta Mam.
Grupa o projekcie:
Zauważyliśmy, że brakuje nam takich zwyczajnych zdawałoby się spotkań, przy herbacie/kawie i dobrym
ciastku. Ponad dwuletni czas pandemii zrobił swoje i nawet bliscy sobie ludzie-rodziny, sąsiedzi
ograniczyli wizyty i rewizyty. W codziennych rozmowach na osiedlach słyszy się tęsknotę za czasami
sprzed pandemii. A teraz doszły działania wojenne za naszą wschodnią granicą. Dzień Mamy to
szczególne święto, obchodzone prawie na całym świecie i bliskie każdemu człowiekowi bez względu na
wiek. Dlatego z okazji tego święta pragniemy zintegrować mieszkańców Hub i może Gaju i kilka Mam
z Ukrainy by wspólnie przygotowali wielką uroczystość na cześć Mam. Będzie to doskonała okazja do
integracji rodzinnej, sąsiedzkiej, lokalnej i międzynarodowej. Będą opowieści, osobiste przeżycia,
utwory-wiersze, piosenki dla swoich Mam i utwory wybrane z literatury/poezji oraz piosenki
dedykowane swoim Mamom- tym zaproszonym i obecnym na uroczystości a także tym mamom, które
nie są już z nami. Taka uroczystość i przygotowania do niej z myślą o mamach z Polski i z Ukrainy
otworzy wielu mieszkańców na ponowną działalność lokalną, wzmocni zrozumienie osób-uciekinierów
wojennych. Przyczyni się do ocieplenia, pogłębienia relacji nie tylko w rodzinach, da wytchnienie po
trudach izolacji, obaw, strachu spowodowanych różnymi ograniczeniami - z powodu pandemii i działań
wojennych.
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2. Bliższe strony świata - Ukraina
Grupa o sobie:
Wszystkie trzy znamy się ze szkoły, razem kończyłyśmy ten sam kierunek- kucharz małej gastronomii.
Teraz nasze drogi trochę się rozeszły, bo każda po ukończeniu poszła gdzie indziej do pracy. A z pracą
nie jest najlepiej, tym bardziej że mamy swoje zdrowotne problemy. Ale ciągle lubimy coś ciekawego
zrobić dla siebie i dla innych ludzi. Wiemy na czym polega praca w Mikrograntach Młodzieżowych i
chociaż mamy trochę mniej czasu niż w szkole postanowiłyśmy, tym razem wspólnie, zrobić ten projekt.
Lubimy gotowanie, wypiekanie, spotykanie się z ludźmi, których znamy i lubimy też poznawać nowych
ludzi.
Grupa o projekcie:
Projekt będzie dla 20 osób z Hub i okolic, będzie to grupa międzynarodowa i międzypokoleniowa.
Zaprosimy mieszkańców osiedla w tym Ukraińców na wspólne warsztaty i na piknik. Zrobimy warsztaty:
polskie i ukraińskie przysmaki, warsztaty, gdzie uszyjemy pamiątkowe maskotki, chcemy w kształcie
serduszek z wpisanym/wszytym/ wklejonym kontaktem do nas i logo Mm. Może uda nam się stworzyć
grupę wsparcia. Przygotujemy piknik ze stolikami eksperckimi- ze specjalistami, którzy będą udzielać
porad i wskazywać drogę szukania pomocy, w razie potrzeby. Będą gry, zabawy, konkursy na świeżym
powietrzu. Będzie to dobry czas i miejsce wśród zieleni, żeby się bardziej poznać, zmniejszyć dystans,
zrobić krok do sąsiedzkiej integracji, obalić kilka mitów krzywdzących oba narody.
3. Wielokulturowo na ludowo
Grupa o sobie:
Jesteśmy wychowankami Klubu Aktywności i Rozwoju, który prowadzi Fundacja "Dajmy Szansę".
Nasza świetlica mieści się na ul. Piłsudskiego 97/11 we Wrocławiu. Spędzamy razem większość wolnego
czasu, odrabiamy lekcje, uczestniczymy w różnych wyjściach i zajęciach organizowanych przez Klub.
Od około roku do naszej ekipy dołączyły dzieci z Ukrainy i Białorusi, zaprzyjaźniliśmy się i staramy się
poznać naszą kulturę, zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu. W obecnej sytuacji angażujemy się w
wolontariat dla Uchodźców z Ukrainy, robimy kanapki, ciasteczka, tortille, gotujemy zupę i dzielimy się
przyborami szkolnymi. Do naszego Klubu dołączyło kilkoro dzieci, które obecnie przyjechały z Ukrainy.
Bardzo chcielibyśmy zorganizować wydarzenie, w którym będziemy mogli okazać naszą przyjaźń i
solidarność, w tym trudnym czasie twórczo i kreatywnie spędzić wspólnie czas i zorganizować coś
dobrego.
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Grupa o projekcie:
Projekt ma na celu przybliżyć kulturę i zwyczaje folkloru Ukrainy i Białorusi oraz mieć charakter
wymiany doświadczeń, wspólnego poznania się i spędzenia czasu w sposób twórczy. Ma również za cel
podarować naszym nowym Uczestnikom zajęć Klubowych: dzieciom-Uchodźcom z Ukrainy, ich bliskim
oraz społeczności lokalnej, wsparcie i solidarność w czasie trwającej wojny. Planujemy dwa spotkania:
pierwsze w Parku Staromiejskim, drugie w CUKR (Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju) w okresie
1-30 kwietnia 2022. Na obu spotkaniach będą nam towarzyszyć nasi przyjaciele z Białorusi, Wiktor
Bardasow i Hanna Lipchania. Oboje tańczyli w zespole ludowym w Grodnie, Wiktor pięknie gra na
akordeonie, a Hanna jest instruktorką białoruskich tańców ludowych. Na pierwszym spotkaniu nasi
białoruscy przyjaciele nauczą uczestników prostych tańców grupowych i podstawowych kroków
tanecznych. Zaśpiewamy również wspólnie tak zwane wiośnianki - białoruskie pieśni śpiewane w czasie
wiosny. Na kolejnym spotkaniu wykonamy motanki - ukraińskie lalki, których wykonaniu towarzyszy
dobra intencja, oraz dokonamy wymiany dziecięcych zabaw z Ukrainy i Białorusi. Wspólnie
przypomnimy sobie też białoruskie tańce. Obu spotkaniom będzie towarzyszył drobny lokalny
poczęstunek.
4. Witaminowy zawrót głowy!
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy szukają zajęcia takiego spełniającego nasze pasje a jednocześnie
mającego sens w okresie covidowym oraz w okresie kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. 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 - witaminowy zawrót głowy 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 przez członków naszej grupy dla dzieci przedszkolnych.
Zajęcia - ich forma, tryb i tematyka zostaną opracowane podczas bezpośrednich spotkań z nauczycielami
prowadzącymi grupy. Sadzimy, że w ramach zaproponowanej przez nas oferty w zajęciach będą mogły
wziąć udział dwie grupy. Mamy pewność, że nasze działania mają sens, albowiem pomysł napisania
projektu był skonsultowany wcześniej ze społecznością lokalną.
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5. Warsztat rozwojowy- wspólny oddech
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą młodych osób, które spotkają się w Międzykulturowym Klubie “Mozaika” w CATCentrum Aktywności Tarnogaju przy ulicy Gazowej 22 we Wrocławiu. Przyjechaliśmy z Ukrainy cztery
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.
Podczas pandemii byliśmy wsparciem dla siebie, nasze spotkania były regularne.
Grupa o projekcie:
W związku z bardzo trudną sytuacją związaną z wojną chcielibyśmy zorganizować warsztaty rozwojowe
w CAT przy ul. Gazowej 22 na Tarnogaju dla nas i dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zaprosimy
Ditte Berkeley aktorkę Teatru ZAR, która poprowadzi trzy warsztaty rozwojowe po 2 godziny, które
nazwaliśmy WSPÓLNY ODDECH. Podczas warsztatów będziemy pracować z ciałem i głosem.
Poznamy w praktyce metody relaksacyjne i oddechowe. Celem warsztatów grupowych będzie
wzmocnienie, obniżenie napięcia, znalezienie możliwości rozładowania emocji, integracja oraz
rozwijanie naszych talentów.
6. LEK NA STRES
Grupa o sobie:
Wszystkie trzy uczymy się w różnych klasach, ale Oliwia i Ola w tej samej szkole, na Dawida. Ja chodzę
do klasy gastronomicznej w szkole na Kamiennej. Znamy się z uczestnictwa w projektach
młodzieżowych a koleżanki spotykają się też w szkole. Każda z nas ma inne plany życiowe, teraz to się
przede wszystkim uczymy, wszystkie nie lubimy uczenia się on-line. Jesteśmy zadowolone, że możemy
normalnie być w szkole. A że trudne czasy są teraz, ze względu napływu do Wrocławia tysięcy ludzi
zestresowanych i my-wrocławianie też się stresujemy to chcemy zrobić razem projekt na zmniejszenie
stresu.
Grupa o projekcie:
Projekt jest przeznaczony dla 18 osobowej grupy kobiet polskich i ukraińskich pełnych stresu ze względu
na ostanie wydarzenia- wojna na terenie Ukrainy, miliony uchodźców- przede wszystkim kobiet z
dziećmi a tu w naszym mieście też kobiety, choć bez wojny to zestresowane, pełne obaw o przyszłość o
nadmiar pracy i pomoc uchodźcom i drożyzna. Utworzymy na naszym osiedlu Huby warsztaty taneczne
odstresowujące, bo taniec ma taką moc. I zaprosimy potem kobiety polskie i ukraińskie do wspólnego
stołu na pogawędki, wymianę doświadczeń, opowiedzenie o troskach i radościach przy kawie i ciastku.
Zbudujemy przestrzeń by się odstresować i zintegrować, by sobie pomagać.
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7. W dzień sąsiada, porozmawiaj!
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą nieformalną o nazwie “Młoda Scena”, w której skład wchodzi utalentowana artystycznie
młodzież z ogromem pomysłów i zapałem do aktywnego działania we Wrocławskich środowiskach
artystycznych. Dołączyć do naszej grupy może każdy, kto chce aktywnie działać we Wrocławiu i
pomagać w realizacji oraz organizacji projektów. Członkowie naszej grupy zrealizowali już wraz z
mikrograntami młodzieżowymi kilka projektów, m.in. takie jak: MIKRO WRO MUSIC, Wrocław w
negatywie, Kreatywne Warsztaty. Podczas realizacji projektów zauważyliśmy, jak łączą one ludzi
różniących się od siebie doświadczeniem, wiekiem, orientacją, narodowością itd., za każdym razem nas
to cieszy i napędza do organizacji nowych coraz bardziej łączących społeczność projektów.
Grupa o projekcie:
Młoda scena to grupa młodzieży z zapałem do działania w środowisku lokalnym oraz artystycznym. Z
okazji zbliżającego się dnia sąsiada (27 maja) stworzyli projekt, dzięki któremu chcą polepszyć relację
między społecznością lokalną. W ciekawy sposób zachęcają do wzięcia na warsztaty ze sobą
sąsiada/sąsiadki i wspólnie spędzić czas w artystycznym gronie. Uczestnicy projektu stworzą świece
sojowe oraz kartki upominkowe w których będą życzyli swoim sąsiadom m.in. dobrych dni.
8. Dzień Afgański w ASSA
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą uczniów z Autorskiej Szkoły Samorozwoju ASSA, znajdującej się przy ulicy
Kiełczowskiej 43 na Psim Polu. Wspólnie jesteśmy na jednym roku. Pod koniec listopada do naszej grupy
klasowej dołączył Jamal, który przyjechał z Afganistanu. Obecność nowego kolegi z nieznanego dla nas
kręgu kulturowego zainspirowała nas do zorganizowania "Dnia Afgańskiego". Chcielibyśmy poznać
lepiej kulturę Jamala i tym samym poznać go lepiej.
Grupa o projekcie:
Planujemy zorganizowanie Dnia Afgańskiego, dzięki któremu lepiej poznamy kulturę, historię, muzykę,
a także kuchnię charakterystyczną dla Afganistanu. Pozwoli nam to na lepsze poznanie naszego kolegi
Jamala oraz na poszerzenie wiedzy na temat życia w Afganistanie. Odbiorcami projektu będą uczniowie
naszego liceum ASSA oraz mieszkańcy z dzielnicy Psiego Pola. Zorganizujemy stacje z informacjami na
terenie szkoły, gdzie przedstawimy informacje o Afganistanie w sposób interaktywny na temat kultury,
historii, muzyki oraz zaprosimy do współpracy mamę naszego kolegi Jamala, która ugotuje tradycyjne
potrawy oraz opowie o nich ze wsparciem tłumacza.
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9. Wiosna, wiosna ah to Ty! Zielono nam
Grupa o sobie:
Jesteśmy osobami, którzy szukają aktywności dla siebie. Mama dwóch osób z grupy pracuje w
przedszkolu i opowiada nam o inicjatywach, które się tak odbywają. Sami tez zdecydowaliśmy napisać
na wiosnę taki wniosek i go zrealizować. Mamy motywacje, zgodę dyrekcji - chcemy działać.
Grupa o projekcie:
Projekt będzie polegał na zabawie, edukacji, odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Chcemy w
ramach projektu zadbać o nasze wspólne otoczenie, otoczenie przedszkola, ogród przedszkolny oraz o
sale. Zazielenić je. Zrobić ogródeczek społeczny. Przestrzeń naszej wspólnej aktywności, radości, nasz
zakątek do wspólnego dbania i pielęgnowania.
10. Ping Pong pod Brochwaldem
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą osób w edukacji domowej, uczących się (także do matury), bawiących się i wspólnie
spędzających czas w ramach edukacji demokratycznej. 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. W projekcie połączyła nas wspólna pasja do
sportu oraz historii, a w szczególności Średniowiecza i rycerzy. Współtworzyliśmy już dwa projekty
wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Brochowa dla lokalnej społeczności. Postanowiliśmy spróbować
jeszcze raz. Planujemy świętować wspólnie Dzień Dziecka organizując turniej tenisa stołowego i
rycerski. Lubimy to święto, bo aura pozwala na spędzenie czasu bawiąc się wśród zieleni również w
ruchu.
Grupa o projekcie:
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu "Ping pong pod Brochwaldem", gdzie można wziąć udział w
turnieju tenisa stołowego i turnieju rycerskim. Wydarzenie odbędzie się na świeżym powietrzu, w Parku
Brochowskim. Zapraszamy małe dzieci, młodzież, ale również dorosłych, którzy chcą wziąć udział w
turniejach. Obowiązują zapisy, a liczba osób jest ograniczona w turniejach głównych, natomiast na
konkursy poboczne nie ma ograniczeń. W Parku Brochowskim będą trzy strefy: ping ponga, rycerska i
relaksacyjna. W naszym wydarzeniu może wziąć każdy udział, ponieważ będziemy przeprowadzać
warsztaty, dzięki którym można zdobyć nowe umiejętności i bezpiecznie wziąć udział w zabawie.
Chcielibyśmy pokazać, że można dobrze się bawić przestrzegając zasady fair play, zdobyć nowe
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umiejętności, a nawet wiedzę historyczną. Wszystkie zgłoszone osoby będą brały udział w szkółce
rycerskiej, gdzie zdobędą wymagane umiejętności i będą pasowane na rycerza. W strefie rycerskiej przed
turniejem będą dwie bitwy pokazowe: samurajska i układ grupowy. Ponadto najmłodsze dzieci również
znajdą coś dla siebie. Zapraszamy na walkę makaronami oraz warsztaty plastyczne robienia mieczy i
tarczy z odpadów dając im równocześnie nowe życie. W strefie Ping Ponga rozgrywamy turniej tenisa
stołowego, zapraszamy na poboczne konkursy m.in. na najdłuższe odbijanie w parach, odbijanie piłeczki
paletką, celowanie z serwu w cukierki. Będzie pokaz gry, ale również zapoznamy wszystkich z zasadami
tej dyscypliny sportowej. Strefa relaksacyjna jest dla wszystkich biorących udział w turniejach, ale
również zapraszamy kibiców do poczęstunku i integracji.
11. WROCŁAW W OBIEKTYWIE
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą nieformalną o nazwie “Młoda Scena”, w której skład wchodzi utalentowana artystycznie
młodzież z ogromem pomysłów i zapałem do aktywnego działania we Wrocławskich środowiskach
artystycznych. Dołączyć do naszej grupy może każdy, kto chce aktywnie działać we Wrocławiu i
pomagać w realizacji oraz organizacji projektów. Członkowie naszej grupy zrealizowali już wraz z
mikrograntami młodzieżowymi kilka projektów, m.in. takie jak: MIKRO WRO MUSIC, Wrocław w
negatywie, Kreatywne Warsztaty. Podczas realizacji projektów zauważyliśmy, jak łączą one ludzi
różniących się od siebie doświadczeniem, wiekiem, orientacją, narodowością itd., za każdym razem nas
to cieszy i napędza do organizacji nowych coraz bardziej łączących społeczność projektów.
Grupa o projekcie:
Młoda scena to grupa młodzieży, którą łączą pasje oraz chęć w środowisku artystycznym. Za cel projektu
postawili zwalczanie stereotypów o leniwej młodzieży oraz promowanie ich działań. Uczestnicy projektu
Wrocław w obiektywie będą mieli okazję poznać rówieśników, działających na podobnych obszarach
zainteresowań oraz rozwinąć swoje umiejętności artystyczne oraz intelektualne. Finalne działania
projektu zakończy wystawa, gdzie uczestnicy pokażą swoje prace fotograficzne wykonane w ramach
Wrocław w obiektywie. Na wystawę zaproszę m.in. społeczność lokalną.
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12. Sztuka czerpania papieru
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą nieformalną o nazwie “Młoda Scena”, w której skład wchodzi utalentowana artystycznie
młodzież z ogromem pomysłów i zapałem do aktywnego działania we Wrocławskich środowiskach
artystycznych. Dołączyć do naszej grupy może każdy, kto chce aktywnie działać we Wrocławiu i
pomagać w realizacji oraz organizacji projektów. Członkowie naszej grupy zrealizowali już wraz z
mikrograntami młodzieżowymi kilka projektów, m.in. takie jak: MIKRO WRO MUSIC, Wrocław w
negatywie, Kreatywne Warsztaty. Podczas realizacji projektów zauważyliśmy jak łączą one ludzi
różniących się od siebie doświadczeniem, wiekiem, orientacją, narodowością itd, za każdym razem nas
to cieszy i napędza do organizacji nowych coraz bardziej łączących społeczność projektów.
Grupa o projekcie:
Młoda Scena to grupa utalentowanej artystycznie młodzieży z ogromem pomysłów i zapałem do
aktywnego działania we Wrocławiu. Za swój cel w tym projekcie ustawili sobie edukowanie o ekologii
w ciekawy, artystyczny sposób. Chcą uświadomić społeczność lokalną, że warto recyklingować odpady
oraz starać się nadać im drugie życie. Pokażą, jak stworzyć samemu kartkę papieru z makulatury, oprócz
tego będą również zachęcać do siania łąk kwietnych w swoich okolicach. Finałowe działania zakończy
wystawa prac uczestników warsztatów.
13. Kultura w garze
Grupa o sobie:
Część z nas zna się już od 3 lat i wspólnie uczestniczymy w zajęciach w Centrum Integracji Mieszkańców
"Nowe Łąki". Jagna i Ala znają się od kilku miesięcy i poznałyśmy się na zajęciach w szkole. Latający
Klub Wolontariatu Międzykulturowego jest wolontariatem, podczas którego m.in. współpracowaliśmy
przy nauczaniu języka polskiego jako obcego osób dorosłych pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego.
Jako grupa uczymy się zarządzania projektami, rozmawiamy o prawach i obowiązkach wolontariuszy.
Doskonalimy kompetencje miękkie takie jak, myślenie krytyczne, kreatywność, praca w grupie.
Pomagaliśmy podczas Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Centrum Aktywności Tarnogaju CAT.
Grupa o projekcie:
Chcemy w ramach projektu pomóc dzieciom pochodzenia ukraińskiego poznać kulturę Polski i potrawy,
które są tradycyjne w naszym kraju. W ramach realizacji projektu zrealizujemy 6 warsztatów kulinarnych,
podczas których w miłej atmosferze poznamy przepisy na najbardziej popularne dania. 3 warsztaty będą
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dotyczyły tradycyjnych polskich potraw, a 3 pozostałe poświęcimy na poznawanie tradycyjnych dań
ukraińskich. Każde warsztaty będą skierowane dla grupy maksymalnie 15 osób w wieku 11-17. Głównym
celem projektu jest pokazanie, że gotowanie może być przyjemne, zwrócenie uwagi na zdrowe
odżywianie oraz poznanie polskich i ukraińskich tradycyjnych potraw, a także integracja z dziećmi
ukraińskich.
14. Nie nadążam
Grupa o sobie:
Grupa ROBIMY to młody kolektyw twórczy działający przy Wrocławskim Teatrze Lalek od 2017 r.
Grupa ma za sobą dwa spektakle: CHŁODNO O MIŁOŚCI (2017) i NIEWYDARZONE (2018),
zrealizowane pod opieką Martyny Majewskiej, Dawida Majewskiego, Anny Haudek i VJ Emiko, a także
film CASTING APOKALIPSA (2021), powstały pod opieką Marty Streker i Agnieszki Wolny-Hamkało
jako efekt pracy grupy w czasie pandemii. W roku 2020 grupa brała udział w ogólnopolskim projekcie
"21 postulatów dla przyszłości teatru" w ramach festiwalu Mała Boska Komedia teatru Łaźnia Nowa. W
tym samym roku zdobyła 2. miejsce w plebiscycie Radia Wrocław "TOP 5 dolnośląskich teatrów
amatorskich". Grupa pracuje w cyklu całorocznym z przerwą wakacyjną. Uczestnicy biorą udział w
cotygodniowych warsztatach teatralnych: aktorskich, muzycznych, scenograficznych i in. Pod koniec
roku odbywa się pokaz finałowy – prezentacja efektów pracy warsztatowej. Nad pokazem grupa pracuje
zespołowo przez cały rok. Aktualnie grupa liczy 12 osób w wieku 13-18 lat.
Grupa o projekcie:
Spektakl teatralny "Nie nadążam" to efekt 10-miesięcznej pracy warsztatowej we Wrocławskim Teatrze
Lalek pomiędzy młodzieżową grupą teatralną ROBIMY a trzema instruktorkami: Nataszą Sołtanowicz,
Joanną Kowalską i Marianną Syską. Młodzi adepci w wieku 13-18 lat za pomocą narzędzi teatralnych,
muzycznych i plastycznych opowiadają o problemie jakim jest nienadążanie za otaczającym ich światem,
wyobcowanie i permanentne zmęczenie w młodym wieku.

W Naborze 1 2022 konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 marca,
do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiły 22 pomysły działań nieformalnych grup
młodzieżowych na terenie Wrocławia. 2 wnioski zostały odrzucone w ocenie formalnej.
Ostatecznie 18 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.
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.

15. Kazky - bajki od serca
Grupa o sobie:
Młodzi kulturalni to grupa inicjatywna, która na codzień działa we współpracy z Fundacją ART JTM.
Powstała z młodych twórców i aktywistów, którzy chcą uczyć się i samodzielnie tworzyć projekty
kulturalne. Tworzą projekty społeczne, ekologiczne, zajmują się również szeroko pojętą kulturą, którą
rozpowszechniają wśród dzieci i młodzieży, zachęcając swoich odbiorców do działania na rzecz
społeczeństwa. Jednym z projektów, które realizowane już były przez Młodych Kulturalnych był cykl
wywiadów ON AIR, podczas których przeprowadzone były rozmowy z młodymi wrocławskimi
aktywistami i artystami, co pozwoliło na pokazanie ich działań i twórczości.

Grupa o projekcie:
Projekt skupiać się będzie na pomocy dzieciom, które przybyły z Ukrainy. Stworzona zostanie książeczka
słowno - obrazkowa, która przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 0 - 6 lat i zostanie przetłumaczona na
język ukraiński. Książka poruszać będzie temat nadziei, która jest niezwykle ważna w tak trudnym czasie
jak ten. Książka oparta będzie na skojarzeniach sensualnych, dzięki którym dzieciom łatwiej będzie
przywołać obraz domu i bezpieczeństwa, jakie w nim niegdyś miały. W formie papierowej zostanie ona
wydana w języku ukraińskim, natomiast polska wersja językowa dostępna będzie online. Projekt zakłada
zjednoczenie młodzieży, która chce pomagać uchodźcom nie tylko dając uchodźcom schronienie,
pomagając w powolnym powrocie do rzeczywistości, ale również podtrzymując ich na duchu za pomocą
sztuki i poezji.
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16. "Bajkowy Świat Disney'a"
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą nastolatków, które tworzą projekt po raz pierwszy. Jesteśmy młodzi, lecz nie brakuje nam
zapału do pracy i chcielibyśmy, żeby dzieci miały z tego zabawę jak i wspomnienia, które będą pamiętały
przez długi okres czasu. Poznaliśmy się na świetlicy środowiskowej Tobiaszki. Połączyły nas wspólne
tematy do rozmów.
Grupa o projekcie:
Zainspirowani bajkami Disneya chcielibyśmy pokazać te bajki najmłodszym pokoleniom. Na zajęciach
będziemy odtwarzać przepisy z bajek Disneya. Będą prowadzone zajęcia plastyczne związane z bajkami
Disneya. Na celu mamy nauczenia dzieci morałów, które płyną z właśnie z tych bajek. Zajęcia teatralne,
a dokładniej odgrywanie scen z bajek, też będą realizowane.
17. ,,75 lat - inspirującej historii..."
Grupa o sobie:
Jesteśmy uczniami trzeciej klasy technikum o profilu ,,Elektroenergetyk transportu szynowego" w
Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu (osiedle Huby). Nasza grupa projektowa składa się z
czterech osób, których połączyła wspólna pasja do kolei, szeroko pojętej techniki, a także zainteresowanie
długą historią naszej szkoły. W poprzednich latach nauki, niektórzy z członków naszej grupy
uczestniczyli już działaniach projektowych.

Grupa o projekcie:
Pragniemy, aby zainicjowany projekt, ,,75 lat - inspirującej historii..." w swych założeniach pomógł w
uświetnieniu obchodów ,,brylantowego" jubileuszu naszej szkoły. W związku z tym postanowiliśmy
zorganizować dla uczniów szkoły, grona pedagogicznego oraz zaproszonych gości, tj. przedstawicieli
branż kolejowych i logistycznych (potencjalnych przyszłych pracodawców) imprezę o charakterze
edukacyjno – społeczno - kulturalnym, z przewodnim tematem dotyczącym 75-lecia istnienia szkoły.
Nasza uroczystość zaplanowana została na dzień 11.06.2022.r, w godzinach przedpołudniowych (9:00 14:00), w sali gimnastycznej - ZSL Wrocław. Celem projektu obok doskonalenia umiejętności
współpracy w grupie projektowej, poszerzania i rozwijania naszych zainteresowań i pasji - jest
przybliżenie tematyki dotyczącej długiej historii szkoły, jak również prezentacja aktualnych kierunków
kształcenia w naszej placówce. Program tej uroczystej imprezy składać będzie się z dwóch części. W
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części oficjalnej przewidziano m.in.: wystąpienie pocztu sztandarowego; okolicznościowe
przemówienia; krótką prezentację historycznego rysu szkoły; rozprowadzenie okolicznościowych
plakatów z informacjami dot. przebiegu imprezy oraz występ Orkiestry wojskowej z Akademii Wojsk
Lądowych we Wrocławiu. W drugiej części programu działań projektowych, tj. konkursowo artystycznej zaplanowano m.in: poczęstunek - uroczysty podział jubileuszowego tortu; prezentację
poszcz. stanowisk tematycznych (st. ,,Historia kolejnictwa w Polsce"; st. Makieta kolejowa; st.
Prezentacja plastyczna - ,,Logotypy kierunków kształcenia w szkole"; st. Multimedialna prezentacja na
temat ,,Urządzenia sterowania ruchem kolejowym"; st. ,,Strzelanie z broni pneumatycznej"; st. ,,Gry
szkolne"; st. ,,Wystawa urządzeń elektrycznych"; st. Poczęstunek dla uczestników imprezy. Na
stanowisku ,,Gry szkolne" zainicjowane zostaną konkurencje międzyklasowe, z udziałem chętnych
uczniów. Zaplanowano następujące konkursy: konkurs plastyczny - dot. logotypów poszczególnych
kierunków kształcenia w szkole; konkurs ,,Tableau szkolne" - identyfikacja uczniów i grona
pedagogicznego z portretów; konkurs ,,Strzelanie z broni pneumatycznej"; konkurs ,,Przeciąganie liny"
i in. W drugiej części działań projektowych uwzględniono również program artystyczny, tj.: występy
wokalne członkiń Koła Teatralnego ,,Panta Rhei"; występ mini - formacji tanecznej (przy K.T. ,,Panta
Rhei"); solowy występ uczennicy szkoły - prezentacja gimnastyki artystycznej; wspólny taniec p.n.
,,Belgijka", z udziałem przedstawicieli poszczególnych klas i zaproszonych gości. W końcowej części
uroczystości nastąpi ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów, wręczenie nagród laureatom oraz
uroczyste zakończenie całej imprezy.
18. Ucieczka od codzienności
Grupa o sobie:
Poznaliśmy się w szkole, aktywnie działamy na rzeczy społeczności uczniowskiej, ale nie tylko ponieważ
angażujemy się w szkolny wolontariat, który wychodzi poza mury naszej szkoły.
Grupa o projekcie:
Projekt jest serią inicjatyw, które mają na celu zintegrowania młodzieży, dzieci i rodziny. Dodatkowo
pokazujemy w jak kreatywny sposób można spędzać swój wolny czas. W tych czasach ważne jest też,
aby spędzać mniej czasu przy np. komputerach czy telefonach, dlatego każda inicjatywa bazuje na
działaniach, w których nie potrzebujemy takich urządzeń.

