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„Zaczytane Bulkowo”
Grupa nieformalna „Zaczytani w Bulko!”

Warsztaty teatralne oraz akcja czytelnicza dla przedszkoli z terenu Gminy Bulkowo.



„Czernina w zdjęciach zaklęta” 
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie

Zorganizowanie wystawy zdjęć PRZEDSTAWIAJĄCYCH DAWNE CZASY, wywiady z mieszkańcami 
oraz spotkanie z Dyskusyjnym Klubem Książki z Czerniny. 



„Bijemy rekord dla Kingi” 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku

Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz Kingi Bździel, instruktorki zumby, 
wielokrotnie angażującej się w pomoc dla potrzebujących. 



„W jaki sposób ożywić Bulwary w Koninie?” 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie im. Polskich Olimpijczyków

Przeprowadzenie warsztatów przyszłościowych, dotyczących ożywienia nowo wybudowanych Bulwarów w Koninie. 



„Nowy Dwór Gdański – wczoraj i dziś” 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Zebranie wspomnień i opinii w formie rysunków, zdjęć i wywiadów od najmłodszych 
i najstarszych mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego. 



„Pokojowy pokój zagadek” 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

Stworzenie edukacyjnego pokoju szarad (escape room) i zaproszenie do UDZIAŁU dzieci i młodzieży.  



"Zalew Mitręga za 20 lat widziany oczyma grupy projektowej" 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. M. Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim

Ożywienie przestrzeni nad zalewem, jako miejsca spotkań całej społeczności, w tym zakupienie ławek.  



„Ogród naszych marzeń” 
Placówka wsparcia dziennego w Sejnach, Stowarzyszenie ORIGO

Poprzez działania artystyczne i integracyjne wpłynięcie na wygląd ogrodu, w tym jego dostępność dla większej ilości osób. 



„Wanda Henckel von Donnersmarck- kobieta sukcesu przełomu XIX i XX wieku” 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich
Uczczenie 100-lecia wywalczenia praw wyborczych dla kobiet na przykładzie Wandy Henckel von Donnersmarck 

– arystokratki i kobiety prowadzącej działalność dobroczynną na rzecz siemianowiczan. 



„Świerklany wczoraj i dziś" 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach

Zorganizowanie konkursu fotograficznego związanego z wydarzeniami historycznymi od 1918 a 2018 r., 
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu gminy Świerklany oraz zorganizowanie wydarzenia z grami i zabawami dla dzieci.  



„S.O.S dla Jaszkotla" 
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we wrocławiu

Zebranie środków na wyposażenie i przygotowanie sali do nauki i zabawy dla dzieci 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu. 



„NajlePSI Przyjaciele" 
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu

Przeprowadzenie zbiórki niezbędnych rzeczy Dla zwierząt ze schroniska połączona z wizytą na miejscu. 



„Rodzinna Strefa Wypoczynku" 
Zespół Szkół w Zalewie

Zorganizowanie miejsca wypoczynku dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta i gminy Zalewo. 



„Marszałkowska – ratujemy ją od zapomnienia” 
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu 

Upamiętnienie społeczności żydowskiej poprzez stworzenie i wywieszenie wielkoformatowego banneru 
na ścianie dawnej zawierciańskiej synagogi. 



Muzyczny film dokumentalny „Historia zielonogórskiego rocka” 
Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze 

Ukończenie filmu dokumentalnego o scenie rockowej w Zielonej Górze. 
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