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TABELA 3  – TRYB „MAŁYCH GRANTÓW” W 2019 ROKU: OFERTY, DOTACJE I REZULTATY 

 

 

 
Nazwa organizacji 

 

 
Forma 

prawna 

 
Nazwa zadania 

 
Miejscowość 

 
Kwota 
dotacji 

 
Rezultat realizacji zadania 

 

 
Liczba 

beneficjentów 
 

 

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
 

Stowarzyszenie Polska 
Akademia Rozwoju 

stowarzyszenie Przyszłość bez granic – światowe 
forum młodzieży 

Poznań 10000  realizacja międzynarodowego forum 
młodzieży obejmującego prelekcje, 
warsztaty, prezentacje, dyskusje panelowe 
 i wykłady w dniach 17-20 maja 2019 r. 

 integracja wielokulturowa uczestników  
i dyskusja o przyszłości młodych ludzi na 
świecie 

 przygotowanie filmu promującego działania 
proeuropejskie oraz fotorelacji 

 utworzenie bazy kontaktowej osób 
zainteresowanych dalszą współpracą 

 zaplanowanie dwóch wymian 
międzynarodowych dla dzieci i młodzieży  
w Duisburgu i Blossin w Niemczech oraz 
konferencji w Zamku Trebnitz 

 

ok. 140 

Fundacja Centrum 
Aktywności Twórczej 

fundacja Europa Młodych – moja Europa, 
mój dom 

Lasocice 10000  przeprowadzenie 10 szkoleniowych, 
dwujęzycznych Eurocampów z udziałem 
167 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
z terenu Wielkopolski (łącznie 1800 minut 
zajęć) 

 poznanie przez uczestników wydarzeń 
możliwości oferowanych przez Unię 

ok. 282 
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Europejską, zdobycie wiedzy o innych 
kulturach, rozwinięcie umiejętności 
językowych oraz twórczego, 
nieszablonowego myślenia 

 zdobycie przez zaangażowanych w projekt 
3 wolontariuszy długoterminowych EVS 
doświadczenia trenerskiego, rozwinięcie 
umiejętności językowych i poszerzenie 
wiedzy z zakresu metod edukacji 
pozaformalnej i design thinking 

 organizacja konferencji pn. "Młodzieżowy 
Kongres Europejski", promującej projekty 
europejskie, a w szczególności Program 
Erasmus+ oraz Eurodesk Polska z udziałem 
ok. 100 osób 

 organizacja dwa razy drzwi otwartych 
promujących projekt, uwzględniających 
m.in. prezentację oferty projektów 
zagranicznych Fundacji CAT i Eurodesk 
Polska, spotkania z międzynarodowymi 
wolontariuszami, gry i zabawy rozwijające 
kreatywność 

 rozszerzenie bazy współpracujących  
z Fundacją szkół o kilka nowych placówek 

Fundacja Poznań  
Ille-et-Vilaine 

fundacja Realizacja bretońskich wydarzeń 
w gminach wielkopolskich  

i w Poznaniu 

Poznań 10000  realizacja 2 wykładów w języku francuskim 
"Kamienne kalwarie - wyjątkowe 
dziedzictwo Bretanii (...)" przez specjalistkę 
ds. turystyki kulturalnej z Bretanii 
27.11.2019 w Poznaniu i Gnieźnie 

 organizacja 3 koncertów bretońskiego 
duetu Outside Duo występującego  
z programem "Celtic Two Men Show"  
29.11-01.12.2019 w Krzyżu Wielkopolskim, 
Grodzisku Wielkopolskim i Wągrowcu 

 wydanie 24 numeru "Gazety Bretońskiej" 
zawierającej artykuły dot. bretońskiej 
kultury 

ok. 530 
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 popularyzacja kultury Bretanii wśród 
mieszkańców Wielkopolski 

 mobilizacja lokalnego środowiska 
kulturalnego do aktywizacji w zakresie 
współpracy międzynarodowej 

 poszerzenie przez Fundację sieci partnerów 
i obszaru oddziaływania w Wielkopolsce  

 
RAZEM: 30 000,00 zł 

 
 


