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DOLNOŚLĄSKIE MAŁE GRANTY 2018 - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKTACH  

L.P. OKRĘG NAZWA GRUPY NAZWA PROJEKTU MIEJSCOWOŚĆ TERMIN OPIS DZIAŁAŃ W PROJEKCIE 

1. jeleniogórski Kamiennogórzanki Równość inspiruje Kamienna Góra 20.03-30.06.2018 
Kampania informacyjna, warsztaty dla kobiet, 
spotkanie podsumowujące. 

2. jeleniogórski Dobroć wraca VI Integracyjny Piknik 
Powiatowy Zespół Szkół 
i Placówek Specjalnych 

w Bolesławcu 
8 czerwca 2018 VI Integracyjny Piknik 

3. jeleniogórski 
Grupa nieformalna 
AZYL 

WSPÓLNIE ZNACZY 
LEPIEJ 

Świeradów Zdrój 01-31.05.2018 
Wyjazdowe szkolenie warsztatowe nt. 
trzeźwościowe w Świeradowie Zdrój. 

4. jeleniogórski 
Grupa Mój 
Maciejowiec 

Festiwal Sztuki, 
Rzemiosł i Kulinariów 
SeReK Maciejowiec 

Maciejowiec 9 czerwca 2018 
Festiwal Sztuki, Rzemiosł i Kulinariów SeReK 
Maciejowiec 

5. jeleniogórski Aktywni Seniorzy Aktywni Seniorzy Kotlina Jeleniogórska 10.03-30.06.2018 

1. Wycieczka z kijami po Kotlinie Jeleniogórskiej. 2. 
Wyjścia do instytucji kultury w Jeleniej Górze. 3. 
Spotkania edukacyjne z zakresu treningu 
mentalnego i samorozwoju w Jeleniej Górze. 

6. jeleniogórski 
Karkonoska Grupa 
Prozdrowotna Anasa 

Nie chcę żyć w syfie! 
Szklarska Poręba - 

Kostrzyca 
03.04-30.06.2018 

Spotkania z uczniami szkół podstawowych na 
terenie placówek w ramach tygodniowego planu 
lekcji. Wycieczki do Karkonoskiego Centrum 
Gospodarki Odpadami w Kostrzycy. 

7. jeleniogórski Młodzież seniorom Młodzież seniorom Kowary - Miłków 25.05-03.06.2018 

Kowary DPS - z okazji Dnia Matki spotkanie z 
seniorami, wspólne śpiewanie i grill, wręczanie 
maskotek. Miłków DPS, ZOL - Dzień Dziecka z 
podopiecznymi, "Wszyscy jesteśmy dziećmi". 
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8. jeleniogórski 
ORIENTEERING 
TEAM 

Orienteering dla 
każdego 

Dworek, Iwiny, Lwówek 
Śląski 

10.04-30.05.2018 
Działania szkoleniowe w Lwówku Śląskim i Iwinach. 
Wspólna impreza sportowo- rekreacyjna w 
miejscowości Dworek. 

9. jeleniogórski 
Międzypokoleniowy 
Team 

Janowicki Notes 
Kulinarny 

Janowice Wielkie 5.04-23.06.2018 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne. Festyn. 

10. jeleniogórski ALE-Sport Amatorska LIga E-Sport 
Centrum Integracji 
Kulturalnej Orzeł w 

Bolesławcu 
19-21.03.2018 

Rozgrywki sportowe ligi amatorskiej w Centrum 
Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu. 

11. jeleniogórski 
M2B Crew Jelenia 
Góra 

Mini mistrzostwa świata 
dla mini piłkarzy 

Boisko przy ul. 
Nowowiejska 62, Jelenia 

Góra 
22-24.06.2018 Mini mistrzostwa świata w piłce nożnej dzieci. 

12. jeleniogórski UKS KROKUS 
Ruch, zabawa , 
endorfiny. 

Karkonosze 10.03-20.05.2018 
Zajęcia fitness na trampolinie, basen w termach 
cieplickich, nauka chodzenia z kijkami po 
Karkonoszach, zajęcia strzeleckie. 

13. jeleniogórski Grupa Karkonoska Zawsze fair play Jelenia Góra 17 marca 2018  

W ramach projektu zostanie zorganizowany turniej 
piłki nożnej dla drużyn dzieci. Projekt skierowany 
jest do dzieci w wieku 9-13 lat grających w piłkę 
nożną oraz ich rodziców. W turnieju będą mogły 
uczestniczyć drużyny składające się z 10 osób. Na 
turnieju duża uwaga będzie zwrócona na istotę 
zasady fair play, zarówno w odniesieniu do gry na 
boisku jak i sposobu kibicowania 

14. jeleniogórski Pozytywna energia 

Rzeźby kinetyczne z 
instalacją OZE - fuzja 
spuścizny kulturowej i 
technicznej 

Zgorzelec 12-27.05.2018 
Warsztaty edukacyjno-techniczne oraz zbudowanie 
rzeźby. 
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15. jeleniogórski Grupa wolontariuszy 
Biegniemy dla Weroniki 
i Wiktorii 

Polana Jakuszycka 31 marca 2018 Bieg dla Weroniki i Wiktorii. 

16. jeleniogórski Razem można więcej Rodzina na medal Kowary 25 marca 2018 

Projekt odpowiada na pojawiający się coraz częściej 
problem - osłabionych więzi rodzinnych. Czas wolny 
i sposób jego wykorzystywania stanowi dla 
człowieka jeden z najważniejszych wymiarów jego 
życia. To od dorosłych zależy jak budują więzi ze 
swoimi dziećmi, w jaki sposób spędzają czas wolny. 
Projekt ma na celu zachęcenie do wspólnego 
spędzania czasu - aktywnie, wesoło i przede 
wszystkim wspólnie. Projekt przewiduje 
zorganizowanie turnieju, który będzie miał 
charakter zmagań między drużynami złożonymi z 
rodzica i dziecka. Pojawią się zadania 
sprawnościowe, zręcznościowe, łamigłówki i rebusy. 
Turniej skierowany do dzieci ze szkół 
podstawowych. 

17. jeleniogórski 
Zgorzelecka Grupa 
Rowerowa 
THCPromil 

Dziecięcy Maraton 
Rowerowy 

Zgorzelec 16-17.06.2018 

Organizacja rowerowego Dnia Dziecka - 
dwudniowej imprezy sportowo-rekreacyjnej, której 
głównym punktem będzie Dziecięcy Maraton 
Rowerowy. Podczas imprezy zorganizowane zostaną 
animacje,  gry i zabawy dla uczestników. Działanie 
towarzyszące - Rodzinny Rajd Rowerowy. 

18. wałbrzyski Kobiety Kreatywne 
Współczesne kobiety 
kreatywne. 

Tuszyn  12.03-30.06.2018 

Cykl warsztatów dla kobiet z tworzenia kwiatów 
wykorzystanych potem w pracach papierowych, 
cardmakingu, tworzenia dekoracji domowych. 
Pierwsze warsztaty odbędą się 22.03.2018r. 
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19. wałbrzyski ŁAJZA-dolnośląska 
SZLAKIEM NYSY 
ŁUŻYCKIEJ 

Zgorzelec, Bolesławiec, 
Bogatynia 

15-17.06.2018 

Projekt SZLAKIEM NYSY ŁUŻYCKIEJ jest skierowany 
do osób starszych. Projekt będzie realizowany dla 
grupy 37 osób w wieku co najmniej 55lat. Będzie to 
trzydniowa wycieczka autokarowa do polskiej części 
Euroregionu NYSA (powiat zgorzelecki i 
bolesławiecki) przygotowana wspólnie z 
uczestnikami. W trakcie wycieczki uczestnicy 
zapoznają się  z zespołami architektonicznymi 
miasta Zgorzelca i Bolesławca, zwiedzą kopalnię i 
elektrownię TURÓW, odbędą pieszą wędrówkę 
(około 8 km) do styku trzech granic Polska, Czechy, 
Niemcy - po polskiej stronie oraz będą uczestniczyć 
w I Turnieju Indywidualnym w Kręgle o Puchar ŁAJZy 
rozegranym w Bogatyni. 

20. wałbrzyski 
LAWENDOWA 
ALTERNATYWA 

ZIOLOVE KREACJE - 
odkryj lokalną naturę na 
nowo ! 

Baldwinowice 
maj - czerwiec 

2018  

Cykl warsztatów spójnych z tematyką: ZIOLOVE 
KREACJE-odkryj lokalną naturę na nowo! W ramach 
cyklu odbędzie się 7 warsztatów.  

21. wałbrzyski TACY SAMI samo-DZIELNI Międzygórze 15-17.05.2018 

Celem projektu jest wyrównanie szans życiowych 
młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną 
na start w dorosłe życie. Najważniejszym 
elementem projektu jest uczenie samodzielności i 
podstawowych czynności dnia codziennego, 
zaradności ogólnej oraz wzbudzanie pasji 
odkrywania swoich zainteresowań i zasobów. 
Wiodącym tematem projektu jest nabywanie 
umiejętności, wiedzy prostej i głębokiej przydatnej 
w życiu. Projekt zakłada zorganizowanie 
trzydniowych dni samodzielności w Międzygórzu  
"Szkoły Zawodowców" z udziałem lokalnych 
przedsiębiorców i kampanii społecznej 
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uświadamiającej środowisku lokalnemu, jak ważna 
jest zaradność życiowa u osób niepełnosprawnych 
na miarę ich możliwości. 

22. wałbrzyski Ogród Duszy 
TANIEC SPIRALI - 
Wspólnota Kobiet 

Srebrna Góra 20-22.04.2018 

Wspólnota Kobiet - oddolna kooperatywa 
ukierunkowana na wspólne tworzenie naturalnego, 
zdrowego i życzliwego domu, świata, planety oraz 
zdobywanie i wymianę praktycznej wiedzy 
dotyczącej zachowań ekologicznych i zasad 
permakultury w relacjach z ziemią i z ludźmi. Każda 
z mieszkających tu kobiet posiada własny ogród. 
Ogród nas łączy. Geoff Lawton powiedział, że 
"Wszystkie problemy świata mogą być rozwiązane 
w ogrodzie". Od ogrodu więc zaczynamy. W ramach 
projektu chcemy przeprowadzić warsztaty m.in. 
wspólnego budowania spirali ziołowej oraz nauczyć 
się integrującego społeczność kobiet "Tańca spirali". 

23. wałbrzyski Działamy Aktywnie 

CHCEMY, BO MOŻEMY 
– promocja 
wolontariatu wśród 
dzieci 

Świebodzice  14.04-15.06.2018 

Celem projektu jest promocja idei wolontariatu 
wśród dzieci z miejscowości do 50 tysięcy 
mieszkańców. Podczas zajęć nakreślimy wspólnie 
kim jest wolontariusz, jego cechy i czym powinien 
się kierować w swojej pracy. Zajęcia będą 
praktyczne. Zwieńczeniem wystawy będzie 
promocja podczas „Dni Świebodzic"- festynu, gdzie 
prace będą prezentowane na scenie dla 
mieszkańców. 
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24. wałbrzyski Eko przedszkolaki 
Eko – przedszkolaki 
zmieniają świat 

Przedszkole Miejskie w 
Szczawnie 

24.04.-26.05.2018 
- warsztaty    

26.05.2018 - 
festyn 

Projekt rozpocznie się warsztatami kulinarnymi i 
recyklingowymi dla dzieci i rodziców. Dzieci 
wspólnie z rodzicami nauczą się jak przygotować 
zdrowe i smaczne posiłki poznają znaczenie warzyw 
i owoców dla zdrowia. Podczas warsztatów 
recyklingowych powstaną ekologiczne zabawki, 
maszyny, pojazdy domy, do budowy których 
użyjemy nietypowe materiały budowlane tj.: 
tektury, butelek plastikowych, pudełka po lodach, 
skrawki styropianu, folia, korki, słomki, patyczki i 
wiele innych. Zostaną zakupione gry dydaktyczne, 
które pogłębią i utrwala wiedzę na temat ekologii. 
Dzieci uszyją również siatki na zakupy dla swoich 
mam, jako prezent z okazji Dnia Mamy. 
Posumowaniem będzie rodzinny eko piknik. 

25. wałbrzyski 
Obywatele na rzecz 
bezpieczeństwa 
online 

Świadomy Obywatel 
Online 

26.03-16.04.2018 Wałbrzych 

Projekt zakłada stworzenie internetowej kampanii 
informacyjnej dotyczącej tematyki bezpieczeństwa 
w internecie. Zostanie opracowany plakat 
zwracający uwagę na problematykę projektu oraz 
seria artykułów/newsów. Kampania informacyjna 
przewiduje zamieszczenie plakatu oraz artykułów na 
wiodących portalach w regionie wałbrzyskim. 
Głównym celem projektu jest uświadomienie 
osobom korzystającym z Internetu, że należy być 
ostrożnym przy podawaniu danych osobowych, 
udostępnianiu haseł, zamieszczaniu danych 
wrażliwych czy akceptacji regulaminów. 
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26. wałbrzyski 

Komitet 
Organizacyjny 
Festynu Rodzinnego 
w Dzierzkowie 

III Festyn Rodzinny - 
spotkania integracyjno-
kulturalne 
mieszkańców. 

Dzierzkowo  06.2018 

Organizacja festynu rodzinnego. W projekcie wezmą 
udział uczniowie i nauczyciele (występy artystyczne, 
konkursy). Rodzice i pracownicy szkoły oraz 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji będą odpowiadać za rozstawianie sprzętu, 
sceny, sprzątanie po imprezie, obsługę grilla i 
stoiska z ciastami. Strażacy z OSP w Gniewkowie 
zapewnią pokazy sprawnościowe i wystawę sprzętu 
strażackiego. Stowarzyszenie "Aktywni Borów-
Dzierzków" przygotuje i poprowadzi loterię 
fantową. Stoiska konsumpcyjne zorganizują rady 
soleckie z poszczególnych wsi oraz koła gospodyń z 
Gniewkowa i Dzierzkowa. Wsparcia technicznego 
udzielą pracownicy GOKSiR w Dobromierzu.  

27. wałbrzyski Osiedle Koksownicze 
Sąsiedzkie potyczki 
kulinarne 

Szczawno Zdrój 13-19.05.2018 

Projekt pn. Sąsiedzkie Potyczki Kulinarne to 
integracyjna akcja społeczna w formie 
wielopokoleniowego pikniku edukacyjnego, 
zmierzająca do pobudzenia kontaktów sąsiedzkich 
na niewielkim osiedlu mieszkalnym w Szczawnie –
Zdroju. Akcja zaplanowana została na terenie 
osiedla koksowniczego w obrębie kilku ulic. 
Planowana liczba osób dorosłych uczestniczących w 
działaniach projektowych min. 20 osób dorosłych, 
liczba dzieci wyniesie min 10 maluchów. 
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28. wałbrzyski Razem łatwiej 
Bliżej natury, bliżej 
siebie. 

Stajnia Zielone Wzgórza 
- Dziećmorowice 

15.03-16.06.2018 

Projekt zakłada przeprowadzenie 72 godzin 
warsztatów tematycznych dla 12 dzieci i młodzieży 
zamieszkałej na terenie gminy Walim: zajęcia 
hippiczne (24 godz., 1 godz. 2 razy w tygodniu przez 
3 miesiące); zajęcia z psami w tym zajęcia z 
dogoterapii (24 godz., 1 godz. 2 razy w tygodniu 
przez 3 miesiące); warsztaty kulinarne (24 godz., 2 
godziny 1 raz w tygodniu przez 3 miesiące). 
Warsztaty hippiczne i z psami prowadzone będą w 
dwóch grupach (każda grupa zajęcia o danej 
tematyce ma raz w tygodniu). Osoba 
zakwalifikowana do projektu skorzysta w sumie z 48 
godzin warsztatów. Na zakończenie projektu 
odbędzie się otwarta zabawa sportowo-
integracyjna. 

29. wałbrzyski Romantycy Szczawieńskie romanse Szczawno Zdrój 2-9.06.2018 

Miejscem realizacji projektu będzie teren 
Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, która ze 
względu na swe walory historyczne objęta jest 
nadzorem Wojewódzkie Konserwatora Zabytków. 
Barwna historia uzdrowiska przyjmującego na 
leczenie, ale również będącego polem romansów 
wielkich tego świata, jest dla naszego projektu light 
motivem warsztatów historycznych pielęgnujących 
dziedzictwo kulturowe regionu oraz 
wzmacniających tożsamość mieszkańców Szczawna-
Zdroju. Zaplanowano warsztaty historyczne - szlak  
prowadzić będzie wzdłuż kilku kultowych, 
uzdrowiskowych obiektów oraz miejsc 
nierozerwalnie związanych z miłosnymi 
uniesieniami Gości, którzy odwiedzali w przeszłości 
uzdrowisko. 
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30. wałbrzyski Liderzy Tolerancji 
Wiosna z Żywą 
Biblioteką w 
Wałbrzychu 

Wałbrzych 05.2018 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i 
świadomości mieszkańców Wałbrzycha i okolic na 
temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz 
ich uwrażliwienie na przejawy przemocy i 
nienawiści. Zorganizowanie w Wałbrzychu dwóch 
wydarzeń pt. "Żywa Biblioteka", które polegają na 
osobistej rozmowie uczestników z 
przedstawicielami grup narażonych na uprzedzenia i 
dyskryminację. Dodatkowym elementem każdego 
wydarzenia będzie otwarty i bezpłatny pokaz filmu 
dokumentalnego "Żywa Biblioteka" zrealizowanego 
w 2016 r. w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. 
Jedno z wydarzeń odbędzie się w ramach 
ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. 

31. wałbrzyski Sportowa pasja 
Dzień dziecka na 
sportowo 

Boguszów Gorce  1 czerwca 2018 Turniej piłkarski pn. "Dzień Dziecka na sportowo". 

32. wałbrzyski 
Czekaj – rodzinna 
inicjatywa na rzecz 
wsi Rudnica 

Rodzinny Piknik 
Sportowy integracją 
mieszkańców wsi 
Rudnica i Gminy 
Stoszowice 

Rudnica gmina 
Stoszowice 

24 czerwca 2018 

Projekt będzie polegał na organizacji we wsi 
Rudnica Rodzinnego Pikniku Sportowego 
poprzedzonego 3 spotkaniami integracyjno-
organizacyjnymi mieszkańców. W czasie pikniku na 
płycie boiska odbędzie się turniej piłkarski dla 6 
amatorskich drużyn. Równolegle na terenach wokół 
boiska mieszkańcy wezmą udział w "Turnieju Wsi" 
złożonym z 6 konkurencji sportowych. Każda 
miejscowość będzie mogła wystawić swoją 
reprezentację. Najlepsze drużyny otrzymają 
dyplomy, puchary i nagrody. Odbędą się także 
zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży 
i całych rodzin, prowadzone przez wodzireja, dla 
dzieci zostaną ustawione zamki dmuchane, a 
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uczestnicy pikniku otrzymają posiłki i napoje. 

33. wałbrzyski Grupa Obywatelska 
Młodzi bezpieczni w 
sieci 

Zespół Szkół nr 7 w 
Wałbrzychu 

11 kwietnia 2018 

Projekt "Młodzi bezpieczni" powstał z myślą 
zwrócenia uwagi na istotny problem jakim są 
zagrożenia występujące w Internecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla 
młodzieży. Projekt zakłada opracowanie i wydruk 
ulotki informacyjnej dotyczącej bezpiecznego 
korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. 
Zostanie zorganizowane spotkanie ze specjalistą z 
zakresu IT dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 7 w 
Wałbrzychu. Ulotki informacyjne zostaną także 
przekazane do innych szkół w regionie wałbrzyskim. 
Zostanie także zorganizowana kampania 
internetowa, która ma na celu dotarcie do jak 
największej liczby osób. 
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34. wałbrzyski Razem znaczy lepiej! 
Tanecznym krokiem 
przez świat! 

Lewin Kłodzki 
26 marca 2018 - 
początek zajęć 

Projekt polega na organizacji warsztatów 
tanecznych dla szerokiej grupy dzieci, zarówno 
starszych jak i młodszych. Zajęcia będą odbywały się 
w dwóch blokach tematycznych: taniec klasyczny i 
taniec nowoczesny. Będą stworzone trzy grupy 
wiekowe liczące do 20 osób każda. Warsztaty będą 
odbywały się na hali sportowej i będą prowadzone 
przez instruktora. Pomysł wyszedł od samych dzieci, 
które marzą o zajęciach tanecznych. 

35. wałbrzyski Aktywne Kobiety 
Dzień Matki w 
tanecznym rytmie 

Niemcza 
26 maja 2018 - 

główne 
wydarzenia 

Występ grupy tanecznej "Joanki" , przygotowany 
wspólnie z rodzicami. Widownia występu : władze 
miasta, rodzice i społeczność niemczańska. Projekt 
polega na przygotowaniu wieczoru tanecznego 
przez członków grupy: Aktywne kobiety: uszycie 
strojów (nietrwałych), przygotowanie dekoracji, 
choreografii ,przygotowanie poczęstunku dla 
zaproszonych gości. Konieczne będzie 
przygotowanie zaproszeń, promocja projektu, 
plakaty, ulotki. Zakup szarf gimnastycznych jako 
zakup trwały. Występ, który będzie ukoronowaniem 
wcześniejszych warsztatów tanecznych wymaga 
również wynajęcia sali kinowej w N. O. K. Dla 
zaproszonych Matek i gości planowany jest zakup 
materiałów na wykonanie serduszek przez dzieci. 

36. legnicki 
Kochamy Miasto i 
Gminę Chocianów 

Kochamy Miasto i 
Gminę Chocianów 

Chocianów 9 czerwca 2018 

Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości 
Chocianów dla  grupy 100 dzieci. Organizatorzy 
przewidują zabawę dla dzieci, w tym dmuchańce, 
watę cukrową, zabawę muzyczną, a także 
malowanie twarzy. Zabawa zorganizowana będzie z 
opiekunami. 
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37. legnicki 
Nordic Walking 
Złotoryja 

Małe Przejście 
Wulkanów 2018 

Złotoryja 26 maja 2018 

Inicjatywa polega na przeprowadzeniu 
rekreacyjnego rajdu nordic walking w Krainie 
Wygasłych Wulkanów - w Stolicy Polskiego Złota w 
powiecie złotoryjskim dla 100 uczniów ze 
złotoryjskich szkół wraz z rodzicami i nauczycielami. 
Zadanie polega na wytyczeniu i oznakowaniu 
pięknej trasy (5 km), wypożyczeniu prof. kijów dla 
uczestników, przeprowadzeniu wspólnej rozgrzewki 
i radu nordic walking przez 2 trenerów nordic 
walking, ponadto każdy uczestnik będzie mógł wziąć ́
udział w aktywnej strefie nordic walking. Każdy 
uczestnik na mecie otrzyma medal "finiszera" i 
gadżet z logo, posiłek, napój. Do udziału w 
wydarzeniu zaprosimy Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego.  

38. legnicki Inicjatorki ArtDecor 
,,Pokoleniowa 
Wielkanoc" 

Kotla 19 marca 2018 

Projekt zakłada realizację warsztatów z tworzenia 
palemek wielkanocnych i jajek techniką decupage. 
W warsztatach udział wezmą mieszkańcy gminy 
Kotla i dzieci.  Działanie odbędzie się na Sali 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. W 
zadaniu weźmie udział ok. 100 uczestników. 
Warsztaty poprzedzone będą prelekcją na temat 
wielkanocnych tradycji ludowych. 

39. legnicki 
Sołectwo 
Kłębanowice 

Plenerowa Integracja 
Rodzinna w 
Kłębanowicach 

Kłębanowice 15.04-15.06.2018 

Projekt zakłada realizację wydarzenia na świeżym 
powietrzu w postaci plenerowej projekcji kinowej 
dla rodzin oraz plenerowe gry i zabawy na terenie 
kompleksu rekreacji rodzinnej w Kłębanowicach. 

40. legnicki 
Majówkowo na 
sportowo 

Sportowa majówka 
2018 

Jawor 3 maja 2018 
Organizacja turnieju piłkarskiego na miniboisku dla 
dzieci w Jaworze. 
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41. legnicki Easy Rider 
Zlot motocyklowy 
"MotoStachuriada" 

Grochowice 29-30.06.2018 

Projekt zakłada organizację dwudniowego zlotu 
motocyklowego w Grochowicach, gm. Kotla, 
podczas organizowanej w tej miejscowości imprezy 
poetycko-muzycznej pn. Stachuriada. Głównymi 
uczestnikami zlotu będą mieszkańcy gm. Kotla i 
gmin woj. dolnośląskiego. Zlot odbędzie się na 
polanie, gdzie przygotowane będzie pole 
namiotowe dla uczestników, parking dla motocykli, 
miejsce na ognisko, kuchnia polowa. Uczestnicy 
zlotu będą też mięli szansę na uczestniczenie w 
koncertach, które będą się odbywały nieopodal 
miejsca zlotu. Każdy z uczestników otrzyma od 
organizatorów pamiątkową koszulkę i 
okolicznościową przypinkę. Planuje się też paradę 
motocykli po gminie. 

42. legnicki 
Aktywni nauczyciele 
- Razem dla dzieci 

Polska - to brzmi 
dumnie 

Chocianów 10.03-30.06.2018 

Projekt realizowany będzie w Przedszkolu 
Integracyjnym w Chocianowie z udziałem wszystkich 
wychowanków przedszkola oraz zaproszonych 
dzieci wraz z wychowawcami z innych placówek. 
Nad realizacja projektu będą czuwali nauczyciele 
Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie, przy 
współpracy z pracownikami IPN we Wrocławiu. 
Założeniem naszego przedsięwzięcia jest aktywne 
uczestnictwo placówki w roku jubileuszowym 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Celem planowanych działań jest zdobycie i 
ugruntowanie wiedzy o Polsce oraz kształtowanie 
pożądanych postaw patriotycznych i społecznych. 
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43. legnicki * Trzeci Bieg * 
Aktywny senior - 
ruch,aktywizacja,integra
cja 

Przemków 02.04-30.06.2018 

Projekt "Aktywny senior" ma charakter edukacyjno - 
poznawczy - aktywizujący. W swoim zamiarze 
obejmuje on osoby starsze i niepełnosprawne - 
około 50 osób. Realizacja projektu przewidziana jest 
w dwóch częściach: Cześć pierwsza o charakterze 
aktywizującym. Przemków i okolice należą do 
regionów , które choć nadal w niewielkim stopniu 
kojarzone są jako atrakcyjne turystycznie zasługują 
na odkrycie i bliższe poznanie (wycieczka rowerowa 
do Czernej i na Górę św Anny z przewodnikiem; 
wycieczka rowerowa do Trzmielowa z 
przewodnikiem; wyjazd do Aquaparku w 
Polkowicach). Część druga o charakterze 
edukacyjno - poznawczym: wycieczka do Głogowa 
oraz wycieczka do Lubiąża. 

44. legnicki 
Klub Aktywnych 
Kobiet z Nielubi 

Fit Mania Projekt Nielubia 12.03-15.06 2018 

1. Warsztaty z trenerem personalnym (1 godz. na 
sali gimnastycznej w szkole w Nielubi i 1 godz. na 
sali gimnastycznej w Brzegu  Głogowskim). 
Uczestniczki dowiedzą się jak prawidłowo 
wykonywać poszczególne ćwiczenia, na które partie 
ciała powinny zwrócić uwagę przy ich wykonywaniu. 
Trener zmotywuje uczestniczki do działania. Zajęcia 
fitness: stretching, pilates, zdrowy kręgosłup, 
zumba, tabata. Zajęcia odbywać się będą raz w 
tygodniu w Brzegu Głogowskim i raz w tygodniu w 
Nielubi. 
2. Warsztaty profilaktyczno-zdrowotne z 
dietetykiem pn. 'Od teorii do praktyki'. Spotkania 
odbywać się będą w Nielubi i Brzegu Głogowskim, 
każde spotkanie będzie trwało 1 godzinę. Osoba 
prowadząca przekaże uczestniczkom projektu 
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wiedzę praktyczną z zakresu zdrowego żywienia i 
profilaktyki zdrowotnej. Warsztaty profilaktyczno-
zdrowotne z dietetykiem 'Wiem co jem". 

45. legnicki 

Grupa nieformalna 
„Mamy – pomysł” 
działająca przy Filii 
Biblioteki w 
Kłobuczynie 

Grupa zabawowa -
"Tęczowy Bajbus" 

Kłobuczyn 10 marca 2018 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE spotkanie dla rodziców 
dzieci które wezmą udział w projekcie, ustalenie 
szczegółów, przygotowanie plakatów, ulotek 
promujących projekt; podział obowiązków. 
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          14.03-20.06.2018 

REGULARNE SPOTKANIA GRUPY ZABAWOWEJ co 
tygodniowe spotkania na zajęciach w 
pomieszczeniach świetlicowych (2x w tygodniu po 
2godz.) o różnej tematyce. Scenariusze zajęć będą 
również uwzględniać święta i uroczystości 
okolicznościowe, takie jak Wielkanoc, Dzień Mamy 
czy Dzień strażaka. „Maluchy” jeżdżąc „Bajbusem” 
po Krainie Wyobraźni będą zatrzymywać się na 
czterech przystankach: •kolorów i kształtów – 
różnorodne zajęcia manualne, plastyczne i 
edukacyjne •ruchu i muzyki – zajęcia muzyczno- 
rytmiczne: pląsy, tańce, śpiewanie piosenek •baśni i 
opowieści – głośne czytanie książek, zapoznanie 
dzieci z baśniami, bajkami i legendami- szczególnie 
polskimi •cyferek i literek – poznawanie przez 
zabawę Praca „na przystankach” będzie rozwijała 
wyobraźnie maluchów, będzie oddziaływała na 
dzieci kompleksowo. zajęcia uzupełnione małymi 
zdrowymi przekąskami. W sumie 25 spotkań. 

          14.03-20.06.2018 

COTYGODNIOWE SPOTKANIA Z LOGOPEDĄ zajęcia z 
wykwalifikowanym logopedą służące poprawie 
mówienia wśród maluchów, poprzedzone badaniem 
logopedycznym -13 spotkań. 

          18 kwietnia 2018 

WIZYTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 
Wspólna wycieczka busem do w gabinetu 
stomatologicznego w Głogowie służąca 'oswojeniu' 
Maluchów z nieznanym miejscem, Zwrócenie uwagi 
dzieci i rodziców na problem higieny jamy ustnej i 
nauka prawidłowego dbania o mleczne ząbki. 
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          9 czerwca 2018 

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA rodzinny piknik dla 
wszystkich dzieci i rodziców z naszej miejscowości 
na świeżym powietrzu, prowadzony przez 
animatora, wypełniony zabawami, pląsami i tańcami 
integracyjnymi. Przewidujemy atrakcje dla dzieci 
typu dmuchańce, wata cukrowa, poczęstunek z 
kiełbaskami z ogniska i owocowymi przekąskami. 
Spotkanie służące wspieraniu integracji 
mieszkańców z całej miejscowości. 

          20 czerwca 2018  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU uroczyste spotkanie na 
zakończenie projektu z jego uczestnikami, z tortem 
przygotowanym przez rodziców. Wręczenie 
Maluchom dyplomów oraz małych upominków. 

46. legnicki 
AKTYWNA 
JAROSZÓWKA 

DZIEŃ RODZINY- 
IMPREZA SPORTOWA 

Jaroszówka 19 maja 2018 

Projekt ma na celu zorganizowanie i 
zapoczątkowanie tradycji Dnia Rodziny - święta 
spędzanego całymi rodzinami, aktywnie i na 
sportowo. Do wspólnej zabawy zostanie imiennie 
zaproszona każda rodzina zamieszkująca jedna z 5 
wsi. Ochotnicy będą mieli do pokonania 
kilkuetapowy tor przeszkód, składający się z 
różnorodnych zadań, różnej skali trudności, do 
wykonania w zespole rodzic/rodzice-dziecko/dzieci. 
Konkurencje będą dostosowane do wieku i płci 
uczestników i oprócz typowo sportowych będą 
obejmować też inne umiejętności (np. wbijanie 
gwoździ) oraz podstawową wiedzę ogólną. Kluczem 
do sukcesu w zawodach ma być dobra współpraca 
członków rodzin a nie wyniki sportowe. 
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47. legnicki 

Samotne 
macierzyństwo – 
działamy dla mam i 
dzieci 

Mamo, zabierz mnie w 
góry! 

Ścinawa 25-30.06.2018 

Uczestnicy projektu skorzystają z 6-dniowego 
wyjazdu edukacyjno-wypoczynkowego, w 
większości pierwszy raz w życiu. Nauczą się 
korzystania z nowych możliwości oraz współpracy w 
grupie. Doświadczą nowych bodźców ze środowiska 
naturalnego, poznają nowe otoczenie społeczne. 
Zrozumieją, że wszystko w życiu jest osiągalne, tylko 
trzeba się postarać i zawalczyć o swoje marzenia 
oraz że warto się starać i aplikować do różnych 
działań, ponieważ mogą dzięki temu osiągnąć 
wysokie korzyści, jakim jest 6-dniowy wyjazd 
wypoczynkowy. Każdy z uczestników oprócz udziału 
w wyjeździe i niezapomnianych wspomnień, 
otrzyma pamiątkowe zdjęcie w ramce z wyjazdu.  

48. legnicki 

NIEFORMALNA 
GRUPA 
ANIMATOROW 
KULTURY 

W NASZEJ GMINIE JAK 
W RODZINIE 

Wądroże Wielkie 01.05-15.06 2018 

Warsztaty rękodzielnicze, warsztaty muzyczne i 
teatralne, Dzień Rodziny - Kupałowe Powitanie Lata 
- impreza kultywująca lokalne tradycje i obyczaje 
ludowe oraz integrujące mieszkańców wsi z 
bogatym programem artystycznym przygotowanym 
przez uczniów szkoły wraz z konkursami dla 
mieszkańców wsi. 
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49. legnicki 

Powiatowa Rada Kół 
Gospodyń Wiejskich 
Powiatu 
Złotoryjskiego 

Koła Gospodyń 
Wiejskich integrują się i 
działają razem 

Pielgrzymka/ Gmina 
Pielgrzymka 

10.03 - 30.06.2018 

Projekt będzie polegał na wspólnych spotkaniach i 
integracji członków Kół Gospodyń Wiejskich. Będą 
zorganizowane warsztaty z bibułkarsta, 
rękodzielnicze i wykonywania palm wielkanocnych, 
szydełkowania, wyszywania, mydlarskie. Na 
warsztaty zakupione zostaną potrzebne materiały. 
Odbędą się wspólne warsztaty dla przedstawicieli 
KGW a później każde KGW zorganizuje warsztaty w 
swojej miejscowości. Zaproszeni zostaną inni 
mieszkańcy wsi. Warsztaty przeprowadzone zostaną 
także dla uczniów SP. Wspólne warsztaty mydlarskie 
przeprowadzi właściciel apteki. Odbędzie się wyjazd 
do kina lub teatru w zależności od repertuaru. 
Planowany jest wykład dla członków KGW dotyczący 
możliwości rozwoju. 

50. legnicki Kotla Activ Wyprawa patrolowa Kotla 
12.03-07.06.2018 
termin wyprawy: 

5.05.2018 

Projekt zakłada przeprowadzenie Wyprawy 
patrolowej rowerowej i nordic walkig po położonej 
w lesie oznakowanej ścieżce dydaktycznej "Leśna 
Dolina" w gminie Kotla. W wyprawie patrolowej 
(trasa 7 km) udział weźmie ok. 30 rodzin, a w Nordic 
Walking (trasa 4 km) 30 osób dorosłych. Na trasie w 
punktach patrolowych wykonywać będą 
przygotowane zadania. Za pokonanie trasy i 
rozwiązanie zadań każda rodzina po dotarciu na 
metę otrzymuje 1 zestaw upominków, a uczestnik 
Nordic Walking upominek indywidualny. Miejsce 
imprezy: teren leśny w pobliżu Sali wiejskiej w 
Głogówku, gm. Kotla. Na podsumowanie 
przewidziano poczęstunek.  
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51. legnicki 
Ludowe Animatorki 
Kultury 

Wesołe jest życie… 
seniora, bo tyle mamy 
do zrobienia dookoła 

Paszowice 10.03-30.06.2018 

Projekt skierowany jest do seniorów - członków 
trzech zespołów ludowych z gminy Paszowice oraz 
innych mieszkańców w wieku senioralnym, którzy 
chcieliby poszerzyć swoją aktywność o nowe 
aktywności, niekoniecznie związane z folklorem. Na 
terenie gminy nie ma takiej formy aktywizowania 
seniorów jak uniwersytet III wieku. Projekt zakłada 
wsparcie aktywności seniorów przez organizację 
cyklu warsztatów artystycznych, rajdu z piknikiem 
integracyjnym oraz wycieczkę do zamku Książ i 
palmiarni. Te nowe formy mają być zachętą do 
zaangażowania seniorów w życie społeczne, do 
współpracy i integracji nie tylko między zespołami 
ludowymi, lecz innymi mieszkańcami w starszym 
wieku.  

52. legnicki 
Grupa inicjatywna 
"Aktywni z 
Dąbrowy" 

Naturalnie w Dąbrowie Dąbrowa Środkowa 01-30.06.2018 

1. Warsztaty "Zielone Laboratorium" z wykonywania 
naturalnych kosmetyków własnoręcznie (min. 20 
osób), każdy z uczestników dostanie słoiczek 
zrobionego przez siebie kremu. 2. Wycieczka do 
Hydropolis - wyjazd dla 30 mieszkańców (dorośli i 
dzieci). 3. Siła ziół - warsztaty wykonywania 
naparów ziołowych (min. 20 osób) przy użyciu 
lokalnych ziół dostępnych w okresie wiosennym, 
połączone z wykładami na temat lokalnych tradycji 
zielarskich i udziału ziół w ludowych przekazach. 4. 
Warsztaty carvingu - ozdabiania potraw, rzeźbienia 
w warzywach (min 20 osób). 5. Piknik rodzinny 
połączony z pokazem i degustacją prac 
carvingowych dla min. 150 osób. 
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53. wrocławski Pomoc Rodzinie Z szacunku do Rodziny Oleśnica 
kwiecień-czerwiec 

2018 

Cykl zajęć edukacyjnych (wykład, warsztat, 
konsultacje) dla mieszkańców powiatu oleśnickiego. 
Projekt obejmuje działania prowadzące do 
budowania relacji w rodzinie opartych na szacunku i 
zrozumieniu, które stanowić będą alternatywę do 
stosowania metod opartych na przemocy. 

54. wrocławski 
Biblioteka i 
polonistki z 
Kopernika 

Milicka Gra Miejska na 
100- lecie 
Niepodległości 

Milicz 29 maja 2018  

Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości poprzez zorganizowanie Pierwszej 
Milickiej Gry Miejskiej, imprezy otwartej dla 
mieszkańców Milicza, w którą zaangażuje się ok. 40 
wolontariuszy oraz zorganizowanie  wieczornicy 
międzypokoleniowej na której zaprezentują się 
uczniowie SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w tańcu, 
śpiewie, recytacji i odgrywaniu scenek teatralnych. 

55. wrocławski 
Aktywny Brzeg 
Dolny 

RODZINNA MAJÓWKA 
PIŁKARSKA RZEKI ODRY 
Oława-Czernica- 
Gajków- Wrocław - Uraz 
– Brzeg Dolny- 
Malczyce- Lubiąż- 
Ścinawa- Głogów 

Brzeg Dolny 2 maja 2018  

Rodzinna Majówka Piłkarska Rzeki Odry to 
wydarzenie z udziałem 10 dolnośląskich 
miejscowości, położonych wzdłuż rzeki Odry, na 
całym jej odcinku przepływającym przez region. 
Wydarzenie o charakterze rodzinno-sportowym z 
udziałem dzieci, ich rodziców i dziadków. Każda z 
grup będzie miała do wykonania konkretne zadania: 
dzieci w rozegrają turniej piłkarski; rodzice i 
rodzeństwo rywalizować będą w kategorii najlepsi 
kibice (stroje, bannery, piosenka podkreślające 
aspekty lokalne danej miejscowości); dziadkowie 
przygotują stoiska kulinarne pt. „ Z kuchni mojej 
babci”, tak by każda potrawa byłą charakterystyczna 
dla danego miasteczka/miasta/wioski uczestników. 
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56. wrocławski Bez granic... Wieku 
Kto czyta książki żyje 
podwójnie 

Czernina 3.04-16.06 2018 

Projekt ma na celu integrację mieszkańców Czerniny 
i okolicznych małych wsi (Czerniny Górnej, Czerniny 
Dolnej, Ligoty, Strumyka i Sułkowa), zachęcanie 
mieszkańców do uczestnictwa w działaniach na 
rzecz innych osób oraz miejscowości, a przede 
wszystkim zachęcanie do aktywnego życia 
emerytów i rencistów oraz dzieci i młodzież. Projekt 
zakłada ukazanie społeczności lokalnej jak 
ciekawym miejscem działań może być biblioteka 
wiejska poprzez przeprowadzenie szeregu działań 
propagujących obcowanie z książką. Jego ideą jest 
zachęcenie emerytów i rencistów do korzystania z 
bogatej oferty biblioteki wiejskiej. 

57. wrocławski 
Nauczycielki 
miłujące polskość! 

Młodzi patrioci Czernina 19.03-4.06 2018 

W ramach projektu zaplanowano zajęcia 
artystyczne z przygotowaniem Dnia Pamięci 
Narodowej. Wydarzenie zaprezentowane będzie na 
forum środowiska szkolnego i lokalnego z udziałem 
rodziców i całej społeczności. W działaniach 
przewidziana jest także wycieczka do „Panoramy 
Racławickiej” we Wrocławiu; organizacja 
ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych, 
konkurs ogólnoszkolny „Mój ulubiony władca 
Polski" oraz nauka tańców narodowych.  
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58. wrocławski 
Grupa Inicjatywna 
"Pomocna dłoń" 

Pomoc, po którą warto 
sięgać 

Milicz 1.05-20.06 2018 

Projekt zakłada aktywizację rodzin objętych 
wsparciem OPS w Miliczu poprzez zaangażowanie w 
prace Świetlicy Środowiskowej "Chatka Puchatka". 
Założono organizację pikniku, w trakcie którego 
będzie okazja poznać ofertę placówki i zasięgnąć 
porad specjalistów. Rodziny korzystające ze 
wsparcia będą zachęcać do korzystania z oferty 
osoby, które dotąd z niej nie korzystały, będą też 
oprowadzać po placówce, przybliżać ofertę, 
obsługiwać stoiska tematyczne (plastyczne, 
sportowe, wiedzy, wokalne, artystyczne), będą też 
dzielić się swoimi doświadczeniami. Dla 
najmłodszych przewidziano atrakcje w postaci 
urządzeń rekreacyjnych, animacji, quizów, słodkiego 
poczęstunku i upominków za udział w konkursach. 

59. wrocławski 
MIESZKAŃCY WSI 
PIOTRKOSICE 

Kultywujemy lokalny 
patriotyzm 

Piotrkosice 15.04-15.06 2018 

Projekt realizowany będzie w miejscowości 
Piotrkosice w powiecie milickim w okręgu 
wrocławskim, w części dawniej zwanej PGR. 
Uczestnikami projektu będą mieszkańcy wsi 
Piotrkosice i ich rodziny. Projekt będzie polegał na 
posadzeniu we wiosce drzew i krzewów ozdobnych 
w ilości 100 szt., na wykonaniu ze sklejki figury 
mężczyzny i kobiety z wycięciem na twarz osoby. 
Figury zostaną pomalowane w tradycyjne stroje 
dolnośląskie. Figury te umieszczone zostaną przy 
starym, drewnianym wozie, który znajduje się w 
centralnym punkcie wsi, z możliwością 
wykonywania sobie fotografii. Planujemy również 
zakup flag, uchwytów i drzewcy do flag i 
zamontujemy je przy wejściach do domów. 
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60. wrocławski Dęta Wisznia Mała Gra i Trąbi Wisznia Mała 7.04-16.06 2018 

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu 
warsztatów w zakresie nauki gry na instrumentach 
dętych w świetlicach wiejskich na terenie gminy (5 
spotkań, 3 godziny zajęć prowadzonych przez 3 
instruktorów), oraz koncert finałowy. Warsztaty 
przyczynią się do realizacji nowatorskiego projektu, 
jakim jest muzyczna integracja lokalnej  
społeczności w wieku od 6 lat do 60+ Zajęcia nauki 
gry na instrumentach poprowadzą wykwalifikowani 
instruktorzy, muzycy NFM. Uczestnicy warsztatów 
wraz z instruktorami, przy pomocy i udziale 
Orkiestry Dętej  wezmą udział w koncercie 
finałowym, który planowany jest na dzień 
16.06.2018 roku w kościele p.w. Niepokalanego 
Serca Maryi Panny w Wysokim  Kościele.  

61. wrocławski Kobiecy Kiełczów 

Równość płci w 
biznesie, w domu, w 
obyczajach i 
wychowaniu. 

Kiełczów 29.03-11.06 2018 

Cykl warsztatów dla kobiet w każdym wieku – 
wspólnym elementem będą dyskusje kobiet w 
każdym wieku, które będą wymieniały się 
doświadczeniami, budowały więzi, rozmawiały o 
byciu kobietą we współczesnym świecie, będącą na 
różnych etapach życia. Warsztaty zaczyna opowieść 
kobiety, a kończy dyskusja. Warsztaty z: 
psychologiem, z członkinią Kongresu Kobiet, ze 
specjalistą do spraw komunikacji, warsztaty ze 
specjalista ds. HR o równości w biznesie kobiet i 
mężczyzn, z socjologiem kultury o roli płci w 
rozwoju cywilizacyjnym. Na koniec warsztatów 
magazyn reasumujący zadanie. Do udziału/dyskusji 
zapraszamy także mężczyzn, chłopców, m.in. 
lokalne autorytety. 
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62. wrocławski 
Aktywni z Gminy 
Wołów 

Rodzinny Rajd 
Rowerowy o Plaster 
Miodu 

Wołów 21 kwietnia 2018 

Projekt zakłada organizację rodzinnego rajdu 
rowerowego, który wystartuje spod wołowskiego 
Ratusza w dniu 21 kwietnia 2018 r. Impreza 
rozpocznie się wykładem o bezpieczeństwie w 
ruchu drogowym, przeprowadzonym przez 
przedstawiciela policji. Rowery uczestników rajdu 
zostaną oznaczone przez miejscową policję, a każdy 
z uczestników wyposażony w elementy odblaskowe. 
Po krótkiej rozgrzewce grupa wyruszy w 10 km 
trasę. W połowie dystansu przewidziany jest postój 
na regenerację i uzupełnienie kalorii przy świetlicy 
w Miliczu. Rajd zakończy się przy Altanie 
Mrówkojada w Garwole, gdzie po ciepłym posiłku 
zostaną przeprowadzone warsztaty pszczelarskie i 
animacje dla dzieci. 

63. wrocławski Pasjonaci siatkówki Festiwal siatkówki Trzebnica 21 kwietnia 2018 

Projekt zakłada zorganizowanie dla ok. 120 osób 
imprezy sportowo-rekreacyjnej, w czasie której 
dzieci i dorośli najpierw będą uczestniczyć w 
pokazowym treningu siatkówki prowadzonym przez 
doświadczonych trenerów piłki siatkowej a potem 
wezmą udział w rozgrywkach sportowych, grach i 
zabawach. Całość skończy się wspólnym posiłkiem i 
częścią edukacyjną. W projekcie wezmą udział dzieci 
trenujące siatkówkę i koszykówkę w trzebnickim 
klubie oraz ich rodzice ale również inne chętne 
osoby z Trzebnicy i okolic. Założeniem projektu jest 
popularyzacja piłki siatkowej, kształtowanie 
prawidłowych postaw międzyludzkich, nawyku 
dbałości o swoje zdrowie i propagowanie 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 
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64. wrocławski 
KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 

NOWOCZESNE NA WSI 
PITRSZENIE TO DLA 
RODZICÓW I DZIECI 
ZDROWIA SPEŁNIENIE 

Goszczyna 21-29.04 2018 

Projekt ma na celu organizację trzech aktywnych 
spotkań. Dwa spotkania będą zorganizowane w 
formie kursu z Carvingu dla dwóch różnych grup 
dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Trzecie spotkanie 
będzie pokazem w wykonaniu dzieci i młodzieży 
umiejętności, które nabyły w trakcie warsztatów na 
występie z okazji "Dnia Mamy i Taty". Dzieci przy 
pomocy Koła Gospodyń Wiejskich przygotują 
zdrowy poczęstunek z warzyw i owoców 
wykorzystując technikę zdobienia, którą poznały na 
kursie Carvingu. 

65. wrocławski 
Szpilki z Gminy 
Domaniów 

"Siła jest kobietą" Domianów 10.04-18.06 2018 

Warsztaty będą skierowane do wszystkich 
mieszkanek gminy niezależnie od wieku i statusu 
materialnego oraz wykształcenia. Zaplanowany cykl 
składać się będzie z trzech warsztatów mających na 
celu zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkankami 
gminy oraz ich edukację. Ze względu na 
różnorodność oferowanych warsztatów przewiduje 
się, że projekt zachęci do uczestnictwa nie tylko 
osoby młode lecz również kobiety dojrzałe, które 
dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem 
życiowym. Służyć to będzie wymianie 
międzypokoleniowej i swoistemu powrotowi do 
przeszłości, kiedy to starsze mieszkanki społeczności 
przekazywały swoją wiedzę tym młodszym. 
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66. wrocławski 

Izabela 
Orczykowska, 
Paulina Kozik, 
Paulina Tomaszczyk 

KOBIETA SKUTECZNA Mietków 10-16.06 2018 

Szkolenie "Kobieta Skuteczna" skierowana jest do 
kobiet, które zamieszkują obszar wiejski gminy 
Mietków. Ma na celu aktywizacje kobiet, które 
potrzebują wewnętrznego wzmocnienia, 
zewnętrznej porady aby poradzić sobie w trudnych 
sytuacjach dnia codziennego. Dla kobiet, które 
potrzebują nauczyć się również wzmacniać własny 
osobisty rozwój. Dla kobiet, które świadomie chcą 
łączyć rolę matki, pracownika, odkrywcy własnych 
pasji. Projekt to 1-dniowe szkolenie dla kobiet, 
które potrzebują narzędzi do lepszego zarządzania 
czasem własnym, aby skutecznie łączyć kilka ról 
społecznych. Szkolenie zakończone warsztatami z 
jogi, która ma na celu relaks, wyciszenie i 
odpoczynek. 

67. wrocławski 
Powiedz TAK 
Mediacji 

Powiedz mediacji TAK Sądy Rejonowe 9.04-20.06 2018 

Projekt ma na celu promocję mediacji jako 
doskonałego i alternatywnego sposobu na 
osiągnięcie porozumienia, uniknięcia lub skrócenia 
procesu sądowego wśród mieszkańców mniejszych 
miast oraz wsi. Mediacja już od wielu lat jest 
sukcesywnie promowana i wspierana zarówno przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Sądy . Proces 
edukacji społeczeństwa w tej kwestii jest niezwykle 
ważny i wymagający wielu kanałów dotarcia, 
ponieważ ludzie nie są świadomi, że ugoda zawarta 
w obecności mediatora oraz zatwierdzona przez sąd 
otrzymuje moc prawną ugody zawartej przed 
sądem. Umieszczenie wystawy informującej o 
mediatorach oraz mediacji w korytarzach sądów 
rejonowych zwróci uwagę na zalety wyboru 
mediacji. 
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68. wrocławski ZaJaRaNi Ratuj się kto może! Jary 20-29.04 2018 

Projekt polegać będzie na organizacji trzech szkoleń 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W 
programie w sposób szczególny uwzględniony 
zostanie instruktarz reagowania w sytuacjach, które 
mogą przydarzyć się w warunkach domowych – 
zakrztuszenia, nagła utrata przytomności, 
okaleczenia, oparzenia etc. Podczas zajęć 
prezentowane będą różne sposoby udzielania 
pierwszej pomocy – w zależności od wieku oraz 
stanu zdrowia poszkodowanego. To najczęściej od 
kilku pierwszych sekund zależy życie drugiej osoby – 
warto w tych momentach nie tylko zareagować, ale 
przede wszystkim zareagować poprawnie. 

69. wrocławski Społeczniaki Dzień Dziecka Bystrzyca 2 czerwca 2018 

Dzień Dziecka jest to inicjatywa skierowana głównie 
dla najmłodszych mieszkańców lokalnej 
społeczności. Planowany jest szereg zabaw i atrakcji 
dla najmłodszych, ale dla rodziców przewidziane są 
także różnego rodzaju atrakcje. W trakcie dwóch dni 
organizatorzy liczą  na dużą frekwencję - będzie to 
jedyna tak duża inicjatywa skierowana do dzieci z 
okazji ich święta w Bystrzycy. 

70. Wrocław UE Team 
Studenckie potyczki 
ekonomiczne! 

Wrocław 15.04 - 24.06.2018 
Przeprowadzenie warsztatów ekonomicznych wraz 
z grą 'Chłopska Szkoła Biznesu' wśród studentów 
dolnośląskich uczelni. 
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71. Wrocław Nasze Złotniki 
Zdrowo na sportowo - 
piknik na powitanie 
lata! 

Wrocław 9 czerwca 2018  

Piknik rodzinny. Najważniejszą wśród wielu atrakcji 
podczas tego wydarzenia będzie Gra terenowa po 
parku Złotnickim. Planuje się kilka tur gry, 
prowadzonych przez cały czas wydarzenia. Dla 
najmłodszych uczestników planuje się mini grę 
terenową – labirynt oraz dmuchańce do skakania. 
Ważnym punktem wydarzenia będzie także 
poprowadzenie pokazów i szkoleń dla 
zainteresowanych dzieci i dorosłych. 

72. Wrocław 
Grupa wsparcia dla 
Matek z Dolnego 
Śląska 

Mama - najtrudniejsza 
praca na świecie. 
Wrocław to docenia! 

Wrocław 12.03-30.04.2018 

Główna oś działań opierać się będzie na wykonaniu 
sesji zdjęciowej matek karmiących w lokalach 
gastronomicznych na terenie Wrocławia, a 
następnie  promocja akcji na terenie wyżej 
wymienionych lokali gastronomicznych. 

73. Wrocław 
Dzieci i rodzice z 
Edukacji Domowej 

Malowanie 
wieloformatowe 
inspirowane kulturą, 
sztuką, historią i 
literaturą Polski. 

Wrocław 10.03-20.06.2018 

Cykl spotkań w ramach lekcji muzealnych i zajęć 
oferowanych w Muzeum Etnograficznym, Muzeum 
Narodowym, Panoramie Racławickiej oraz Muzeum 
Pana Tadeusza,  aby zrobić podbudowę do zajęć 
malarskich inspirowanych kulturą, sztuką, literaturą 
i historią Polski. Podsumowaniem projektu 20.06 
będzie wernisaż powstałych prac. 

74. Wrocław MMZ' Art TwórcyDzieła Wrocław 21-22.04.2018 

Cykl dwudniowych warsztatów  zakończonych 
krótką formą teatralną, który przeznaczony jest dla 
uczniów szkół podstawowych. Instruktorzy będą 
posługiwali się animacyjnymi technikami 
teatralnymi w tym improwizowanymi w taki sposób 
żeby nakierować uczestników na wspólne 
stworzenie podstaw scenariusza. 
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75. Wrocław 

Młody Przyrodnik 
Grabiszynka i 
Grabiszyna roku 
2018 

Rozpowszechnianie 
nauk przyrodniczych na 
Grabiszynku-
Grabiszynie dla dzieci w 
wieku 7-10 lat 

Wrocław 01-15.05.2018 

Inicjatywa zakłada przeprowadzenie trzech zajęć 
edukacyjnych "Czerwona jak cegła i musisz ją mieć - 
krew" (Po co nam krew? Dlaczego jest czerwona?), 
"Mikrobiologia - z czym to się je?" (rola 
mikroorganizmów w naszym życiu), "DNA - 
encyklopedia życia" (o kodowaniu genetycznym). 

76. Wrocław Wrocławka 
Fotospacer 
HERstoryczny - II edycja 

Wrocław 
07.04.2018 - 

spacer 28.04.2018 
- debata 

Spacer odbędzie się na terenie miasta Wrocław i 
będzie obejmował osiedle Nadodrze. W spacerze 
weźmie udział grupa trzydziestu osób, które zgłoszą 
się drogą e-mail lub poprzez portal społecznościowy 
Facebook, trzech prowadzących oraz fotograf. W 
odbywającej się tydzień po spacerze debacie, udział 
będzie mógł wziąć każdy zainteresowany tematem. 
Projekt skierowany jest do osób w każdym wieku, 
bez względu na płeć. 

77. Wrocław 
Sąsiadki z Kwaśnego 
Źródła 

Wiszące ogrody na 
Gajowicach. 

Wrocław 7.04-26.05.2018 

Cykliczne warsztaty integrujące lokalną społeczność, 
obejmujące: porządkowanie wspólnej przestrzeni, 
upiększenie zaniedbanych elewacji pelargoniami 
kaskadowymi, poprzez włączenie w działanie jak 
największej liczby mieszkańców, min.n seniorów 
oraz budowanie sieci międzypokoleniowych 
kontaktów sąsiedzkich. 

78. Wrocław 
Z-INTEGROWANE 
WROCŁAWIANKI 

„HISTORIE 
WROCŁAWSKIE z 
KWIATAMI w TLE” 

Wrocław 19.03-26.06.2018 

Cykl warsztatów artystycznych podczas których 
uczestnicy wykonają kwiaty, wianki; zaprojektują i 
uszyją stroje. Nauczą się ról do przedstawienia o 
Wiadrusie- Bogu Odry i opracują debatę o kwiatach 
pomiędzy poetami Adamem Mickiewiczem a 
Juliuszem Słowackim.    
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79. Wrocław 
Świadomi ,aktywni, 
pomocni 

ļ Bezpiecznie na swoim Wrocław 2.04-15.05.2018 

Miejscem realizacji działań projektowych będzie 
centrum miasta Wrocław. Odbiorcami naszego 
projektu jest grupa osób, które zakupiły bądź 
planują zakup mieszkania; są to osoby nie 
dysponujące dostatecznymi środkami 
umożliwiającymi skorzystanie z usług projektantów i 
profesjonalnego doradztwa z zakresu urządzania 
wnętrz. Celem projektu jest edukacja i pomoc w 
zakresie pragmatycznego i ergonomicznego 
urządzania przestrzeni mieszkalnej w warunkach 
dysponowania ograniczonym zasobem środków 
finansowych - osobom nieposiadającym takiej 
wiedzy i możliwości. Planowane są dwa 
jednodniowe szkolenia połączone z indywidualnymi 
konsultacjami z zakresu: prawnofinansowego z 
zakupu nieruchomości oraz aranżacji wnętrz. 

80. Wrocław 
AKTYWISTKI 
ZDROWIA 

Aktywna rodzina - 
szczęśliwa rodzina 

Wrocław-Leśnica 

od 13.05.2018 - 
zajęcia sportowe 

10 czerwca 2018 - 
Festyn Sportowy 

Projekt „Aktywna rodzina – szczęśliwa rodzina” ma 
charakter cykliczny, począwszy od 13.05 w każdą 
kolejną niedzielę maja, rodziny będą brały udział w 
różnych formach aktywności ruchowej ( trening 
siłowy, trening fitness, trening crossfit, gimnastyka 
korekcyjna, trening mentalny) oraz wykładach na 
temat zdrowego stylu życia i odżywiania – zajęcia 
zaplanowane są w klubie fitness oraz w plenerze. 
Imprezę zwieńczy FESTYN SPORTOWY, który 
odbędzie się 9 czerwca w klubie fitness i w plenerze 
na terenach przylegających do klubu. 
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81. Wrocław Harfa i przyjaciele 
I Dolnośląskie Spotkania 
z Harfą 

Wrocław 2 czerwca 2018 

Inicjatywa obejmuje organizację warsztatów dla 
dzieci i młodzieży (od 7 do 18 lat) z Dolnego Śląska 
uczących się gry na harfie. Planujemy organizację 
całodziennych warsztatów, następnie przerwę na 
zwiedzanie Wrocławia i koncert wieńczący wspólną 
pracę. Osoby te będą wspólnie muzykować pod 
kierunkiem doświadczonego pedagoga i stworzą 
zespół na kilka/kilkanaście harf, a następnie tego 
samego dnia zaprezentują swoje osiągnięcia w 
trakcie koncertu otwartego dla szerokiej 
publiczności. 

82. Wrocław 
Sąsiedzkie spotkania 
kreatywne 

Sąsiedzkie warsztaty 
kreatywne 

Wrocław-Leśnica 07-28.04.2018 

Przez cztery kolejne soboty będziemy organizować 
sąsiedzkie warsztaty kreatywne. Dzieci i dorośli 
będą wykonywać zaplanowane zadania pod 
kierunkiem animatora. Każda z sobót będzie 
zorganizowana pod innym hasłem przewodnim. 
Realizacja inicjatywy przyczyni się do zaciśnięcia 
więzów rodzinnych i sąsiedzkich osób mieszkających 
na terenie osiedla Leśnica. 

83. Wrocław 
My, pierwsza 
brygada 

Pieśni dla Niepodległej Wrocław 24.03-29.06.2018 

Podczas projektu zostanie zorganizowanych 5 
ogólnodostępnych spotkań, podczas których dzieci i 
rodzice z nauczycielami przygotowywać będą 
repertuar pieśni patriotycznych/wierszy. Na 
spotkaniach uczestnicy (rodzice, dzieci, nauczyciele) 
będą włączali się w śpiewanie pieśni patriotycznych. 
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84. Wrocław 

Młodzież 
Łemkowska i 
Ukraińska we 
Wrocławiu 

Lemkonalia 2018 Wrocław 18 maja 2018 

Organizacja wydarzenia mającego na celu integrację 
i aktywizację młodzieży ze społeczności mniejszości 
narodowych i etnicznych, tj. mniejszości 
łemkowskiej i ukraińskiej. 

85. Wrocław 
Aktywne 
Dolnoślązaczki 

Kobieta, a religia. Czy 
osoba wierząca może 
być feministką? 

Wrocław 7.05-15.06.2018 

Publiczna debata na temat roli i miejsca kobiety w 
różnych religiach: katolicyzmie, protestantyzmie, 
judaizmie, buddyzmie, islamie i in. Wezmą w niej 
udział przedstawicielki i przedstawiciele związków 
wyznaniowych oraz teolog i dziennikarka - 
opowiedzą, jak w wyznawanej przez nich religii 
postrzegana jest rola kobiety w życiu publicznym i 
czy ta wizja może ograniczać dziś 
równouprawnienie kobiet, czy przeciwnie – 
wzmacnia je. Debata odbyć się ma w 
eksponowanym miejscu (dom kultury, kino, 
instytucja kultury itp.). W celu zwiększenia liczny 
odbiorców będzie profesjonalnie transmitowana w 
mediach społecznościowych, a potem jej zapis 
będzie tam także dostępny. 

86. Wrocław Sport to pasja 
Wrocławskie Mini 
Mistrzostwa Świata 
2018 

Wrocław 8 czerwca 2018 

Uczestnikami turnieju „Wrocławskie Mini 
Mistrzostwa Świata 2018”, będą dzieci i rodzice 
Jaworskich Szkół. Turniej  zostanie przeprowadzony 
dla wszystkich chętnych dzieci w dwóch kategoriach 
wiekowych dla drużyn 2 i 3 osobowych: a) Żak – 8-9 
lat (rocznik 2009 i 2010), zespoły 3 osobowe. b) 
Orlik – 10-11 lat (2007 i 2008) , zespoły 2 osobowe. 
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87. Wrocław 
Świadomi rodzice z 
Wielkiej Wyspy 

Dzieci z Wielkiej Wyspy 
w (nie)bezpiecznej sieci 

Wrocław 1.04-31.05.2018 

Projekt skierowany  jest do dzieci i młodzieży z 
Wielkiej Wyspy, mający na celu podniesienie ich 
bezpieczeństwa poruszania się po internecie. Dzieci 
i młodzież będą uczestniczyć w warsztatach na 
temat bezpiecznego zachowania się w sieci, 
zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie dobrej, 
pozytywnej komunikacji w sieci, a przede wszystkim 
poznają się nawzajem i będą się integrować poprzez 
zajęcia warsztatowe. 

 


