Mikrogranty
to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław
i Fundację Umbrella ogólnomiejski program
wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych.
Dzięki niemu mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej,
rekreacji i edukacji, związane z wszystkimi
dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze
kulturotwórczym.
Celem programu jest umożliwienie zdobycia
i rozwoju umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych działań z sąsiadami i sąsiadkami,
a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji
i wymiany poglądów na tematy ważne dla
lokalnych społeczności.
Istotne jest też wykorzystywanie często nieodkrytego potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji projektów aktywizujących i więziotwórczych, dlatego
działania skupiają się na aktywizacji miejsc
położonych poza obszarem Starego Miasta.

Za nami dwa intensywne lata wspólnej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Kameralne pokazy
teatralne i koncerty w nietypowych miejscach, turnieje
sportowe, konferencje popularnonaukowe, międzypokoleniowe warsztaty, spacery sentymentalne, filmowe przygody z superbohaterami czy też ekologiczne spotkania
edukacyjne – świetnych pomysłów na wspólne działania
nie brakowało!
Mikrogranty w obecnej formule ruszyły na początku 2018 roku. Przy wsparciu Wydziału Partycypacji
Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia siły połączyły
wtedy trzy programy: funkcjonujące od 2014 roku mikroGRANTY ESK Wrocław 2016, istniejący w mieście kilka lat
(z przerwami) Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia
oraz działający w 2017 roku Wrocławski Fundusz Małych
Inicjatyw. Dzisiaj Mikrogranty to trzy działające równolegle
ścieżki: Mikrogranty młodzieżowe, Mikrogranty dla osób
fizycznych i grup nieformalnych oraz Mikrogranty NGO
dla młodych organizacji pozarządowych.
Koniec 2019 roku i ponad dwieście zrealizowanych projektów to idealny moment, by zebrać nasze
dotychczasowe doświadczenia i historie współpracujących z nami osób i grup. Jakie były najbardziej popularne tematy mikrograntowych działań? Na którym osiedlu
pojawialiśmy się najczęściej, a gdzie udało nam się być
po raz pierwszy? Na kolejnych stronach zamieściliśmy
krótkie podsumowanie naszej dwuletniej pracy – wspólne statystyki dla wszystkich ścieżek, a także nieco więcej
informacji o działaniach prowadzonych w ramach każdej
z nich.
Dziękujemy wszystkim osobom, grupom, organizacjom pozarządowym, partnerom oraz instytucjom,
które aktywnie nas wspierały. Mamy wielką nadzieję, że
kolejne lata przyniosą nam nową energię i pomysły na
działania, dzięki czemu wciąż będziemy aktywnie pracować na rzecz mieszkańców i mieszkanek Wrocławia!
Miłej lektury i do zobaczenia w mieście!
Zespół Mikrograntów

Na tych
osiedlach
byliśmy
z projektami
w 2018
i 2019 roku!

Mikrogranty
w latach
2018–2019
Wspólnymi siłami przeprowadziliśmy dotychczas sześć
naborów – po trzy w 2018 i 2019 roku. Wybierane przez
różne komisje propozycje, oprócz wsparcia finansowego
w wysokości od 1 do 10 tysięcy złotych (w zależności od
ścieżki), otrzymywały od nas również pomoc organizacyjną, promocyjną, administracyjną i logistyczną. Łączny
budżet, który przeznaczyliśmy na realizację projektów,
wyniósł prawie milion złotych!

BUDŻET:

Przez dwa ostatnie lata dostaliśmy 856 propozycji inicjatyw, z których wspólnie zrealizowaliśmy 219 działań w całym mieście! Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy
w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych,
ale wyniki w naborach dla grup młodzieżowych i młodych organizacji pozarządowych także są imponujące.
W ścieżce dla najmłodszych organizatorów i organizatorek zrealizowaliśmy najwięcej projektów!

Szczególnie mocno zależało nam na aktywizacji miejsc
oddalonych od ścisłego centrum Wrocławia. Cieszymy
się, że udało nam się już zbudować silną więź z kilkoma
bardzo aktywnymi osiedlami. Najczęściej mikrograntowe projekty realizowane były na Przedmieściu Oławskim
– pełnym przedwojennej zabudowy rewitalizującym się
miejscu o wyjątkowo skomplikowanej historii. Zgłaszane
propozycje często wykorzystywały zasoby przestrzeni takich jak Przed·Pokój H13 czy Pracownia Komuny Paryskiej
45, były też wynikiem współpracy m.in. ze znajdującymi
się w okolicy placówkami szkolnymi. Często pojawialiśmy
się także na Hubach, które w dużej mierze charakteryzują
się podobną do „Trójkąta” zabudową, jednak znajduje się
tam znacznie więcej dużych bloków i terenów zielonych.
Mimo braku odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej
na Zakrzowie zorganizowaliśmy wiele pomysłów z osiedla Psie-Pole Zawidawie (z pomocą często ruszały lokalne ośrodki szkolne!). Z kolei na Grabiszynie-Grabiszynku
gościło sporo wydarzeń plenerowych, które wykorzystywały mieszczące się tam tereny zielone.
NAJAKTYWNIEJSI:
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LICZBA PROJEKTÓW W LATACH 2018–2019:

126

512

Przedmieście
Oławskie

Huby

856

zgłoszonych

26

246
95

219

60

zrealizowanych

68

16

Psie Pole-Zawidawie

15

Grabiszyn-Grabiszynek

15

Udało nam się też współorganizować inicjatywy w swoich
założeniach wykraczające poza jedno osiedle – zrealizowaliśmy w sumie 31 projektów, które miały ogólnomiejski charakter! Cieszymy się, że udaje nam się być
w miejscach, którym jeszcze brakuje odpowiedniej
infrastruktury – ośrodka czy budynku, w którym można
prowadzić działania. Świetnym przykładem jest skwer
św. o. Damiana de Veustera, który stał się szczepińskim
miejscem spotkań i plenerową przestrzenią idealną do
prowadzenia mikrograntowych wydarzeń.

We współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej
Urzędu Miejskiego Wrocławia mocny nacisk kładliśmy na
wykorzystanie w działaniach realizacji z Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego, przyznając za to dodatkowe
punkty w naborach. Inicjatywy używały WBO w różnej
formie i stopniu – w jednej z nich plac zabaw na Maślicach zamienił się w hollywoodzki plan filmowy, w innej
powstało plenerowe stanowisko archeologiczne, odbyły
się także zawody na torze typu pumptrack.
PROJEKTY WYKORZYSTUJĄCE
INFRASTRUKTURĘ WBO:

65
19

46

Przesyłane do nas pomysły były z reguły odpowiedzią na
określone poprzez diagnozę środowiskową potrzeby konkretnych lokalnych społeczności oraz popularnych wśród
nich trendów. Pojęcie kultury traktujemy bardzo szeroko
zachęcając do zgłaszania zarówno działań artystycznych,
jak i tych o charakterze edukacyjnym, animacyjnym, rekreacyjnym czy też prozdrowotnym. Przez ostatnie dwa
lata udało nam się zrealizować kilkaset wydarzeń, które
pokazują, że wrocławianie i wrocławianki z uwagą i zrozumieniem podchodzą do problemów i zagadnień dotyczących ich najbliższego otoczenia.
Nie są im obce tematy związane z różnorodnością
kulturową i społeczną – pojawiło się sporo projektów,
które w centrum uwagi stawiały przedstawicieli i przedstawicielki mniejszości narodowych („Muzyka wielu
kultur”, „Kolorowy Zakrzów”) czy też włączały do działania osoby z niepełnosprawnościami („I Ty możesz
zostać Robin Hoodem”, „(Nie)widzialne Sępolno”). Dużą
popularnością cieszyły się wydarzenia historyczne,
które zachęcały do odkrycia na nowo lokalnej przeszłości – poznaliśmy m.in. sekrety przedwojennego
rodu z północy Wrocławia („Śladami rodziny Kornów”)
i spacerowaliśmy z harcerzami po Gräbschen w Breslau.
Współorganizowaliśmy propozycje zakładające współpracę międzypokoleniową – te organizowane przez młodzież
dla seniorów („Akcja Animacja!”, „Huby łączą pokolenia”),
jak i te, w których seniorki były aktywnymi realizatorkami
(„Kiszenie z seniorkami”). Podczas plenerowych naborów
zauważyliśmy wzrost zgłoszeń zachęcających do aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia („Rusz
Lenia”, „Revitalizacja Krzyków”). Licznie pojawiały się też
inicjatywy proekologiczne („Zmień plastiki w dobre nawyki”) i projekty kładące nacisk na odpowiednie traktowanie zwierząt, jak np. „Psijaciele”, dzięki którym poznaliśmy
podstawy utrzymywania bezpiecznych relacji z czworonogami.

ŁĄCZYMY POKOLENIA:
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Sposoby przeprowadzania projektów również były bardzo zróżnicowane. Pojawiały się propozycje jednodniowych akcji – konferencji, dużych osiedlowych eventów,
gier miejskich i rodzinnych pikników, które nastawione
były na działania wokół jednego konkretnego zjawiska.
Zgłaszane do nas inicjatywy zakładały także cykliczne
i zróżnicowane działania: warsztaty, spacery, wykłady
i szkolenia ze specjalistami, a nawet serie koncertów
i spektakli teatralnych w nieoczywistych przestrzeniach.
Rekordziści w jednym projekcie zaproponowali aż 16 różnych wydarzeń!
NAJWIĘCEJ WYDARZEŃ W JEDNYM PROJEKCIE:

FOTOiGRAFIKA

16

wydarzeń

Rozwijamy żagle

15

wydarzeń

Staramy się, by projekty żyły nie tylko w naszej pamięci,
ale też miały wpływ na dalsze aktywności na osiedlach.
Wspieramy przygotowania broszur i wystaw podsumowujących działania oraz zbieramy także foto i wideorelacje, które później dostępne są na naszych stronach
internetowych.
Bardzo ważna jest dla nas edukacja, która ma przygotować przyszłych liderów i liderki do aktywnego działania
w mieście. Staramy się pomóc w rozpoczęciu projektowej drogi przygotowując ofertę warsztatów i szkoleń na
różnym poziomie zaawansowania. Od 2018 roku zorganizowaliśmy 3 semestry skierowanej do początkujących
organizatorów i organizatorek Akademii Mikrograntów.
Dla nieco bardziej zaawansowanych przygotowywaliśmy
różnorodne Warsztaty Mikrograntów. Prowadziliśmy
szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz bardziej lub mniej formalne
spotkania z młodzieżą. W szerszym gronie spotykamy
się na podsumowaniu roku, na którym sieciujemy ze
sobą osoby i grupy, które w przyszłości mogą rozpocząć
udaną współpracę. Wychodziliśmy również do większych
grup odbiorców, biorąc udział w dużych wydarzeniach
o tematyce społecznej (odwiedziliśmy np. Wrocławski
Kongres Organizacji Pozarządowych i Forum Praktyków
Partycypacji w Trójmieście).

Mikrogranty
młodzieżowe
Do naborów w ścieżce prowadzonej przez Fundację
Umbrella we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa
i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszamy nieformalne grupy młodzieżowe złożone z minimum trzech osób w wieku 13–21 lat, z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia. Dla najmłodszych
realizatorów i realizatorek zainteresowanych inicjatywami
społecznymi współpraca z nami może stać się przedsionkiem do zaangażowania w działania w ścieżkach dla osób
fizycznych i grup nieformalnych oraz NGO. Może być też
początkiem przygody (a nawet kariery) związanej z pracą z lokalną społecznością! Łącznie przez ostatnie dwa
lata zgłoszono aż 126 propozycji, spośród nich wspólnie
zrealizowaliśmy 95 projektów.
LICZBA PROJEKTÓW W LATACH 2018–2019:
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W ścieżce dla młodzieży wyróżnić możemy dwie drogi
uczestnictwa. Współorganizowaliśmy propozycje autorstwa grup określających się jako szkolne – uczniów
i uczennic związanych z daną placówką, którzy swoje
działania planowali zorganizować na jej terenie lub w bliskim sąsiedztwie. Zauważyliśmy jednak wyraźną przewagę działań, które zgłaszane były do nas przez mające
podobne zainteresowania grupy pozaszkolne, zawiązane
podczas różnego rodzaju spotkań w lokalnych centrach
aktywności. Dla 9 grup były to pierwsze projekty zrealizowane w ich najbliższej okolicy!

Mikrogranty młodzieżowe najmocniej związane są
z przestrzeniami, w których przyszli organizatorzy i organizatorki wydarzeń uczą się na co dzień lub spędzają
tam czas wolny. W tym przypadku dużo mniejszą rolę
odgrywa charakterystyka danego osiedla – mimo, że
wyróżnić możemy najbardziej aktywne części Wrocławia
(przewagę w liczbie projektów mają miejsca posiadające
śródmiejską zabudowę), kluczowe znaczenie w wysokiej
aktywności mają prężnie działające większe osiedlowe
ośrodki, świetlice, placówki szkolne oraz małe kluby,
w których zawiązują się nowe znajomości i powstają pomysły na pierwsze działania.
Przez ostatnie dwa lata najczęściej gościliśmy na Przedmieściu Oławskim – wciąż rewitalizującym się osiedlu,
z przewagą zabudowy kamienicznej, gdzie chętnie korzystano z pomocy okolicznych placówek szkolnych.
Aż 9 propozycji związanych jest z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, 3 pojawiły się w Zespole
Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych. 10 inicjatyw współorganizowaliśmy na Hubach, które w dużej
mierze charakteryzują się podobną do „Trójkąta” zabudową, jednak znajduje się tam znacznie więcej nowoczesnych plomb, blokowisk i terenów zielonych. Wyjątkowo
aktywnie działały tam osoby z Zespołu Szkół Logistycznych oraz Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Widnej.
Często byliśmy również na Tarnogaju, gdzie pomocne
okazały się m.in. przestrzenie Centrum Aktywności
Tarnogaju CAT. Sporym zainteresowaniem nasze nabory cieszyły się wśród młodzieży w Centrum Rozwoju
i Aktywności Dzieci i Młodzieży Tobiaszki na Karłowicach oraz w Klubie Integracyjnym dla dzieci „Zakątek
Krasnoludka” ze Starego Miasta – zorganizowano tam
po 6 projektów!

NAJWIĘCEJ ZREALIZOWANYCH
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Wrocławska młodzież przesyłała nam swoje pomysły
na działania edukacyjne, prozdrowotne, sportowe, artystyczne i społeczne, szukając inspiracji w najbliższej
okolicy. Zróżnicowane projekty, które zakładały zarówno
wydarzenia jednodniowe, jak i dłuższe cykle, były odpowiedzią na problemy i wyzwania, z jakimi borykają się
na co dzień oni sami oraz konkretne grupy odbiorców.
Popularne były propozycje mające na celu pielęgnację
przeszłości – współorganizowaliśmy m.in. historyczne
spacery po Grabiszynie czy Sępolnie, a także wystawę
pamiątek osób przybyłych do Wrocławia zaraz po wojnie.
Ważne miejsce na długiej liście inicjatyw zajmują działania, które umożliwiały zbliżenie oraz poznanie innych
kultur i społeczności, jak np. „Me som Rom – sąsiedzkie
integracje” – wydarzenie, które zachęciło do zbliżenia
się lokalnej, wielokulturowej wspólnoty Starego Miasta.
Przez ostatnie dwa lata młodzież aktywnie udzielała się
też na rzecz promocji ekologii, zdrowego odżywiania się
(„Zdrowa Krowa”, „Odżywiaj się zdrowo, by żyć kolorowo!”) i aktywności ruchowej.
W reakcji na bardzo aktualne dziś zagadnienia zgłaszano
propozycje związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści (m.in. „Slamujemy przeciw przemocy”). Sporą
popularnością cieszyły się inicjatywy zakładające pomoc
innym ( m.in. „Wrocławskie CELINKI dla Chłopca i Dziewczynki”, „I TY możesz zostać świętym Mikołajem”). W tej
ścieżce pojawiło się najwięcej projektów związanych
z bardzo konkretnymi terminami i świętami, jak np. specjalne wydarzenia organizowane w okresie wielkanocnym, bożonarodzeniowym, a nawet święta 1-go maja!
Ważnym momentem było świętowanie stulecia odzyskania niepodległości – współpracowaliśmy wtedy przy
działaniach takich jak „O niepodległości inaczej” i „Piknik
patriotyczny” 1.

W toku prac projektowych nie zapominamy o edukacji.
Dotychczas udało nam się zrealizować dwa formalne
warsztaty, których celem było zapoznanie uczestników
i uczestniczek zajęć z ideą oraz formułą zarządzania inicjatywami w naszym programie. Często spotykaliśmy się
w mniej formalnej atmosferze, by wspólnie pracować
nad rozwojem działań, czy uczyć się skutecznego zarządzania nimi. Z doświadczeń wynika, że młodzież, która
wzięła udział w spotkaniach, później dużo lepiej radziła
sobie z realizacją i rozliczaniem projektów!
UCZYMY SIĘ PILNIE!

8

godzin spędziliśmy
na wspólnych
formalnych zajęciach i ...

... wiele więcej,
spotykając się
nieformalnie!

NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANE OSOBY
Z OSTATNICH DWÓCH LAT:
Denis Olejniczak

OD 2018 ROKU STWORZYLIŚMY M.IN.:

Maria Jonik
Natalia Kulikowska

aktywną prezentację

Kornelia Piątek

„Zapomniane
ścieżki Sępolna”

Michał Jagodziński

Michał Szkudlarek
Wiktoria Murphy
Michał Szafraniec
Barbara Kraszewska
Magdalena Stogińska

Patryk Jurkowski

budki lęgowe
dla ptaków
„W trosce o dobro ptaków”

kalendarz ze zdjęciami
mieszkańców
Przedmieścia
Świdnickiego
„Stwórzmy razem
kalendarz”

nasadzenia roślinne
na dziedzińcu Liceum
Ogólnokształcącego nr IV
„Zielono NAM”
1

Ten projekt zorganizowało aż 9 osób z Zespołu Szkół Logistycznych!

były Grabiszyn-Grabiszynek i Krzyki-Partynice, które
mogą pochwalić się pięknymi, wielofunkcyjnymi terenami zielonymi.

dla osób fizycznych
i grup nieformalnych

NAJWIĘCEJ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW:
Psie Pole-Zawidawie

Ścieżka prowadzona przez Strefę Kultury Wrocław pozwala
na realizację pomysłów każdej osobie i grupie nieformalnej, która zgłosi swoją inicjatywę i zostanie wybrana przez
zmieniającą się przy każdej edycji komisję. W sześciu naborach otrzymaliśmy aż 512 propozycji na działania w całym
mieście, z których zrealizowanych zostało 60 projektów!
Zgłoszenia przyjmowaliśmy według dawnego podziału na
cztery dzielnice: Fabryczną, Psie Pole, Śródmieście i Krzyki.
Dzięki temu każda z części miasta mogła „gościć” u siebie
nasze projekty! Do każdego z tych obszarów powoływane
były osadzone w problemach lokalnej społeczności komisje
jurorskie, które wnikliwie przyglądały się zaproponowanym
inicjatywom, starając się docenić pomysłowość oraz zapał
ich liderów i liderek.

10

Ołbin

Krzyki-Partynice

Grabiszyn-Grabiszynek

8

6

6

Z roku na rok widzimy też, że na potrzeby inicjatyw powstaje coraz więcej grup nieformalnych, które zgłaszają
do nas swoje propozycje, udowadniając tym samym, że
warto ze sobą rozmawiać i współpracować. Co więcej,
grupy te współpracują nawet po zakończeniu projektów,
udzielając się również w innych obszarach!
REALIZATORZY I REALIZATORKI:

LICZBA PROJEKTÓW W LATACH 2018–2019:
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Przez ostatnie dwa lata udało nam się dotrzeć tam, gdzie
wcześniej Mikrograntów nie było. Po raz pierwszy współorganizowaliśmy projekty m.in. na Nowym Dworze, Księżu Małym i Pawłowicach. W tym czasie na Maślicach,
Lipie Piotrowskiej oraz w Leśnicy pojawiły się nowe liderskie grupy, które razem z nami chciały zorganizować
kolejne pomysły. Powitaliśmy także świeże propozycje
z najbardziej aktywnych osiedli. Często gościliśmy na
Psim Polu-Zawidawiu – mocno zróżnicowanej części
miasta, gdzie działa wiele niezależnych grup. Sporo
działo się na jednym z najmniejszych powierzchniowo,
ale równocześnie bardzo gęsto zaludnionym Ołbinie.
Z kolei podczas plenerowych edycji wyjątkowo aktywne

33

grupy
nieformalne

27

osób
fizycznych

Wyróżnić można wyraźne trendy tematyczne, które pojawiały się w osiedlowych propozycjach – w tej ścieżce
dominowały pomysły, które zakładały dłuższe, wielowątkowe wydarzenia, co wynikało z potrzeby spotkania
i współpracy dla swojej okolicy. Popularnością cieszyły
się działania, w których ważna była chęć przywrócenia
pamięci o konkretnej przestrzeni. W projektach takich
jak np. „FOTObiografia Szczepina”, Zakrzów wczoraj
– Zakrzów dziś” czy „Popo-Foto” różnymi metodami (pocztówki, wystawy, osiedlowa kronika) pomagaliśmy na nowo
odkryć historie związane z tymi konkretnymi miejscami.
Wspieraliśmy wiele inicjatyw opowiadających nie tylko
o przeszłości, ale też na wiele różnych sposobów komentujących lokalną rzeczywistość. Powstawały subiektywne mapy („Mała Wielka Mapa Księża”), gry planszowe
(„Miasto na planszy”), a nawet piosenki („Jam Szczepin”),
w których zwracano uwagę na aktualne tematy i problemy okolicy. Pojawiały się wydarzenia, które włączały do
działania osoby z niepełnosprawnościami, jak np. „(nie)
widzialne Sępolno”, w którym stworzona została makieta
umożliwiająca poznanie osiedla osobom niewidomym.
Ważnym tematem było również zaangażowanie przedstawicieli i przedstawicielek wrocławskich mniejszości
narodowych i etnicznych („Kolorowy Zakrzów”, „Na Salonach”). Razem współpracowaliśmy na rzecz środowiska,
organizując m.in. edukacyjny cykl „Zmień plastiki w dobre
nawyki” czy odnawiając klomby z roślinami („Wrocławskie
święto kwiatów”). Braliśmy również udział w kilku projektach rekreacyjnych, które pozwalały na odkrycie swojej
przestrzeni, a dodatkowo uczyły się m.in. zasad slow joggingu oraz tajników zdrowego odżywiania się.

OD 2018 ROKU STWORZYLIŚMY M.IN.:

7

przewodników

„Nowy Dwór Pany”, „Slow Jogging Wrocław
Fabryczna” (2 edycje), „Kroniki sklepowe Trójkąta”,
„Historyczny spacer fotograficzny”, „Mała Wielka
Mapa Księża”, „Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy”,
„FOTOiGRAFIKA”

6
1

odcinków
serialu

„Etykieta w plenerze,
czyli sąsiedzki bon
ton na wesoło”

3

drewnianą
makietę osiedla

„(Nie)widzialne
Sępolno”

4

2

piosenki

„Pieśń Psiego Pola”,
„Jam Szczepin”

3

gry
planszowe

„Akcja PLANSZA,
czyli jak superbohaterowie
ratują Maślice”,
„Miasto na planszy”,
„Skarb Zakrzowski”

1

kasetę

„Artystyczny
Rewir Międzypokoleniowy”

38
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absolwentów
i absolwentek
Akademii
Mikrograntów

godziny nauki
na akademii
i warsztatach

film

„Co się Kręci
na Swojczycach:
Ile prosiaków
przebiegnie
w ciągu godziny
jedną wiorstę?”

Jednym z naszych głównych celów jest łączenie – ludzi, grup, miejsc, organizacji i potencjałów. Od lat zachęcamy do wymiany doświadczeń i wspólnego działania
na rzecz własnej okolicy w oparciu o umiejętności oraz
wiedzę zróżnicowanych partnerów. Po każdym naborze,
w naszej siedzibie w Barbarze, organizujemy otwarte
spotkanie – Mikroagorę, na którą zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nowe inicjatywy. Osoby dopiero zaczynające orientować się w osiedlowej
rzeczywistości mogą skorzystać z listy „Miejsc przyjaznych mieszkańcom i mieszkankom” 1. To 12 przestrzeni
– Centrów Aktywności Lokalnej, siedzib NGO-sów oraz
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie można otrzymać
nie tylko rady odnośnie organizowania projektów, ale też
pomoc w ich przygotowaniu. Lista oczywiście nie jest
zamknięta i mamy nadzieję, że już wkrótce pojawią się
na niej kolejne miejsca!

1

lista dostępna na:
www.strefakultury.pl/mikrogranty-miejsca-przyjazne

2

UCZYMY SIĘ PILNIE!

„Ołbiński Ogród
Otwarty”, „Kolorowy
Zakrzów”, „Kiszenie
z seniorkami”

słuchowiska
/ podcasty

„Kroniki sklepowe
Trójkąta”, „Wrocławskie Kinotropy”,
„Łączy nas Odra”,
„Kampania cukrowa
na Klecinie”

przepiśniki

Ważną częścią naszych działań jest także edukacja. Od
2018 roku zorganizowaliśmy 3 semestry Akademii Mikrograntów, czyli kilkumiesięcznego cyklu spotkań, na
których od podstaw omawialiśmy zagadnienia związane
z m.in. koordynacją, promocją i budżetowaniem. Prowadzimy też Warsztaty Mikrograntów, gdzie skupiamy
się na problemach, z którymi najczęściej można się spotkać w pracy projektowej. Staramy się pomagać również
przed i w trakcie naborów, organizując w całym mieście
spotkania informacyjne oraz codzienne konsultacje.
Przygotowujemy mnóstwo manuali i FAQ-ów z odpowiedziami na wiele pytań i zagadnień. Wraz z kilkoma
mikrograntowiczami i mikrograntowiczkami stworzyliśmy
4 broszury 2, które odkrywają tajniki m.in. organizacji gry
terenowej czy osiedlowej wystawy.

Sprawdź na www.strefakultury.pl/mikrogranty/edukacja

128

godzin spędzonych na
konsultacjach
i rozmowach

300

NAJAKTYWNIEJSZE OSOBY I GRUPY
OSTATNICH DWÓCH LAT:
Justyna Rudnicka

współrealizowała 3 projekty, prowadziła
warsztaty na Akademii Mikrograntów

Maria Smolarek

zrealizowała 2 projekty i ukończyła
Akademię Mikrograntów 3.

Jacek Sterczewski

zrealizował 2 projekty.
Nagroda specjalna
dla Mikrogaduły: obecny
na 5 z 6 Mikroagor!

Monika Glińska

współrealizowała 3 projekty
i prowadziła 1 własny

Pozytywni z Zawidawia, Zielne
Babki, Kolektyw Pomysłów, Serce
Szczepina, Slow Jogging Wrocław:
grupy nieformalne, które zrealizowały
po 2 projekty

pomysłów
skonsultowanych
mailowo

Mikrogranty
NGO
To prowadzona przez Fundację Umbrella, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa i Dolnośląską Federacją
Organizacji Pozarządowych, ścieżka dla wrocławskich
organizacji pozarządowych, które chcą aktywnie i twórczo kształtować swoje otoczenie. Przez ostatnie dwa lata
zgłoszono do niej aż 246 społecznych inicjatyw zakładających ścisłą współpracę z mieszkańcami i mieszkankami Wrocławia. Spośród nich nasze wsparcie otrzymało
68 projektów!
LICZBA PROJEKTÓW W LATACH 2018–2019:

246
zgłoszonych

68

zrealizowanych
W tej ścieżce możemy wyróżnić dwie grupy składające
wnioski. Z jednej strony zgłaszają się do nas organizacje
bardzo młode, których działalność w momencie złożenia
wniosku nie przekroczyła dwóch lat, a z drugiej NGO-sy,
które funkcjonują maksymalnie pięć lat. Nie da się nie
zauważyć, że ogromną przewagę mają te o krótszym stażu, które zrealizowały większość zwycięskich projektów.

Ciekawie kształtuje się podział terytorialny realizowanych propozycji. W porównaniu z pozostałymi ścieżkami,
w Mikrograntach NGO pojawiło się najwięcej pomysłów
o ogólnomiejskim charakterze, co wynika m.in. z proponowanej tematyki i sposobów realizacji wydarzeń. Różnica między liczbą działań ponadosiedlowych, a liczbą
organizowanych dla wybranej części miasta jest znaczna
– aż 37% projektów skierowanych było do mieszkańców
i mieszkanek całego Wrocławia! Inicjatywy zorientowane lokalnie najczęściej lokowane były na Przedmieściu
Oławskim, gdzie współfinansowaliśmy wydarzenia w istniejących siedzibach różnych organizacji („Workshop in
the Gate”, „Seniorzy Dla Lokalnej Społeczności” w Schronisku św. Brata Alberta) oraz na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek, na którym wykorzystano m.in. rozległe tereny
zielone („FizoPitStop” Fundacji TEAM 400 w Parku Grabiszyńskim).
NAJWIĘCEJ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW:

projekty
ogólnomiejskie

25

Przedmieście
Oławskie

STAŻ ORGANIZACJI:

70%
47 z 68 projektów
zrealizowanych zostało
przez organizacje
działające krócej
niż dwa lata

4

Grabiszyn-Grabiszynek

4

Szczególnie mocno zachęcaliśmy do składania propozycji
wykorzystujących infrastrukturę Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego. Przez ostatnie dwa lata aż 46 inicjatyw
wykorzystywało projekty WBO, które zakładały zróżnicowane sposoby ich zagospodarowania. Wspieraliśmy propozycje, których charakter był ściśle związany z funkcją
wykorzystywanego miejsca, jak np. realizowany na Wzgórzu Andersa „Puchar Wrocławia na Torze Pumtruck” Fundacji Kult oraz festyn łuczniczy „I ty możesz zostać Robin
Hoodem”, który na strzelnicy w Lesie Osobowickim zrealizowany został przez Uczniowski Klub Sportowy LUKS.
Pojawiały się także pomysły, które korzystały z projektów
WBO w bardzo niestandardowy sposób – z Fundacją IntegrArte poszukiwaliśmy kości dinozaurów na stanowisku
archeologicznym w… Parku Mamuta („Ja tu widzę niezły…
Mamut, w tym waszym archeo”)!

PROJEKTY WYKORZYSTUJĄCE
INFRASTRUKTURĘ WBO:

OD 2018 ROKU STWORZYLIŚMY M.IN.:
Portal internetowy

68 %

„Projekt MAMA”

46 z 68 projektów
w swoich działaniach
wykorzystywało infrastrukturę powstałą
w ramach WBO

Film dokumentalny
„Mikrokosmos
– Brochów osiedle
za torami”
Pocztówki
„Wrocław znany
i nieznany”

Pomysły zgłaszane w ścieżce dla młodych organizacji
pozarządowych w większości zakładały realizację działań
opartych na ścisłej współpracy z odbiorcami. Propozycje te wynikały z obserwacji aktualnych problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia. Przez ostatnie dwa lata do naborów zgłaszanych
było wiele projektów zakładających akcje jednodniowe
– konferencje, pikniki, akcje społeczne i sportowe. Nie
brakowało także wydarzeń zakładających dłuższe, wielowątkowe inicjatywy, jak akcje edukacyjne, cykle warsztatów i spotkań. Mieliśmy okazję współfinansować liczne
działania skupiające się na integracji i rozwoju wspólnot
lokalnych. Projekty takie jak „Ołbin w plenerze!” Fundacji
Ładne Historie oraz „Mnóstwo radości w Parku Jedności”
Stowarzyszenia Zmieniaj Zakrzów zachęcały do wspólnej
aktywności na rzecz ich najbliższej okolicy. Realizowaliśmy propozycje zakładające aktywne włączanie i integrację przedstawicieli różnych kultur, m.in. „Wrocław
– wielokulturowe miasto spotkań”, czyli cykl warsztatów,
spotkań oraz piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie
Różnorodności Społecznej „UP-DATE”. Wspieraliśmy też
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców w przygotowaniu „Nowin” – serwisu informacyjnego po ukraińsku.
Popularnością cieszyły się przedsięwzięcia promujące aktywność fizyczną. Były to jedno lub dwudniowe
propozycje, podczas których całe rodziny mogły wziąć
udział w licznych warsztatach i zawodach (m.in. „Pikniku atrakcji parkowych” Wrocławskiej Fabryki Sportu), jak
i cykle zajęć pozalekcyjnych – turnieje piłki nożnej, pokazy różnych dyscyplin sportowych, a nawet warsztaty capoeiry Stowarzyszenia Aktywności Sportowo-Artystycznej „Magnifica”. Ważnym zagadnieniem była również
promocja zdrowia oraz edukacja w zakresie leczenia
i zapobiegania chorobom, jak m.in. przygotowany z Fundacją Pretium prozdrowotny piknik na Psim Polu czy cykl
warsztatów dla dzieci i ich opiekunów autorstwa Kuźni
Zdrowych Nawyków. Pojawiały się projekty propagujące
wiedzę z zakresu przewlekłych i nieuleczalnych chorób
– np. akcja edukacyjna Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej oraz konferencja, połączona z kampanią promocyjną i konkursem plastycznym „SM? I co z tego? Nie
przekreślaj marzeń!” Fundacji StwardnienieRozsiane.info.

Publikacje
„Czas dla rodziny”,
„Aktywna przygoda
z mamutem”, „Brzegiem
Widawy” „Wrocławskie
moskaliki, czyli wrocławianie wrocławianom”
Serwis informacyjny
„Nowiny”

Podobnie jak w dwóch pozostałych ścieżkach, także w części dla młodych NGO-sów istotna jest dla nas
edukacja. Uczestnicy i uczestniczki naboru mogą wziąć
udział w spotkaniach, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, zarządzania,
zwiększania jakości działań, wykorzystywania lokalnych
zasobów oraz pozyskiwania dodatkowych partnerów.
Na etapie przygotowań realizatorzy i realizatorki mogą
liczyć na nasze wsparcie doradcze podczas indywidualnych rozmów i konsultacji. Prowadziliśmy też cieszące się popularnością cykle szkoleń z zakresu tworzenia
i podnoszenia jakości projektów – udział w nich brała ponad połowa organizacji, która później realizowała z nami
swoją inicjatywę!
DORADZTWO I SZKOLENIA:

69%
organizacji
korzystało
z doradztwa

41%
organizacji, które otrzymały dofinansowanie,
brało udział w szkoleniach

Z kim współpracujemy?
Mikrogranty realizujemy przy bardzo mocnym
wsparciu lokalnych partnerów – prywatnych,
instytucjonalnych i indywidualnych. Bez udziału
wszystkich tych podmiotów nasz program
nie funkcjonowałby w takim kształcie i skali!

Zespół Mikrograntów
w 2018 i 2019 roku:

Anna Bieliz, Jan Chrzan, Justyna Kajta,
Barbara Lisik, Aleksandra Stachura

Alicja Pietrzyk

Agata Bulicz, Barbara Celebucka,
Barbara Kołaczkiewicz, Maria Mika,
Marta Statkiewicz, Kazimierz Szepiela

Przed nami oczywiście kolejne
lata pełne mikrograntowych
wydarzeń, które też będziemy
wspierać, dokumentować
i podsumowywać!
Do zobaczenia w mieście!

Szczegóły programu i realizowanych projektów:
www.wroclaw.pl/Mikrogranty
www.strefakultury.pl/mikrogranty
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyNGO
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe
facebook.com/Mikrogranty
instagram.com/mikro.granty

