


Projekt finansuje m.st. Warszawa

Konkurs na realizatorów projektów w ramach II WPTE

Zostało złożonych 50 wniosków.

1 wniosek został przez organizację wycofany.

46 wniosków otrzymało rekomendację Zespołu Oceniającego.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch naborach.

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła: 41200,84 zł.



Projekt finansuje m.st. Warszawa

Tydzień Edukacyjny

W Tygodniu Edukacyjnym wzięło udział 47 organizacji pozarządowych.

W tym:

3, które nie ubiegały się o mikrodotacje,

44, które  otrzymały mikrodotacje.

Odbyło się 131 wydarzeń w dzielnicach: Wawer, Wesoła, Praga 

Południe, Praga Północ, Białołęka, Targówek, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, 

Bemowo, Bielany, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Ursus.

Przeprowadzonych zostało 31 hospitacji wydarzeń prowadzonych w ramach Tygodnia. 



Projekt finansuje m.st. Warszawa

Promocja II WPTE

Foldery  (w nakładzie 2,5 tys. egz.), plakaty (w dwóch wariantach), przypinki dla osób

prowadzących wydarzenia.

Foldery i plakaty zostały przekazane do urzędów wszystkich dzielnic Warszawy, do

domów kultury, bibliotek publicznych, wybranych miejsc aktywności lokalnej, szkół i

przedszkoli publicznych, WCIES, SCEK, Pałac Kultury i Nauki.

Wersja elektroniczna folderu dostępna jest na stronie www.szkatulka.org oraz na stronie

www.edukacja.warszawa.pl. 

Na portalu ngo.pl zamieszczone zostało ogłoszenie o Konkursie, informacja o Tygodniu 

oraz fotorelacja w trakcie trwania Tygodnia.

http://www.szkatulka.org/
http://www.edukacja.warszawa.pl/


Projekt finansuje m.st. Warszawa

Promocja II WPTE c.d.

Promocja Tygodnia Edukacyjnego i organizacji w nim biorących udział prowadzona 

jest nadal. Przy okazji spotkań z nauczycielami ze szkół publicznych oraz rodzicami i

opiekunami dzieci przekazujemy foldery, wysyłamy też informację drogą mailową.



Projekt finansuje m.st. Warszawa

Podsumowanie II WPTE

Informacje podstawowe

Dane na podstawie Ankiet Ewaluacyjnych złożonych przez 39 organizacji 
pozarządowych

W tym: 38, które otrzymały mikrodotacje oraz 1 bezdotacyjna.

1. Formy realizowanych wydarzeń: 

warsztaty – 27 organizacji,  gry - 3 organizacje,   pokazy - 5 organizacji,              

wystawy - 2 organizacje,   spotkania - 4 organizacje,  spacer - 1 organizacja,  

spektakle - 2 organizacje,  wykłady/prelekcje - 3 organizacje,                                           

projekcje filmu – 1 organizacja,  pokój zabawek - 1 organizacja.



Projekt finansuje m.st. Warszawa

Podsumowanie II WPTE   c.d.

2. Liczba uczestników zrealizowanych działań:  

2727 osoby (dzieci, młodzież, dorośli).

3. Uczestnikami działań byli:                                                                                              

dotychczasowi  odbiorcy - w 18 organizacjach, 

nowi odbiorcy – w 29 organizacjach.



Projekt finansuje m.st. Warszawa

Podsumowanie II WPTE   c.d.

Poziom zadowolenia organizacji z uczestnictwa 
w  II WPTE

1. System organizacji: 

oceny bardzo pozytywne - 37 organizacji,

z niedociągnięciami – 1 organizacja.

2. Dostępność do organizatorów i ich zaangażowanie: 

oceny bardzo pozytywne – 38 organizacji.

3. Transparentność  dokumentacji uczestnictwa: 

proste, przejrzyste i zrozumiałe  - 38 organizacji.
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Podsumowanie II WPTE   c.d.

4. Czy otrzymanie mikrodotacji zasadniczo przyczyniło się do uczestnictwa w WPTE     

tak – 33  organizacje, 

dodatkowo – 3 organizacje,

nie – 1 organizacja.

5. Ocena wysokości otrzymanej mikrodotacji: 

wystarczająca - 28 organizacji,

mogła by być nieco wyższa  – 6 organizacji,

powinna być wyższa  – 3 organizacje,

powinna dopuszczać możliwość poniesienia kosztów osobowych – 8 organizacji,

zdecydowanie wyższa (5 tys. zł)– 1 organizacja.
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6. Ocena zakresu i skuteczności promocji (bycia promowanym za środki  publiczne):

właściwa  - 28 organizacji, 

bardzo ładne i przejrzyste foldery - 5  organizacji, 

zadawalająca – 4 organizacje,

mało widoczna w mieście  - 3 organizacje,

mało skuteczna  - 3 organizacje.

7. Czy  uczestnictwo w II WPTE przyczyniło się do:

▪ rozpropagowania działalności organizacji:  

TAK - 31 organizacji, nieznacznie – 3  organizacje,  NIE – 2 organizacje.

Podsumowanie II WPTE   c.d.
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▪ wyeksponowania działań Państwa organizacji:                                                              

TAK  - 28 organizacji,  nieznacznie – 5 organizacje,  NIE – 1 organizacja.

▪ poszerzenia  grona odbiorców i  uzyskania różnego rodzaju odbiorcy:                                                 

TAK – 29 organizacji, nieznacznie – 4 organizacje, NIE – 5 organizacji.                                   

8. Inne uwagi/propozycje                                                                                               

Zabrakło promocji na FB – 2 organizacje.                                                                             

Wydarzenie na FB organizacji, aby udostępniały informację na swoich profilach –

miesiąc wcześniej – 1 organizacja. 

Podsumowanie II WPTE   c.d.
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W szkołach nie było żadnej informacji o wydarzeniach – 2 organizacje.

Wydłużyć okres zbierania dokumentacji – 2 organizacje.

Informacja do szkół z wyprzedzeniem min. 1 miesiąc, bowiem szkoły muszą 

zaplanować dodatkowe zajęcia szkolne  - 2 organizacje.

Rozważyć wydrukowanie dużych plakatów z harmonogramem i miejscami wydarzeń –

1 organizacja.                                                                                                               

Materiały promocyjne powinny być dystrybuowane co najmniej 2 - 3 tyg. wcześniej  -

5 organizacji.      

Podsumowanie II WPTE   c.d.



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) 

Fundacja  CultureLab
Na rzecz klimatu działamy, rąk nie opuszczamy!                                                                               

Warsztaty dla przedszkolaków



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d. 

Fundacja  Młodego Kina 
"Afrykańska przygoda Hani"

Warsztaty dla  małych dzieci  z opiekunem



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Noga w Łapę Razem idziemy przez Świat
Czy wiesz, że masz skrzydlatych sąsiadów?

Spotkania z młodzieżą i dorosłymi



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Noga w Łapę Razem idziemy przez Świat
Czy wiesz, że masz skrzydlatych sąsiadów?

Spotkania z młodzieżą i dorosłymi 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Godnie Żyć                                                                                                          
Poznaj cyrk na nowo! 

Warsztaty ruchowe z użyciem sprzętu cyrkowego dla starszych dzieci 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych
„Bądź pomocny”,  „Po prostu nie chcę”



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych
„Bądź pomocny”

Warsztat przełamujący stereotypy myślenia o niepełnosprawności 
dla starszych dzieci  i młodzieży



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych
„Po prostu nie chcę”

Warsztat o sztuce odmawiania dla starszych dzieci i młodzieży 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”                                                                                            
„Hotel dla dzikich zapylaczy” 

Warsztaty edukacyjne  dla dzieci uczniów szkól podstawowych  z opiekunem 
oraz dla młodzieży



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Rozwoju i Inspiracji "MARI"
"Jak pomóc i zrozumieć nastolatka i nie zwariować”

Prelekcja dla rodziców



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-
Medialnych

Splendid – pokaz filmu wraz z koncertem
Od najmłodszych do najstarszych



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-
Medialnych

Splendid – pokaz filmu wraz z koncertem
Od najmłodszych do najstarszych 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja „Świat na Tak”
Mistrz dobrej zabawy 

Warsztaty animacyjne dla młodzieży i dorosłych wolontariuszy



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci 
„SZANSA” Warszawa – Ochota

W saloniku Pana Marszałka 
Warsztaty kulinarne dla starszych dzieci



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci 
„SZANSA” Warszawa – Ochota

W saloniku Pana Marszałka 
„Niepodległościowy podwieczorek” z biało - czerwonym                                                                           

ciastkiem "Patriotka”  i ulubionym napojem Józefa  Piłsudskiego



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Rok Rzeki Wisły
Statek badawczy

Mini-laboratorium dla starszych dzieci



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru 
Słodka i zdrowa Niepodległa

Polskie - Pyszne - Proste - Prozdrowotne - Pozbawione cukru
Warsztaty kulinarne dla dorosłych i dzieci w wieku min. 10 lat



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Ave
Zabytkowym ogórkiem i świńskim ryjkiem…

Wycieczki z gawędą historyczną dla uczniów szkół oraz przedszkolaków z nauczycielami



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Terra Desolata 
Zagadki spod ziemi 

Archeologiczna gra terenowa dla starszych dzieci i młodzieży



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Gap Polska – Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi
Rodzinny Piknik Energetyczny, 

Odnawialne źródła energii, Zielona energia
Wykład i warsztaty dla starszych dzieci, młodzieży i rodziców



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja „Twoja Pasja”
„Nauka Poi dla początkujących”

Warsztaty kuglarskie  dla starszych dzieci i młodzieży



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Edukacja na Nowo
Obudź w sobie Inżyniera - edukacja STEAM

„Czy Tales był konstruktorem?”
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK  
100 małych ratowników na 100-lecie Niepodległej

Szkolenia  pierwszej pomocy dla starszych dzieci i młodzieży



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Fizyczna karuzela

Warsztaty eksperymentalne oraz interaktywne pogadanki dla przedszkolaków 
oraz  dla uczniów  pierwszych klas szkół podstawowych



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Edukacyjna Siłaczka
Jak Polki uzyskały prawa wyborcze - szlakiem warszawskich aktywistek
Warsztaty historyczne: plastyka, teatr, debata oksfordzka dla uczniów 

szkół podstawowych



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii
Geograficzne osobowości

Wystawa fotograficzna z prelekcją  dla wszystkich 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”
Rogate dusze. Jak młodzi ludzie pomogli Polsce wybić się na niepodległość.

Warsztaty działań twórczych dla uczniów szkół podstawowych



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego
Etnografia dla najmłodszych: Stroje ludowe

Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego
Etnografia dla najmłodszych: Stroje ludowe

Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Oddział Białołęka
„Żonglerka, czyli niekończący się rozwój”

Warsztaty kuglarskie  dla młodzieży od lat 15 oraz dla dorosłych



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”
Zabawy z robotami

Warsztat programowanie robotów i warsztaty programistyczne bez użycia 
komputerów dla najmłodszych z dorosłym opiekunem oraz dla młodzieży.

Zabawy z okularami VR  dla uczniów w wieku 13+

https://animoto.com/play/gQwswDE3gKkezOsG0cxCqg

Link do  filmu



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Bo Warto
Poznaj, zobacz, sprawdź – II. jesienne WARSZTATY EDUKACYJNE

„Jak las zamknąć w słoiku”
Warsztaty przyrodnicze dla najmłodszych z rodzicami
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Fundacja Bo Warto
Poznaj, zobacz, sprawdź – II. jesienne WARSZTATY EDUKACYJNE

„Jak las zamknąć w słoiku” 
Warsztaty przyrodnicze dla najmłodszych z rodzicami



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Bo Warto
Poznaj, zobacz, sprawdź – II. jesienne WARSZTATY EDUKACYJNE

„Tajniki pracy malarza” 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym
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Fundacja Bo Warto
Poznaj, zobacz, sprawdź – II. jesienne WARSZTATY EDUKACYJNE

„Tajniki pracy malarza” 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym
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Fundacja Bo Warto
Poznaj, zobacz, sprawdź – II. jesienne WARSZTATY EDUKACYJNE

„Jak przygotować makietę architektoniczną Siekierek”
Warsztaty architektoniczne dla starszych dzieci



Wybrane materiały z wydarzeń (zdjęcia, publikacje, opinie uczestników) c.d.

Fundacja Bo Warto
Poznaj, zobacz, sprawdź – II. jesienne WARSZTATY EDUKACYJNE

„Jak przygotować makietę architektoniczną Siekierek” 
Warsztaty architektoniczne dla starszych dzieci



Dziękujemy za tegoroczną edycję 

i… szykujemy się już za rok          

BO WARTO! 


