
Lp Nazwa realizatora projektu Miejscowość Tytuł projektu Osiągnięty  rezultaty  projektu

1
Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Pawła II 

w Twardogórze
Twardogóra

Tytuł: Rewitalizacja cmentarza 

ewangelickiego w Olszówce        

Postawiono nowy krzyż w centralnej części cmentarza. Na przywiezionym 

głazie narzutowym umieszczono tablicę informującą o historii cmentarza. 

Nasadzono wokół terenu nowe drzewa według wskazań leśników. Wykonano 

trwałą planszę z informacjami dla turystów o Olszówce. Zintegrowanie 

mieszkańców wsi i wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jana Pawła II.

2

Harcerska Organizacja 

Wychowawczo�Patriotyczna 

"Cichociemni" - patron grupy 

nieformalnej. Grupa nieformalna 

Operacja Lotnicza Freston - grupa 

nieformalna.

Brzeg Dolny
Tytuł: Operacja Lotnicza "Freston"- 

w hołdzie bohaterom.              

Stworzono 1 scenariusz Gry Terenowej Operacja Lotnicza "FRESTON". 

Przygotowano 130 kompletów wydrukowanych duplikatów dokumentów, 

banknotów i innych dokumentów wzorowanych na oryginałach z okresu IIWŚ. 

Zamieszczono 5 relacji online o projekcie na profilu FB Harcerskiej Organizacji 

"Cichociemni". Zamieszczono 3 relacje foto na FB HO "Cichociemni", na FB 

Federacji Harcerskiej "Zarzewie". Opublikowano 3 artykuły w lokalnej gazecie 

"Panorama Brzegu Dolnego". 4 miejsca pamięci zostały odwiedzone w ramach 

Gry terenowej. Nastąpiła bardzo silna integracja różnych środowisk 

harcerskich.

3
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 

"Mosty Kultury"
Wrocław Tytuł: WOKALNE atrAKCJE        

5 warsztatów chóralnych dla kobiet, 5 warsztatów chóralnych dla mężczyzn, 

konsultacje indywidualne z emisji głosu dla każdej osoby uczestniczącej w 

projekcie (4 dla mężczyzn, 6 dla kobiet), 50 plakatów umieszczonych w 

ważniejszych punktach informacyjnych we Wrocławiu, liczba uczestników 

wydarzeń projektowych: 43 kobiety, 25 mężczyzn, umożliwienie pracującym 

Wrocławianom oraz rodzicom udział w zajęciach kulturalnych, uwrażliwienie 

uczestników na pracę w zespole, wzajemne słuchanie się, budowanie 

wzajemnych relacji, które są zaburzone w czasie sytuacji pandemii korona 

wirusa.



4

Stowaryszenie Południo-Zachodnie 

Forum Samorządu Terytorialnego 

"Pogranicze" - patron grupy 

nieformalnej. Dolnośląska Grupa 

Literacka NURT z Lubania - grupa 

nieformalna.

 Lubań
Tytuł: Festiwal Wierszy Ciepłych i 

Pogodnych im. Huberta 

Horbowskiego    

1 wieczór poetycki pt. "Wieczór wspomnień" z koncertem poezji śpiewanej 

(19.12.2021, Lubań) * 1 wydarzenie, udział 50 osób * 1 turniej poetycki pt. 

"Turniej Wierszy Ciepłych i Pogodnych im. Huberta Horbowskiego" * 1 

wydarzenie, udział 30 osób w 2 kategoriach wiekowych * 1 publikacja 

pokonkursowa (tomik poezji) pt. "Ciepło i pogodnie" - 250 szt., dystrybucja 

wśród 25 instytucji/organizacji oraz 147 osób indywidualnych * 1 spotkanie 

podsumowujące projekt pt. "Festiwal Wierszy Ciepłych i Pogodnych im. 

Huberta Horbowskiego" (13.12.2021, Lubań) - 1 wydarzenie, udział 60 osób  * 

Zwiększenie aktywności grupy DGL "NURT"  * Poszerzenie oferty kulturalnej w 

Lubaniu * Integracja środowiska literackiego Dolnego Śląska  * Umożliwienie 

mieszkańcom Dolnego Śląska, a w szczególności powiatu lubańskiego, 

obcowania z poezją i poezją śpiewaną. 

5 Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie Wrocław
Tytuł: Art-Atrakcje Przedmieścia 

Oławskiego      

1. Nasadzenie krokusów w przestrzeni osiedla. Dzięki współpracy z dyrekcją szkoły 

podstawowej 96 mieszczącej się na naszym osiedlu nasadziliśmy 900 cebulek 

krokusów na dużym trawniku miejskim znajdującym się w pobliżu szkoły, w 

przestrzeni miejskiej oraz na trawniku mieszczącym się przy samej szkole. W akcji 

wzięło udział 41 uczniów i 4 opiekunów z SP.96 oraz 2 członków stowarzyszenia. 2. 

Promowanie osiedla poprzez tworzenie koszulek z obiektami z Przedmieścia 

Oławskiego. Przeprowadziliśmy 2 warsztaty dla mieszkańców Osiedla. Obydwa odbyły 

się w Przed-Pokoju H13. W organizację warsztatów zaangażowani byli członkowie 

stowarzyszenia oraz pracownicy Przed-Pokoju H13 i wolontariusze (łącznie 6 osób). 

Warsztaty prowadziła członkini stowarzyszenia. W warsztatach wzięło udział 25 osób. 

Każda z nich wyszła z warsztatów z własną koszulką zawierającą rysunek i/lub hasło z 

Przedmieścia. Wspólne zajęcia były okazją do rozmów i integracji mieszkańców, 

promocji osiedla - w warsztatach uczestniczyli także mieszkańcy odległych osiedli. 3. 

Wydanie kalendarza promującego Przedmieście Oławskie, ale również o charakterze 

interwencyjnym. Wydanych zostało  530 kalendarzy. 15 grudnia odbyło się spotkanie 

promujące kalendarz, połączone z wydarzeniem  -  konkursem internetowym Co się 

wydarzyła na osiedlu w ciągu 2021 roku. W spotkaniu wzięło udział 35 uczestników 

konkursu. Spotkanie było dobrą okazją do rozwijania i pogłębiania zainteresowania 

historią osiedla  jak również zwróceniem uwagi na problemy, z którymi borykamy się 

jako mieszkańcy.



6
Stowarzyszenie Ruchu Kreatywnego Art 

Projekt
Kiełczów

Temat: Zatańczył szlachcic, 

zatańczę i ja - poznajemy polskie 

tańce narodowe.      

Realizacja programu okazała się znakomitym uzupełnieniem szeroko pojętej edukacji 

ruchowej jak i wzbogaciła proces uwrażliwiania dziecka na doznania artystyczne 

związane z polską kulturą narodową, co podkreślali w swoich relacjach wychowawcy 

klas. Obserwatorzy zajęć, również dyrekcja szkoły, podkreślali, że udział w zajęciach 

dzieci był nieocenionym uzupełnieniem w okresie pandemii procesu edukacji w 

obszarze kultury fizycznej. Ruch do muzyki okazał się atrakcyjną dla dzieci formą, 

przyjmowaną z pełną akceptacją, czego wyrazem były pytania dzieci "kiedy będą 

kolejne zajęcia?". Dzieci dowiedziały się o historii tańców narodowych i ich 

pochodzeniu oraz gdzie były tańczone i przy jakich okazjach. Potrafiły samodzielnie 

zaprezentować proste układy choreograficzne, które poznały w trakcie warsztatów. 

Dzięki realizacji projektu, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że taki rodzaj zajęć 

sprzyja rozwojowi dziecka - nie tylko fizycznemu ale także psychicznemu. Jesteśmy 

przekonani, że umiejętności które uczestnicy zdobyli podczas zajęć zostaną z nimi na 

długo i będą wspominać je z uśmiechem. 

7
Stowarzyszenie Piotrkosice - Nasza Wieś 

Nasz Świat
Piotrkosice Tytuł: Nasze Dolnośląskie Korzenie.    

Podczas realizacji projektu osiągnęliśmy następujące rezultaty: - zakupiliśmy dwa 

komplety stół + 2 ławy, które zostały postawione przy głazie , przy wjeździe do wioski. 

Powstało miejsce wypoczynku wzbogacone o dwa stojaki na rowery oraz komplet 

pojemników do segregacji odpadów. - posadowiliśmy przy wjeździe do wioski głaz , na 

którym umieściliśmy tabliczki z imionami i nazwiskami zmarłych mieszkańców wioski. 

W ten sposób kultywujemy pamięć o byłych mieszkańcach. - stworzyliśmy tablicę , na 

której zaznaczyliśmy miejsca pochodzenia mieszkańców naszej wioski. Tablicę 

umieściliśmy przy wjeździe do wioski, przy głazie pamiątkowym. Dzięki tej tablicy 

możemy prześledzić nasze pochodzenie, odczuwamy jedność z miejscem 

zamieszkania, identyfikujemy się z terenem, - podczas wycieczki do Muzeum 

Etnograficznego poznaliśmy charakterystyczną zabudowę dla Dolnego Śląska, 

odszukaliśmy w pamięci podobne domy w najbliższej okolicy.



8
Stowarzyszenie "Edukacja z 

Wyobraźnią"
Uraz Tytuł: Kultura Łączy Pokolenia.       

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu: Liczba reaktywowanych zespołów tanecznych: 

60 wyjazdów na wydarzenia kulturalne: 30 uczniów zaktywizowanych do dalszego 

udziału w zajęciach tanecznych: 30 pokazów tanecznych przeprowadzonych w ramach 

projektu: Stworzony układ oraz nowe stroje zostaną w pełni zaprezentowane w 

ramach pokazu tanecznego podczas imprezy „Muzyka łączy Pokolenia”, której 

organizacja planowana jest na wiosnę 2022 roku. Jednak pomimo obostrzeń 

epidemiologicznych udało się w pełni zorganizować wyjazd międzypokoleniowy do 

teatru, co spełniło swoje cele w zakresie spędzania wspólnego czasu w sposób 

wartościowy przez rodziny i w zakresie pokazania dobrych wzorców spędzania 

wolnego czasu. 

9 Pro Economico Bono Wrocław Tytuł: Dług to nie wstyd #3.      

1. Propagowanie wiedzy z kredytoholizmu jako silnego uzależnienia 

behawioralnego, które jest niezwykle destrukcyjne. 2. Umożliwienie dostępu 

do informacji o uzależnieniu od kredytów. 3. Umożliwienie zapisu do grupy 

wsparcia poprzez zapewnienie funkcjonowania Infolinii. 4. Uświadomienie, że 

kredytoholizm to choroba , którą można leczyć. 5. Działanie prewencyjne w 

zakresie uzależnienia od zaciągania kredytów. 1. Prowadzenie infolinii 24DNI x 

8h dziennie = 192h 2. Plakaty A2 10szt. 3. Ulotki A5 500 szt. 4. Film (kampania 

społeczna) 1 szt. 



10 Grupa nieformalna Sąsiedzi Sobótka
Tytuł: Tanecznym krokiem do 

Mikołajek.      

Uczestnicy projektu poznali 5 tańców latynoamerykańskich - cha cha, salsa, samba, 

bachata i jive (grupa dziecięca). Odbyło się 5 lekcji tańca w świetlicy wiejskiej 

zorganizowanych dla dorosłych i dla dzieci - w sumie 10,5 godziny warsztatów. Ze 

względu na panującą sytuację epidemiologiczną jedne zajęcia odbyły się drogą online 

w świetlicy. W zajęciach tanecznych wzięło udział 16 osób dorosłych (różny przedział 

wiekowy) i 10 dzieci. W zajęciach mieszkańcy uczestniczyli rotacyjnie. Taniec 

uświadomił uczestnikom wydarzenia jak ruch wpływa na poprawę samopoczucia i 

zdrowia. Grupa nieformalna wraz z wolontariuszami przygotowała upominki dla 36 

dzieci z grupy tanecznej i wioski. Paczki dla dzieci obejmowały upominki pobudzające 

kreatywność dzieci i propagujące zdrowe słodycze. Przez przygotowania Mikołajek 

zawiązały się nowe znajomości, wspólne działania umocniły więzi między 

mieszkańcami. Wydarzenie pobudziło kreatywność uczestników uświadamiając, że 

można tworzyć piękne spersonalizowane wyroby artystyczne wykorzystując naturalne 

miejscowe materiały i tworzyć spersonalizowane ozdoby takie jak czapki czy koszulki. 

Mieszkańcy snują plany na kolejne mikołajki, co można zrobić w kolejnych latach. Jako 

grupa nieformalna odnowiliśmy we wsi tradycję organizacji mikołajek, umożliwiliśmy 

zapoznanie się mieszkańców i ich integrację. Zadowolenie dorosłych i uśmiech dzieci 

utwierdził członków grupy nieformalnej, że projekt zakończył się sukcesem. 

11 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza LIFE Wrocław
Tytuł: Nauka pierwszej pomocy 

dla dzieci. 

Projekt zakładał przeszkolenie 250 osób z terenu Kotliny Kłodzkiej. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy udało się nam w czasie trwania 

projektu przeszkolić 463 osoby a kolejne szkoły zgłosiły chęć przeprowadzenia 

takich szkoleń w przyszłym roku. Podczas rozmowy z nauczycielami którzy 

również byli obecni na szkoleniach. uzyskaliśmy informację, że mimo 

posiadanych w szkołach urządzeniach AED wcześniej nie wiedzieliby jak ich 

prawidłowo użyć. 

12
Grupa nieformalna 

#DziałamywBierutowie
Bierutów

Tytuł: Seniorzy w akcji - nowe 

opowieści o Bierutowie. 

Wszystkie zakładane w projekcie cele udało się zrealizować. W projekt 

zaangażowanych było łącznie 15 osób. Poniżej zakładane rezultaty na etapie 

tworzenia projektu, które udało się w pełni zrealizować. 1. Powstanie animacji 

poklatkowej na podstawie wybranej legendy z publikacji "Historie, legendy i 

podania o mieście i gminie Bierutów" autora Marka Krzysztofa Bińkowskiego. 

2. Warsztaty i napisanie scenariusza animacji. 3. Warsztaty sound designu i 

stworzenie przez uczestników dźwięków do animacji poklatkowej. 4. Jedna 

bajka w wersji cyfrowej ( w formacie pdf). 5. Pięć bajek w wersji papierowej, 

drukowanej. 6. Warsztaty i stworzenie ilustracji do bajki w wersji pisanej. 8. 

Powstanie 1 fanpage projektu (powstał fanpage na portalu facebook pod 

adresem



13 Fundacja z Mojego Łowiska Wrocław
Tytuł: Mały Przyrodnik - Mały 

Ratownik.   

Przeszkolonych zostało 5 grup uczniów . - liczba dzieci biorących udział w 

warsztatach 115 + 16 osób dorosłych ( opiekunowie ) - 10 godzin warsztatów z 

zakresu pierwszej pomocy z użyciem AED - 2,5 godziny pokazów karetek off - 

road - 2,5 godziny lekcji przyrody na świeżym powietrzu - 5 godzin pokazów 

sokolniczych - przygotowanie ogniska i 2 posiłków dla każdej grupy - każdy 

uczestnik otrzymał medal i dyplom Osiągnięte rezultaty projektu ( niemierzalne 

) - ogromna ilość wiedzy z zakresu biologii którą dzieci przyswoiły - zdobycie 

umiejętności ratowania ludzkiego życia - zdobycie wiedzy o tematyce 

motoryzacyjnej - poznanie specyfiki pracy ratownika medycznego - czas 

spędzony na świeżym powietrzu - integracja grupy - rozwój zainteresowań - 

poznanie nowego miejsca i środowiska 

14 Grupa nieformalna Nasz Lewin Lewin Kłodzki Tytuł: W krainie świętego Mikołaja.    

Upowszechniono tradycje regionalne, zacieśniono kontakty rówieśnicze wśród 

dzieci - 88 osób (rezultat osiągnięto w 100%). Rozpoczęliśmy długofalową 

współpracę wśród społeczności lokalnej (szkoła, Rada Rodziców, 

nowopowstające NGO) 

15 Polska Federacja Aktywności "UFO" Kłębanowice Tytuł: Razem równi.     

W ramach realizacji zadania zrealizowano w dwóch dniach (6 grudnia i 7 

grudnia) 4 projekcje bajki lektury szkolnej „Mały Książę” z podziałem na dwie 

projekcje dziennie.  Do realizacji zadania zakupiono oryginalną płytę DVD 

„Mały Książę” oraz zakupiono 5 wielkoformatowych plakatów informacyjnych 

zawierających informację o projekcji i partnerach zadania, które ulokowane 

były na tablicach informacyjnych szkoły. Ostatecznie w projekcji wzięło udział 

blisko 319 uczniów plus 20 osób dorosłych (grono pedagogiczne i pracownicy 

szkoły jako nadzorujący porządek i obostrzenia oraz uczniów oraz wsparcie w 

przygotowaniach i realizacji zadania) 5 osób w ramach wolontariatu wzięło 

udział w przygotowaniu projektu, przygotowanie Sali projekcyjnej, sprzątanie i 

układanie widowni przed i po projekcji.Realizacja projektu odbiła się 

pozytywnym echem w lokalnym środowisku, jak wskazywali sami uczniowie 

podczas rozmów i ankiety.



16
Grupa nieformalna Klub Piłkarski Czarni 

Lwów
Wałbrzych

Tytuł: Wyposażenie Klubu 

Piłkarskiego Czarni Lwów.   

W rezultacie planowanych działań zostało zakupione 30 dresów klubowych, 

piłki skórzane a także znaczna ilość akcesoriów i gadżetów z logiem Czarnych 

Lwów. Pozwoli to nam przede wszystkim ujednolicić ubiór treningowy 

zawodników, co wydatnie wpłynie na odbiór estetyczny drużyny oraz 

uzupełnić niedobory piłek, które zużywają się w bardzo szybkim tempie 

podczas meczów oraz treningów.

17 Związek Strzelecki Sudety Wałbrzych
Tytuł: Aktywizacja społeczna 

seniorów z Wałbrzycha.

Rezultaty projektu to: - Podniesienie umiejętności i wiedzy przez 22 

uczestników projektu w wieku 60 + z zakresu I : Jak prowadzić klub seniora. - 

Podniesienie umiejętności i wiedzy przez 22 uczestników projektu w wieku 60 

+ z zakresu II : Komunikacja Społeczna 60+. - Podniesienie umiejętności i 

wiedzy przez 22 uczestników projektu w wieku 60 + z zakresu III : Lider w 

Wałbrzychu 60+. - Podniesienie umiejętności i wiedzy przez 22 uczestników 

projektu w wieku 60 + z zakresu IV : Wałbrzyski Wolontariat 60+. - utworzenie 

nowego klubu seniora w Wałbrzychu przy naszej organizacji. - zwiększenie 

aktywności społecznej i integracji wewnątrzpokoleniowej u 22 uczestników 

projektu. - wytworzenie skryptów z 4 tematów omawianych na warsztatach. 

Dla naszej organizacji realizacja tego projektu była nowym bodźcem do działań 

po ciężkim roku 2020 związanym z pandemią covid-19. Utworzyliśmy dzięki 

projektowi Klub Seniora oraz pozyskaliśmy nowe osoby które może z czasem 

jak już skończy się covic-19 wstąpią do naszej organizacji jako członkowie. 

Plakaty i ulotki które rozwiesiliśmy i rozdaliśmy w Wałbrzychu dla naszej 

organizacji były reklamą, że działamy i możemy zapewnić seniorom różne 

formy aktywizacji. 


