
MIKROGRANTY POLECAJĄ NA SEZON 2019/2020:

MIEJSCA PRZYJAZNE  
MIESZKAŃCOM I MIESZKANKOM

Zastanawiacie się czy inicjatywa, z którą chcecie się do nas zgłosić znajdzie odbiorców i odbiorczynie na Waszych osie-
dlach? Macie problem ze znalezieniem lokalnych specjalistów do prowadzenia spotkań w Waszym projekcie? A może po 
prostu szukacie miejsca, w którym można zorganizować warsztaty lub pokazy? Zanim zgłosicie swój projekt do kolejnej 
edycji Mikrograntów zapoznajcie się z listą miejsc rekomendowanych przez nas do współpracy. Każde z nich oznaczone 
jest też naszą specjalną wlepką i plakatem z zakresem ich działalności. 

Czym są Miejsca Przyjazne Mieszkańcom i Mieszkankom?
To lokalne centra, instytucje, filie bibliotek i siedziby organizacji pozarządowych, których specjaliści i specjalistki  
od dawna z nami współdziałają i mogą pomóc Wam rozwiązać Wasze wątpliwości. 

Co możecie tam zrobić?
Włączyć się w działania prowadzone tam przez zespół lub innych mieszkańców i mieszkanki osiedla.

Poszukać porad i poznać możliwości wsparcia Waszych pomysłów na inicjatywy wpływające na Waszą okolicę.

Dowiedzieć się jak pomóc w prowadzonych na osiedlu aktywnościach – animacyjnych, edukacyjnych,  
kulturotwórczych, infrastrukturalnych i innych.

Zapoznać się z ofertą edukacyjną osiedla i miasta, która pomoże Wam uzyskać kompetencje niezbędne  
do ich realizacji.

Dowiedzieć się więcej o Mikrograntach – zarówno o projektach, które wspólnie realizowaliśmy,  
jak i działaniach, które w ramach naszego programu możecie z nami na swoim osiedlu, podwórku,  
ulicy czy interesującej Was przestrzeni współorganizować.

miejsce adres kontakt www / fb

Łokietka 5  
– Infopunkt Nadodrze

ul. Władysława  
Łokietka 5

infopunkt@lokietka5.pl www.lokietka5.pl

fb.com/lokietka5

Stowarzyszenie  
Żółty Parasol

ul. Prusa 37-39 biuro@zoltyparasol.org www.zoltyparasol.org

fb.com/parasol.wroclaw

Śródmieście

Na sezon 2019/2020 polecamy:

http://www.lokietka5.pl
http://www.facebook.com/lokietka5
https://www.facebook.com/parasol.wroclaw


miejsce adres kontakt www / fb

Kawiarnia Sąsiedzka  
w Firleju

ul. Grabiszyńska 56 kawiarnia.w.firleju@gmail.com www.firlej.wroc.pl/kawiarnia-sasiedzka

fb.com/Firlejkawiarnia

Rada Osiedla  
Maślice

ul. Suwalska 5 maslice@osiedle.wroc.pl

UWAGA! najlepiej umawiajcie  
się na spotkanie mailowo

www.osiedle.wroc.pl/index.php/
maslice

fb.com/rada.osiedla.maslice

Filia nr 7 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej

ul. Suwalska 5 mbp07@biblioteka.wroc.pl www. biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-7
fb.com/Filianr7

Wrocławskie Centrum  
Wspierania Organizacji  
Pozarządowych Sektor 3

ul. Legnicka 65 biuro@sektor3.wroclaw.pl www.sektor3.wroclaw.pl

fb.com/CentrumSektor3

miejsce adres kontakt www / fb

Centrum Aktywności  
Tarnogaju CAT

ul. Gazowa 22 edukacja.krytyczna@gmail.com www.edukacjakrytyczna.pl

fb.com/CentrumAktywnosci 
TarnogajuCAT

 Przed•Pokój H13 ul. Hercena 13 h13@w-r.com.pl www.w-r.com.pl/projekty/ 
przed•pokoj-h13 

fb.com/przedpokojH13

Pracownia Komuny  
Paryskiej 45

ul. Komuny  
Paryskiej 45

pracownia@strefakultury.pl

UWAGA! najlepiej umawiajcie  
się na spotkanie mailowo

www.strefakultury.pl/places/ 
pracownia-komuny-paryskiej-45/

fb.com/pracowniaKP45

Fabryczna

Krzyki

Psie Pole

miejsce adres kontakt www / fb

Stara Piekarnia  
– kawiarnia i pracownia 
artystyczna

ul. Bolesława  
Krzywoustego 310a

 biuro@starapiekarnia.org.pl www.opiekaitroska.pl/ 
na-psim-polu/stara-piekarnia

fb.com/Stara-Piekarnia

Rewir Twórczy  
– Centrum Aktywności  
Lokalnej

ul. Swojczycka 118 grupazpasja@gmail.com www.grupazpasja.pl/ 
rewir-tworczy-wejscie-od-podworka

fb.com/RewirTworczyGrupazPasja

Rada Osiedla  
Psie Pole-Zawidawie

ul. Bolesława  
Krzywoustego 284

psie_pole@osiedla.wroclaw.pl

UWAGA! najlepiej umawiajcie s 
ię na spotkanie mailowo

www.osiedle.wroc.pl/ 
zawidawie

fb.com/ropsiepolezawidawie
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