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Drodzy Nauczyciele, Nauczycielki, Uczniowie i Uczennice, Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po warszawskich projektach edukacyjnych. Przewodnik po programach edukacyjnych jest 

zbiorem wybranych projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie m. st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020. 

Powstał on we współpracy z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji.

Przewodnik został podzielony na grupy tematyczne: 

• Programy edukacyjne,

• Programy rozwijające zainteresowania,

• Programy aktywności społecznej i obywatelskiej,

• Programy wspierające wolontariat oraz inicjatywy społeczne,

• Programy rozwoju zawodowego oraz rozwoju osobistego,

• Programy dla nauczycieli i rodziców.

Wiele organizacji pozarządowych, realizujących swoje projekty, zakończyło już rekrutację, jednak zamierzają kontynuować swoje 

działania w kolejnych latach. Jeśli któryś z projektów w szczególności zwrócił Państwa uwagę, warto bezpośrednio kontaktować się z 

wybraną organizacją pozarządową. 

Przedstawiamy również odnośnik do powstałej w projekcie gry karcianej o organizacjach pozarządowych „Gra w zmianę”, dzięki której 

uczniowie zdobywają wiedzę o III sektorze, a także rozwijają swoje umiejętności komunikacji, argumentacji i współpracy w grupie. 

Gra jest do samodzielnego wydruku.

Na końcu przewodnika znajdą Państwo alfabetyczną listę organizacji i grup nieformalnych, działających głównie na terenie m.st. Warszawa.

WstępWstęp
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PROGRAMY EDUKACYJNE

Program edukacji przyrodniczej i naukowej realizowany jest w postaci 12 godzinnych 60-minutowych warsztatów, rozplanowanych 
na przestrzeni całego roku. Dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przygotowaliśmy cykl pt. „Ja, zwierzęta i rośliny w różnych 
porach roku”, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na zwierzęta i kształtowanie w nich, już od najmłodszych lat, umiejętności 
obserwacji najbliższego środowiska przyrodniczego i naszych relacji z nim. Dla dzieci starszych (od 5 lat wzwyż) przeznaczone są zajęcia  
pt. „Obserwacje i natura rzeczy”, które dotyczą odkrywania właściwości i wpływu na organizmy ‒ wody, światła, dźwięku, powietrza, 
gleby, sposobów ochrony zwierząt dzikich i wolnożyjących w mieście, dbania o drzewa i inne rośliny, zależności ekologicznych pomiędzy 
ludźmi, zwierzętami, roślinami i grzybami. Nasze programy realizują podstawę programową dla nauczania przedszkolnego, nauczania 
początkowego oraz nauczania w szkołach specjalnych.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANY

Do dzieci w wieku od 3 do 8 lat, do uczniów szkoły podstawowej specjalnej oraz do nauczycieli i nauczycielek.

STRONA INTERNETOWA

www.szkatulka.org

Zgłoszenia drogą mailową w trakcie roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej edycji w następnym roku szkolnym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Jednorazowa opłata za udział w cyklu 12 warsztatów wynosi 30 zł/za jedno dziecko (koszt obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020). 
W przypadku warsztatów realizowanych w budynku konieczna jest możliwość udostępnienia sali, w której można wyświetlić multimedia, 
rozłożenie na podłodze dużej płachty folii malarskiej lub prowadzenie obserwacji przy stolikach (w zależności od zajęć).

NAZWA PROJEKTU
Drzewo w mieście – III edycja.

ORGANIZATORZY
Fundacja Szkatułka
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W ramach projektu, grupy (w wieku od 5 do 19 lat)  ze szkół i przedszkoli z całej Polski będą mogły przyjechać na Wydział Fizyki UW, 
by tam wziąć udział w warsztatach eksperymentalnych lub zaprosić do swojej szkoły fizyka z UW, który wygłosi dla nich wykład lub 
pogadankę. Poziom i tematyka zajęć będą dostosowane do wieku uczestników i uczestniczek. Dodatkowo, pasjonaci i pasjonatki fizyki 
w wieku 13-19 lat będą mogli/mogły wziąć udział w 5-dniowej Letniej Szkole Fizyka, a wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tą 
tematyką – w serii wykładów popularno-naukowych pt. „Zapytaj fizyka”, prowadzonych na Wydziale Fizyki UW.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

https://fizyka.ceo.org.pl/

Przez formularz od lutego 2020 r. (rekrutacja na semestr letni ‒ dokładna data zostanie podana na stronie w późniejszym terminie).

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI (SPOSÓB, TERMIN)

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Warunkiem koniecznym jest uczestnictwo w całym projekcie.

PROGRAMY EDUKACYJNE

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy projektu wezmą 
udział w 48 godzinach lekcyjnych warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne dotyczące:

• Rozwoju kompetencji i wiedzy z zakresu ICT (Information and Communication Technologies),

• Rozwoju kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych w pracy zawodowej.

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/mlodzi-gniewni-bezpieczni-uniwersytet-mlodziezy

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie projektu. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI (SPOSÓB, TERMIN)

NAZWA PROJEKTU
Fizyka, pasja, społeczeństwo

ORGANIZATORZY
Wydział Fizyki UW, CEO

NAZWA PROJEKTU
Młodzi Gniewni Bezpieczni - Uniwersytet Młodzieży

ORGANIZATORZY
Collegium Civitas (Lider) i Fundacja Nowoczesna Polska (Partner)

Uczniowie w wieku 5-19 lat.
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PROGRAMY EDUKACYJNE

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na początku roku szkolnego. Konkurs jest ogólnopolski, przeznaczony dla młodzieży w wieku 
14-17 lat.

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Ukończenie wszystkich modułów przewidzianych w programie i przesłanie zadań, które są z nimi związane.

Uczniowie co miesiąc uczą się o szczegółach prowadzenia przedsiębiorstwa i pracy projektowej z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Pomagają im w tym mentorzy, którzy sprawdzają ich prace i udzielają wskazówek. Celem programu jest wirtualne lub (jeśli tak 
zadecydują uczniowie) faktyczne założenie własnej firmy. Dodatkowo prowadzone będą przez ekspertów wirtualne wykłady na tematy 
okołoekonomiczne, np. jak prawidłowo stworzyć swoje CV, jakie kompetencje są teraz poszukiwane na rynku pracy czy jakie są różne 
formy zatrudnienia na rynku pracy.  W programie przewidziany jest także tzw. Wirtualny Festiwal Młodych Przedsiębiorczych, będący 
jednodniowym konkursem, w trakcie którego uczniowie mogą wykazać się pomysłowością ‒ jedną z ważniejszych cech początkującego 
przedsiębiorcy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
Młodzi przedsiębiorczy

ORGANIZATORZY
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bank ING

Pi-stacja to nieustannie rosnąca kolekcja krótkich filmów edukacyjnych. Zaczęliśmy od matematyki – opublikowaliśmy już ponad 
600 darmowych wideolekcji, w których tłumaczymy wszystko, co zawiera podstawa programowa: od liczb naturalnych po mnożenie 
potęg. Naszym celem jest wyrównywanie szans uczniów poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości darmowych materiałów 
edukacyjnych. Z pomocą Pi-stacji można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. 
Wszystkie filmy Pi-stacji zawsze będzie można za darmo pobierać, kopiować, a nawet wycinać ich fragmenty i tworzyć na ich bazie własne 
materiały. W 2020 roku zaczynamy produkcję wideolekcji chemii i do fizyki.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

www.pistacja.tv Do uczniów i uczennic klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, 
nauczycieli i nauczycielek, rodziców.

NAZWA PROJEKTU
Pi-stacja

ORGANIZATORZY
Fundacja Katalyst Education
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PROGRAMY EDUKACYJNE

NAZWA PROJEKTU ORGANIZATORZY

O PROJEKCIE

Poczuj chemię z Tą Szansą

Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji młodzieży ze szkół podstawowych (szczególnie klasy VII-VIII) oraz szkół średnich, na terenie 
dzielnicy Targówek w Warszawie, w zakresie edukacji STEM oraz kompetencji osobistych, związanych z wyzwaniami współczesności 
i umiejętności pracy zespołowej, uczenia się̨, zdobywania nowych informacji, krytycznego myślenia i rozumienia otaczającego świata. W 
ramach projektu w szkołach prowadzone są warsztaty wprowadzające „Młody chemik” oraz warsztaty pogłębione „Z chemią za pan brat”. 
Ponadto w siedzibie stowarzyszenia Ta Szansa przy ul. Radzymińskiej 111a/113 odbywają się korepetycje dla potrzebujących uczniów. 
Realizacja działań projektowych możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.

O.T.TRAD „SZANSA” Warszawa Targówek

DO KOGO SKIEROWANY

Do uczniów i uczennic klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących.

„Ochota na Naukę” to program przeznaczony dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się w Warszawie. 
Zapraszamy uczniów i uczennice od siódmej klasy szkoły podstawowej aż do matury, zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi 
(matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, geologia…), którzy mają pomysł na własne badania lub działania edukacyjne związane 
z nauką, ale nie mają miejsca lub pieniędzy na ich realizację. Projekty dotyczyć mogą badań o charakterze naukowym, opracowania 
ciekawych eksperymentów, zastosowania nauk przyrodniczych i ścisłych w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy życiu społecznym.
Polskie Towarzystwo Fizyczne działa jako operator grantów, tzn. przyznaje dofinansowanie realizowanego projektu w wysokości do 4000 zł. 
W miarę możliwości pomagamy także w znalezieniu opiekuna naukowego odpowiedniego do tematu projektu. Wydział Fizyki UW 
udostępnia laboratoria i pracownie studenckie oraz pomieszczenia do pracy w grupach.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

http://ochota.fuw.edu.pl

Zapraszamy do wcześniejszego kontaktowania się z biurem projektu. Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosków, poszukiwaniu 
pełnoletnich opiekunów programu i dopracowaniu pomysłów. 

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Aby wziąć udział w projekcie trzeba przede wszystkim mieć pomysł i przynajmniej trzyosobową grupę młodzieżową, która zechce 
go zrealizować. Aby uzyskać finansowanie projektu i inne formy wsparcia, trzeba przygotować wniosek posługując się formularzem 
dostępnym na stronie internetowej projektu i złożyć go w biurze projektu zlokalizowanym w siedzibie Wydziału Fizyki UW przy ulicy 
Pasteura 5 przed 2 marca 2020 roku. Warto umówić się wcześniej drogą e-mailową.

Do młodzieży od VII klasy szkoły podstawowej. Grupa projektowa musi składać się z minimum 
trzech osób. Mogą to być osoby uczące się w jednej szkole, uczestniczące w kole zainteresowań, 
a także zupełnie nieformalna grupa znajomych niezwiązana z żadną instytucją.

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Ochota na Naukę

Polskie Towarzystwo Fizyczne – Oddział Warszawski. 
Zespół zajmujący się organizowaniem projektu stanowią 
dr hab. Katarzyna Grabowska, dr Giovanni Moreno, 
mgr Adam Wincukiewicz, mgr inż. Maciej Krajewski.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
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PROGRAMY EDUKACYJNE

„Uczyć się, ale z Pasją!” to projekt skierowany do warszawskich liceów i techników, skoncentrowany na rozwijaniu kompetencji 
poznawczych młodych ludzi. Jak działa nasz mózg? Co robić, żeby uczyć się skuteczniej? Czy można uczyć się krócej, a na dłużej? 
Jak zrealizować swoje zamierzenia? Jak wzbudzić w sobie motywację do nauki? Jak wesprzeć się w szkole średniej? Co zrobić, żeby walczyć 
i się nie poddawać? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w projekcie „Uczyć się, ale z Pasją!”.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=163

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: o.wieczorek@qzmianom.org przed rozpoczęciem roku szkolnego.

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Projekt trwa cały rok szkolny. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie przez wybraną klasę lub grupę jest wysłanie zgłoszenia przed 
rozpoczęciem roku szkolnego lub na jego początku.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół średnich.

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Uczyć się, ale z Pasją!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

„Wartość dodana” to program, który ma pokazać, jak uczyć matematyki w ciekawy i niestandardowy sposób oraz pozwoli uczniom 
uwierzyć, że matematyki da się nauczyć i że warto to robić. W programie nauczyciele otrzymują konkretne narzędzia do wykorzystania na 
lekcjach matematyki, które pomogą im w codziennej pracy.

STRONA INTERNETOWA

https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/wartosc-dodana/

Zgłoszenia dokonuje w imieniu szkoły lub innej placówki nauczyciel matematyki lub opiekun grupy uczniów przez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego.

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Wartość Dodana

Fundacja Szkoła z Klasą (Polska) w partnerstwie z Asociación 
Smilemundo (Hiszpania), NHL Stenden (Holandia) oraz 
Universal Learning Sytems (Irlandia) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

O PROJEKCIE
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PROGRAMY EDUKACYJNE

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu fizyki i uwypuklenie jej związków z innymi naukami 
przyrodniczymi oraz sytuacjami, z którymi spotykamy się w życiu codziennym. Projekt ma za zadanie przekonać uczniów i uczennice, 
że wiele zjawisk z otaczającego nas świata można wyjaśnić bez uciekania się do magii, ale w oparciu o logiczne wykorzystanie praw 
fizycznych. W projekt zawsze wplatane są aktualne tematy fizyki, jak wykłady związane z nagrodą Nobla, czy rocznicami związanymi ze 
sławnymi fizykami.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANY

STRONA INTERNETOWA

https://www.fuw.edu.pl/wo/

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: o.wieczorek@qzmianom.org przed rozpoczęciem roku szkolnego.

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

W przypadku wykładów w szkołach miejsce na przeprowadzenie wykładu.

Uczniowie od VII-VIII klasy szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Wykłady otwarte z fizyki

Polskie Towarzystwo Fizyczne, 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

O PROJEKCIE
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PROGRAMY ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://www.facebook.com/akademiamlodycharchitektow/

Rekrutacja do tegorocznej edycji Akademii jest zakończona. Zapraszamy do zgłaszania się we wrześniu 2020 r.

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Uczestnictwo w całorocznych zajęciach.

„Akademia młodych architektów” to trzygodzinne spotkania co dwa tygodnie, podczas których uczestnicy i uczestniczki mają okazję wziąć 
udział w warsztatach z czołowymi warszawskimi (i nie tylko!) architektami. Podczas zajęć młodzież uczy się pracy w grupie i prowadzenia 
procesów grupowych oraz sprawdza teorię w praktyce ‒ przeprowadza własny proces partycypacyjnego planowania przestrzeni w jednej 
z warszawskich szkół. Formuła warsztatowa rozbudza kreatywność, a zdobyte umiejętności miękkie będą przydatne nie tylko w pracy 
architekta czy społecznika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
Akademia Młodych Architektów

ORGANIZATORZY
Patrycja Dyląg, Fundacja Inna Przestrzeń

DO KOGO SKIEROWANY

Do warszawskich licealistów i licealistek.
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O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

mazowsze.zhr.pl/inicjatywy-mlodziezowe;  
sh.org.pl/inicjatywy

Wnioski przyjmujemy do końca każdego miesiąca. Komisja zbiera się raz w miesiącu na jego początku i ocenia wnioski, które wpłynęły od 
ostatniego posiedzenia.

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Wspieramy projekty grup młodzieżowych (min 3-osobowych) zawierające elementy edukacyjne, a grupa wnioskująca musi mieć 
świadomość czego się nauczy w trakcie działania. Temat i obszar działania jest dowolny.

Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w realizacji ich własnych pomysłów na aktywność, rozwój ich pasji i zainteresowań. 
Ma też stworzyć warunki do rozwoju ich potencjału poprzez działanie. Projekt jest w formie konkursu, na który młodzi ludzie składają 
wnioski z opisem planowanych działań. Komisja najlepszym wnioskom przyznaje dotacje w kwocie do 3 000 zł. Służymy też wsparciem 
doradców przy pisaniu wniosków i rozliczaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
Inicjatywy Młodzieżowe

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Harcerskie oraz Okręg Mazowiecki 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

DO KOGO SKIEROWANY

Młodzież ucząca się w Warszawie od VII klasy do końca szkoły ponadpodstawowej.

PROGRAMY ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA
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PROGRAMY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
I OBYWATELSKIEJ

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Ja – Młody Obywatel

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

„Ja – Młody Obywatel” to program edukacji obywatelskiej, w ramach którego uczniowie klas IV-VI z Warszawy uczestniczą w warsztatach 
psychoedukacyjnych rozwijających postawy obywatelskie, zaangażowanie na rzecz otoczenia oraz umiejętności społeczne.

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=162

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Projekt trwa cały rok szkolny. Warunkiem wzięcia w nim udziału przez klasę jest wysłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem roku szkolnego 
lub na jego początku. Projekt rekomendowany dla klas VI – VII. 

Projekt skierowany jest do warszawskich szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: d.cieslik@qzmianom.org przed rozpoczęciem roku szkolnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

DO KOGO SKIEROWANY

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Nowa Baza

Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dla Rodzin, 
Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS, 
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, 
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Projekt „Nowa baza” stanowi Lokalny System Wsparcia (LSW), czyli kompleksowy system wsparcia w rozwoju dla dzieci i młodzieży 
z terenu Pragi Północ, stworzony przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską. „Nowa 
baza” to inicjatywa partnerska , obejmująca swoimi odziaływaniami trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz Szmulki.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=153

Rekrutacja dzieci do projektu odbywa się poprzez pedagogów szkolnych ze szkół uczestniczących w projekcie lub opiekunów 
ze świetlic partnerskich.

Łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 
6-18 lat. W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych z terenów rewitalizowanych 
dzielnicy Praga Północ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

O PROJEKCIE
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PROGRAMY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ

NAZWA PROJEKTU ORGANIZATORZY
Młodzi Głosują Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet SWPS

Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego 
udziału w wyborach poprzez umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze,  
dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów (oferujemy materiały, infografiki, scenariusze 
lekcji), zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców. Młodzi ludzie – także 
niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy, program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla 
kraju i wspólnoty europejskiej.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

https://mlodziglosuja.pl/ W wersji podstawowej programu: szkoły wszystkich typów (w przypadku szkół podstawowych 
rekomendujemy włączenie w wybory klas VI-VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Zgłoszenia dokonuje koordynator/ka – uczeń lub nauczyciel, za zgodą dyrekcji szkoły. Zgoda dyrektora na organizację szkolnych wyborów 
w tygodniu jest konieczna do wzięcia udziału w programie. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
na stronie mlodziglosuja.pl. Do programu zgłasza się zespół złożony z koordynatora lub koordynatorki i od 3 do 11 uczniów i uczennic 
(w wersji podstawowej programu, czyli „Młodzi głosują”) – to oni jako Zespół otrzymują dostęp do platformy oraz odpowiadają za 
zorganizowanie szkolnych wyborów. Nie oznacza to, że do poszczególnych działań nie mogą być zaangażowani inni uczniowie i uczennice 
– jak najbardziej do tego zachęcamy!

NAZWA PROJEKTU ORGANIZATORZY
Samorządy Mają Moc Fundacja Civis Polonus, Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w procesie 
uspołeczniania szkoły oraz wzmacniania samorządności uczniowskiej (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów 
samorządów szkolnych i rad rodziców) w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole.

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://samorzad.ceo.org.pl/dzialanie/samorzady-maja-moc/informacje

O PROJEKCIE

Do całorocznego wsparcia dla szkół, rekrutacja odbywa się na początku roku szkolnego. Do poszczególnych szkoleń dotyczących 
samorządności uczniowskiej, rekrutacja na szkolenia odbywa się minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
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PROGRAMY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

www.szkatulka.org

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (info@szkatulka.org).

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Możliwości organizacyjne danej klasy dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby nauczycieli/opiekunów podczas spotkań odbywających 
się poza placówką. 

Program składa się z cyklu czterech spotkań („Arystoteles”, „Katullus”, „Herodot” i „Owidiusz”) rozplanowanych w całym roku szkolnym. 
Dwa spotkania odbywają się na poddaszu z którego korzysta Fundacja Szkatułka, będącym mieszkaniem prywatnym, dwa w terenie 
miasta. Każde ze spotkań trwa trzy godziny zegarowe i jest prowadzone przez dwie osoby. Program jest spójny z podstawą programową 
dla klas IV-VIII i wykracza poza tę podstawę, co wpłynie na wzbogacenie pracy własnej nauczycieli. 
Dotyczy różnych dziedzin - literatury, mitologii greckiej, historii związanej z Warszawą, architektury, bioróżnorodności i ekologii wielkiego 
miasta, podstawowej wiedzy dotyczącej kosmosu, planet i innych ciał niebieskich. Tym samym łączy się z programami wielu przedmiotów 
szkolnych, m.in. języka polskiego, historii, biologii i sztuki. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
4 x Wyobraźnia – II edycja.

ORGANIZATORZY
Fundacja Szkatułka.

DO KOGO SKIEROWANY

Do uczniów i uczennic klas IV-VIII szkoły podstawowej.

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Oswoić Konflikt!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Projekt „Oswoić konflikt!” wspiera dzieci i młodzież z warszawskich szkół i przedszkoli w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i radzeniu 
sobie z emocjami. Program ten obejmuje również nauczycieli oraz rodziców i daje im możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności w tym 
obszarze.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANYSTRONA INTERNETOWA

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=161 Projekt jest skierowany do warszawskich szkół podstawowych oraz przedszkoli.

O PROJEKCIE

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Projekt trwa cały rok szkolny. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie przez wybraną klasę lub grupę jest wysłanie zgłoszenia przed 
rozpoczęciem roku szkolnego lub na jego początku. 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: a.mystkowska@qzmianom.org przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
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PROGRAMY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ

NAZWA PROJEKTU

ORGANIZATORZY

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej 
Rozmowy

Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Projekt wspierający nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu z młodzieżą rozmów na temat współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa 
w atmosferze szacunku. Tworzone w ramach projektu szkolne Kluby Dobrej Rozmowy to szansa dla uczniów i uczennic na doskonalenie 
umiejętności wymiany opinii, argumentowania i poznawania różnych punktów widzenia.

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

www.migracje.ceo.org.pl

O PROJEKCIE

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Ukończenie kursu internetowego przez nauczyciela, udział w szkoleniu stacjonarnym, przeprowadzenie 3 spotkań Klubu Dobrej Rozmowy 
i 1 kampanii edukacyjno-informacyjnej z młodzieżą.

Formularz rekrutacyjny na stronie projektu. Zapraszamy do kontaktu na początku 2020 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
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PROGRAMY WSPIERAJĄCE WOLONTARIAT ORAZ 
INICJATYWY SPOŁECZNE

Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich 
zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny 
uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc. Przygotowaliśmy ofertę zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczynają 
przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i dla tych, które mają już spore 
doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazję do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat. 
Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie https://bit.ly/37QWzn0

DO KOGO SKIEROWANY

Do nauczycieli, uczniów oraz dyrektorów warszawskich szkół.

STRONA INTERNETOWA

Jesteśmy częścią warszawskiego projektu Ochotnicy warszawscy i wszystkie informacje o naszym projekcie znajdują się na stronie 
https://bit.ly/37QWzn0. Nie posiadamy odrębnej strony internetowej.

Informacje o rekrutacji publikowane są na stronie Ochotników warszawskich

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole

ORGANIZATORZY

Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy 
z m.st. Warszawy

O PROJEKCIE
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PROGRAMY WSPIERAJĄCE WOLONTARIAT ORAZ INICJATYWY SPOŁECZNE

Celem projektu „Szkoła w sąsiedztwie” jest tworzenie lokalnych partnerstw i budowanie relacji sąsiedzkich między szkołą a mieszkańcami 
jej okolicy. Uczniowie we współpracy z mentorką, w oparciu o analizę lokalną, będą organizować wydarzenia dopasowane do potrzeb 
sąsiedztwa. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia socjologiczne i nawiążą ̨ relacje z innymi osobami, którym zależy na rozwoju 
lokalnych społeczności.

O PROJEKCIE

DO KOGO SKIEROWANY

Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru Warszawy, w tym licea, technika, szkoły branżowe. 
Rekomendujemy, by uczestnikami byli uczniowie klas szóstych i starsi.

STRONA INTERNETOWA

https://poledialogu.org.pl/szkola-w-sasiedztwie/

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Warunkiem koniecznym jest uczestnictwo w całym projekcie.

NAZWA PROJEKTU
Szkoła w Sąsiedztwie

ORGANIZATORZY
Fundacja Pole Dialogu. Program jest współfinansowany 
przez miasto stołeczne Warszawę.
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PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ 
ROZWOJU OSOBISTEGO

NAZWA PROJEKTU ORGANIZATORZY
Ktoś Cię Słyszy... Q Zmianom

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=53

Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: terapia@qzmianom.org. 

W ramach projektu „Ktoś Cię słyszy” proponujemy niskopłatną psychoterapię oraz konsultacje wspomagające rozwój osobisty. Pracujemy 
w różnych podejściach terapeutycznych. Dzięki środkom pozyskanym z tego rodzaju działalności odpłatnej, realizujemy projekty 
edukacyjne i społeczne dla osób potrzebujących wsparcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

DO KOGO SKIEROWANY

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych odbyciem konsultacji 
psychoterapeutycznych lub terapii długoterminowej. 

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

mazowsze.zhr.pl/inicjatywy-mlodziezowe;  
sh.org.pl/inicjatywy

„Mapa karier” to darmowe interaktywne narzędzie, wspierające doradztwo zawodowe w szkole. Z jej pomocą można odkryć, lepiej poznać 
i porównać setki zawodów (już ponad 500) oraz przekonać się, jak wygląda droga od szkoły podstawowej do wymarzonego stanowiska. 
Naszym celem jest pokazanie, jak wiele możliwości stwarza rynek pracy, dlatego oprócz zawodów popularnych wśród dzieci i młodzieży 
opisujemy także zawody przyszłości oraz mniej znane profesje. Na „Mapie Karier” publikujemy również inspiracje dla nauczycieli 
i nauczycielek, doradców zawodowych oraz rodziców, a także bezpłatne scenariusze lekcji realizujące tematy z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. „Mapa karier” jest i pozostanie darmowym narzędziem, które nie wymaga od użytkowników logowania ani 
podawania danych. 

NAZWA PROJEKTU
Mapa Karier

ORGANIZATORZY
Fundacja Katalyst Education

DO KOGO SKIEROWANY

Młodzież ucząca się w Warszawie od VII klasy do końca szkoły ponadpodstawowej.
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O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/

Młodzież musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie wysłać go na maila: mampomysl@kik.waw.pl. Jest to równoznaczne 
ze zgłoszeniem się do konkursu „Mam pomysł”. Komisja konkursowa ocenia go w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Jeśli projekt zostanie 
zaakceptowany,  zespół młodzieżowy otrzymuje zaproszenie na spotkanie. Wtedy też zostają podpisane stosowne dokumenty i rozpoczyna 
się ich projekt.
„Mam pomysł” odbywa się w dwóch edycjach: jesienno-zimowej (01.09.19 - 31.12.19) oraz wiosenno-letniej (15.01.20 - 31.08.20). Na tę 
edycję wyczerpaliśmy właśnie budżet na projekty. Kolejne zespoły młodzieżowe zapraszamy do następnej edycji, która rozpocznie się 15 
stycznia. 

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Odpowiedni wiek, zespół przynajmniej 3 osób, a także inicjatywa. Młodzież może współpracować z dorosłymi, ale inicjatywa i decyzyjność 
musi być zawsze i bezwzględnie po stronie nastolatków i nastolatek. Efekt jest ich sukcesem lub rozczarowaniem, ale dla nas kryteriami 
oceny są zaangażowanie i inicjatywa.

Wspieramy merytorycznie i finansowo młodzież szkolną w realizacji ich własnych projektów. Zachęcamy młodzież do przekucia swoich 
pasji we własne projekty. Najważniejsze jest dla nas zdobywanie doświadczenia przez młodzieży oraz ich inicjatywa, a niepowodzenie 
projektu nie jest dla nas porażką, ale cennym doświadczeniem. „Mam pomysł” można określić jako wolontariat dla młodzieży na własnych 
zasadach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
Mam Pomysł/Aktywna Warszawska Młodzież

ORGANIZATORZY
Klub Inteligencji Katolickiej

DO KOGO SKIEROWANY

Młodzież szkolna uczęszczająca do szkół podstawowych od 7 klasy oraz liceów.

PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO

O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

www.fundacjaperspektywa.org.pl

Zgłoszenie mailowe i/lub telefoniczne klas, grup dzieci i młodzieży, projekt trwa do czerwca 2020 liczba miejsc ograniczona ze względu 
na wcześniejsze rezerwacje szkół uczestniczących.

Warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego „Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy?” to przedstawienie 
nauk ścisłych poprzez prezentację atrakcyjnych zawodów oraz zadań z nimi związanych. Co roku odbywa się około dwustu warsztatów 
tworzących cykl, a około trzech tysięcy dzieci ma możliwość bezpośrednio skonfrontować się – intelektualnie, emocjonalnie, manualnie 
– z zawodami z IV szerszych modułów dziedzin nauk ścisłych takimi jak np.: gleboznawca, weterynarz, architekt, urbanista, dietetyk czy 
inżynier konstruktor. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU

Po co komu wiedzieć czy pingwinom marzną stopy?  
Warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego

ORGANIZATORZY
Fundacja na Rzecz Edukacji Zdrowia „Perspektywa” 

DO KOGO SKIEROWANY

Do szkół podstawowych oraz przedszkoli (w wieku od 6 do 15 lat).
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O PROJEKCIE

STRONA INTERNETOWA

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=160

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: m.patej@qzmianom.org przed rozpoczęciem roku szkolnego.

WARUNKI KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Projekt trwa cały rok szkolny. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie przez wybraną klasę jest wysłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem 
roku szkolnego lub na jego początku. Projekt rekomendowany dla klas V – VII.

Projekt „Szkoła z dobrym klimatem” opiera się na założeniu, że dobry klimat w szkole jest fundamentem, na którym można budować 
poczucie bezpieczeństwa w społecznościach szkolnych. Jego działania obejmują całą społeczność szkolną klas uczestniczących w projekcie, 
w tym wychowawców oraz rodziców.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NAZWA PROJEKTU
Szkoła z Dobrym Klimatem

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

DO KOGO SKIEROWANY

Projekt jest skierowany do warszawskich szkół podstawowych.

PROGRAMY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
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Poniżej znajdziesz alfabetyczną listę organizacji i grup nieformalnych przedstawionych również w „Grze w zmianę”.  Są to 
przede wszystkim organizacje zarejestrowane w Warszawie. Więcej informacji na temat organizacji społecznych i tym, w 
jaki sposób można się zaangażować w społeczną działalność znajdziesz na:

• Portalu organizacji społecznych ngo.pl 
• Stronie kampanii „Organizacje społeczne. To działa” todziala.org
• Warszawskim portalu o wolontariacie ochotnicy.waw.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
(kościelna organizacja charytatywna) 
caritasaw.pl

Centrum Praw Kobiet (fundacja) 
cpk.org.pl

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana 
Czerneckiego EFC
efc.edu.pl

Ekumeniczny UTW (stowarzyszenie) 
eutw.edu.pl

Foodsharing Warszawa (grupa nieformalna)
fb.com/pg/FoodsharingWarszawa

Fundacja Akademia Młodych Głuchych
fb.com/fundacjaakademiamlodychgluchych

Fundacja Ave 
fundacjaave.pl

Fundacja Bęc Zmiana 
beczmiana.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ceo.org.pl

Fundacja Civis Polonus 
civispolonus.org.pl

Fundacja Daj Herbatę 
dajherbate.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
fdds.pl

Fundacja DKMS 
dkms.pl

Fundacja dla Polski 
fdp.org.pl

Fundacja dla Wolności 
etnoliga.org, fundacjadlawolnosci.org

Fundacja Dr Clown 
drclown.pl

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
dzielo.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji 
fed.org.pl

Fundacja Edukacji Astronomicznej
astroedukacja.org

Fundacja Ergo Sum 
fb.com/fundacjaergosum

Fundacja Forum Dialogu 
dialog.org.pl

Fundacja Girls Code Fun 
girlscodefun.pl

Fundacja Greenpeace Polska 
greenpeace.pl

Fundacja Habitat for Humanity Poland
habitat.pl

Fundacja Hereditas 
fundacja-hereditas.pl

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
fho.org.pl

Fundacja im. doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
podajdalej.org.pl

Fundacja im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka
fb.com/meskaszopa, fundacjarumianka.pl

Fundacja im. Stefana Batorego 
batory.org.pl

Fundacja Ja Wisła 
jawisla.pl

Fundacja Katalyst Engineering
katalystengineering.org

Fundacja KSK 
fb.com/stronafundacjiksk

Fundacja Kulawa Warszawa 
kulawawarszawa.pl

Fundacja Kultura Liberalna 
kulturaliberalna.pl

Fundacja Kultura Nie Boli 
kulturanieboli.pl

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt Viva!
viva.org.pl

Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia Perspektywa
fundacjaperspektywa.org.pl

Fundacja Nasz Wybór 
ukrainskidom.pl

Fundacja Nasza Ziemia 
naszaziemia.pl

Fundacja Nowa Rzeczpospolita
nowakonfederacja.pl

Fundacja Nowoczesna Polska 
wolnelektury.pl, nowoczesnapolska.org.pl

Fundacja Ocalenie 
ocalenie.org.pl

Fundacja Panoptykon 
panoptykon.org, cyfrowa-wyprawka.org

Fundacja Pole Dialogu 
poledialogu.org.pl

Fundacja Pracownia Dóbr Wspólnych
bujnawarszawa.pl/motyka-i-slonce,
fb.com/pracowniadobrwspolnych

Fundacja Promocji Rekreacji KIM 
fundacjakim.pl

Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie 
raknroll.pl

Fundacja Rozwód? Poczekaj
rozwodpoczekaj.org.pl
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Fundacja Rubin 
fundacjarubin.org

Fundacja Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w Józefowie 
schroniskojozefow.pl

Fundacja SMA 
fsma.pl

Fundacja Strefa WolnoSłowa 
strefawolnoslowa.pl, fb.com/pg/stolpowszechny

Fundacja Świadomego Rozwoju 
fundacjasr.org

Fundacja Świat na Tak 
swiatnatak.pl

Fundacja Świętego Mikołaja 
mikolaj.org.pl

Fundacja Teatr 21 
teatr21.pl

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
hospicjum.waw.pl

Fundacja Zmiana 
fundacjazmiana.pl

Fundacja Zwrot Na 
zwrotna.org.pl

Fundusz Feministyczny (fundacja) 
femfund.pl

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(stowarzyszenie, GOPR) 
gopr.pl

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton 
(grupa nieformalna) 
ponton.org.pl

Inicjatywa Dom Otwarty (grupa nieformalna)
fb.com/InicjatywaDomOtwarty

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (fundacja)
igo.org.pl

Klub Inteligencji Katolickiej (stowarzyszenie)
magazynkontakt.pl, kik.waw.pl

Klub Jagielloński (stowarzyszenie)
klubjagiellonski.pl

Klub Sportowy Delta Warszawa 
delta.warszawa.pl

Kolonia Wawelberga – Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół 
koloniawawelberga.pl

Kooperatywa Spożywcza Dobrze (stowarzyszenie)
dobrze.waw.pl

KS Diamonds Academy 
diamondsacademy.pl

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą 
Parkinsona
parkinson.waw.pl

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP); 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
zosprp.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
(stowarzyszenie) 
otop.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
pcyf.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste 
zero-waste.pl

Polskie Towarzystwo Fizyczne (stowarzyszenie) 
ptf.net.pl

Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego (stowarzyszenie) 
ptpa.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
pafw.pl

Post-turysta (grupa nieformalna) 
post-turysta.pl

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (stowarzyszenie) 
sto.org.pl

Stowarzyszenie Amnesty International 
amnesty.org.pl

Stowarzyszenie Artykuł 61 
mamprawowiedziec.pl

Stowarzyszenie Avangarda 
klub.ava.waw.pl

Stowarzyszenie Demagog 
demagog.org.pl

Stowarzyszenie Dom Tańca 
domtanca.art.pl

Stowarzyszenie GPAS – Grupa Pedagogiki i 
Animacji Społecznej Praga-Północ 
gpaspraga.org.pl

Stowarzyszenie Gwara Warszawska
gwara-warszawska.waw.pl

Stowarzyszenie Harcerskie 
sh.org.pl

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
hospicjum.warszawa.pl

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
krytykapolityczna.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
Stacja Muranów 
stacjamuranow.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor 
ngo.pl, klon.org.pl, warszawa.ngo.pl

Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja
transsmisja.com, karioka-girlsrockcamp.pl

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich 
malibracia.org.pl

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
mnw.org.pl/orientujsie, mowiejakjest.eu

Stowarzyszenie na Rzecz Dawnych 
Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL 
thearma.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom 
qzmianom.org

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 
nigdywiecej.org

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 
nowehoryzonty.pl

Stowarzyszenie Otwarte Klatki 
otwarteklatki.pl

Stowarzyszenie Parkour United 
parkourunited.pl

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna 
pmm.org.pl

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych 
Złota Kaczka 
zlotakaczka.waw.pl
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Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z 
Zespołem Downa Bardziej Kochani 
bardziejkochani.pl

Stowarzyszenie Rozwiń się 
rozwinsie.org.pl

Stowarzyszenie Smile Warsaw 
(stowarzyszenie zwykłe)
smilewarsaw.org

Stowarzyszenie Towarzystwo Krajoznawcze 
Krajobraz
towarzystwokrajobraz.pl

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt
wstronedziewczat.org.pl

Stowarzyszenie Warszawski Alarm Smogowy
(stowarzyszenie zwykłe) 
alarmsmogowy.pl

Stowarzyszenie Watchdog Polska
siecobywatelska.pl

Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
pl.wikimedia.org

Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos
kundellos.pl

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 
zm.org.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
(stowarzyszenie)
e.org.pl, seniorzywakcji.pl

Towarzystwo Mokotowskiego UTW
(stowarzyszenie) 
tmu3w.pl

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 
Szansa (stowarzyszenie) 
szansa.warszawa.pl

UTW Szkoły Głównej Handlowej (stowarzyszenie)
utwsgh.waw.pl

Warszawski Hackerspace (grupa nieformalna)
hackerspace.pl

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
(fundacja)
wosp.org.pl

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(stowarzyszenie, WOPR) 
wopr.pl
Związek Dużych Rodzin 3+ (stowarzyszenie) 
3plus.pl

Związek Harcerstwa Polskiego (stowarzyszenie) 
zhp.pl

Związek Harcerstwa RP (stowarzyszenie) 
zhr.pl

Strategiczno-dyskusyjna gra karciana o tym, co robią 
organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. 
Możesz pobrać do samodzielnego wydruku, 
skanując kod QR:

Gra w zmianę
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“Pozarządownik szkolny 2.0.” to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, 
w którym wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi.

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek 
w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd 
do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. 
Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. 
Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, 
facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu. 
Więcej na: poledialogu.org.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, 
działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe 
dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które pozwalają 
nauczycielkom i nauczycielom lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają 
zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, dają wiarę we własne możliwości, zachęcają 
do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej na: ceo.org.pl

Organizatorzy:
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