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12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN „RODZINNA WARSZAWA”
działania plastyczne: slajmy (kolorowe glutki), gniotki (antystresowe baloniki wypełnione skrobią ziemniaczaną); gry plenerowe: Mega Gra planszowa „Wyprawa po skarb”, kółko i krzyżyk, Mega Connect, CARROM, kapsle, tablica 
zręcznościowa; FAB LAB Wbijaj: warsztaty stolarskie dla małych i dużych

DOM KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE
działania plastyczne: dekorowanie płóciennych toreb techniką decoupage, farbami 
i flamastrami, malowanie gipsowych figurek

TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY
zajęcia dla młodzieży „Od marzeń do celów”: origami – strategia pracy z celami Walta 
Disneya (Marzyciel, Realista, Krytyk), „Lustro i okulary” – spojrzeć na siebie z innej 
perspektywy

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE
pokaz pracy w średniowiecznej mennicy, wybijanie monet, konkurs z nagrodami, doradztwo numizmatyczne, wycena, porady numizmatyczne

FUNDACJA BELLE EPOQUE i MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK
warsztaty twórcze, prowadzone przez animatorów z Muzeum Domków dla Lalek – miniaturowe „Warszawskie kamieniczki – pudełeczka”

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚRÓDMIEŚCIE
konkurs smaków „Przyjdź i zgadnij, co jesz?”, zabawy: kreatywna plastyka, gry i zabawy 
sportowe

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
działania muzyczne, mini-warsztaty: perkusja, gitara, skrzypce, śpiew, emisja głosu, ćwiczenia oddechowo wo-
kalne

STOWARZYSZENIE KLUB RODZIN ABSTYNENCKICH SERCE
warsztaty dla dzieci: rękodzieło (wyrób kwiatków, bransoletek, spinek), malarstwo; informacje o działalności Klubu

FUNDACJA FORTIMA AKADEMIA FILMOWEGO SŁOWA
13.00  warsztaty filmowe dla dzieci

14.00  warsztaty audiodeskrypcji, projekcje filmów z audiodeskrypcją, zajęcia plastyczne (nauka rymowanek połączona z rysowaniem/kolorowaniem ilustracji do wierszy)

15.00  tłumaczenia filmów – jak to się robi?, wykład nt. przekładu audiowizualnego (dorośli)

16.00  spotkanie z tłumaczem filmowym; możliwość robienia zdjęć z klapsem i megafonem na krześle reżyserskim

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CHORAŁOWE GREGORIANUM
konkursy muzyczne, poznawanie nut i dźwięków, kolorowanki muzyczne, nauka piosenek dla dzieci, quizy muzyczne, działania plastyczne: w kręgu muzyki, kolorowanki

STOWARZYSZENIE AMFORA
warsztaty garncarskie: koło garncarskie – wytwory z gliny, kubeczki, miseczki

STOWARZYSZENIE ASLAN
zabawy dla dzieci: bańki mydlane, gry planszowe, taśma do ćwiczeń/chodzenia (rozciągnięta między drzewami)

FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ
zabawy integracyjne, zwierzątka z balonów dla dzieci, pomiary glikemii, informacje i porady diabetologiczne, zabawy integracyjne dla rodzin

POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA
12.00–14.30  „Mali detektywi w akcji” – zabawa dla dzieci młodszych

14.30–17.00  „Wehikuł czasu – powrót do przeszłości” – oldschoolowe zabawy dla małych i dużych oraz „Wyspa skarbów” – gra terenowa dla dzieci i młodzieży – Znajdź skarb, zanim zrobi to Czarnobrody!

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
zabawy podwórkowe – „Archiwum gier”: gra w klasy, gra w gumę, bierki, pchełki, jojo, 
„zośka”, gra w „wisielca”, gra w kropki, kółko i krzyżyk, orgiami

FUNDACJA TRZY KROKI
warsztaty slow jogging, pokaz technik i warsztaty nordic walking

STOWARZYSZENIE OPTA 
zabawy z chustą KLANZY

12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00

14.40



Dzielnica Śródmieście 
Miasta Stołecznego Warszawy
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12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00

FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ – INFOpunkt, dyżur psychologa, punkt informacyjno-edukacyjny o centrum pomocy i wsparcia „#afterpartyFES”, stworzonym we współpracy ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki, którego 
celem jest ograniczanie szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – rezentacja 
Mapy Społecznych Miejsc Warszawy

TOWARZYSTWO POLSKO-NORWESKIE – podobieństwa i różnice między językiem 
polskim i norweskim – prezentacja i ćwiczenia – zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych

PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL – stoisko promocyjne, przy którym będzie można zapoznać się z projektami Fundacji, zgłosić na kurs wolontariatu, wziąć udział w konkursie misyjnym i wylosować afrykańskie przysłowie

ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO – WARSZAWSKI DOM POD FONTANNĄ – rozmowy z mieszkańcami na temat działalności Zespołu, 
udostępnianie ulotek, folderów, gra pamięciowa Memory z hasłami związanymi z Warszawskim Domem pod Fontanną i modelem Domu-Klubu

STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH „ZŁOTA KACZKA” – spotkania varsavianistyczne z przewodnikami ze Złotej Kaczki, łamigłówki dla dużych i małych

FUNDACJA SCENA WSPÓŁCZESNA – stoisko promocyjne z programami, ulotkami, gadżetami związanymi z Teatrem Sceny Współczesnej oraz Teatrem Tańca Zawirowania; po przedstawieniu będzie możliwość zdobycia autografów 
od aktorów oraz zrobienia zdjęć z obsadą

FUNDACJA METAMORFOZY – prezentacja działalności: informacje o zajęciach prozdrowotnych, 
zajęciach artystycznych w Galerii Metamorfozy, warsztatach aktorskich i coachingowo-dramowych, 
które będą realizowane w II połowie roku, o spacerach i gawędach historycznych, broszury 
dotyczące ageizmu i przemocy w rodzinie, krótkie, animowane filmy dot. przemocy w rodzinie 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ABSTYNENCKIEJ „U PIMA” – spotkanie z terapeutą

STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY KARAN – poradnictwo w zakresie uzależnień 
chemicznych i behawioralnych, udzielanie informacji na temat możliwości odbycia terapii i leczenia z uzależnienia, 
prezentacja oferty leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, indywidualnego i grupowego, rozdawnictwo 
materiałów informacyjnych i edukacyjnych dot. uzależnień

STOWARZYSZENIE MONAR – prezentacja działalności stowarzyszenia: informacje o działaniach terapeutycznych 
i pomocowych, Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, programach profilaktycznych oraz 
informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

14.30–15.00 występ mistrza polski w beatboxie – Piotra Jarosza

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH – prezentacja oferty edukacyjnej skierowanej do 
różnych grup wiekowych i środowisk; Federacja zajmuje się przede wszystkim wspieraniem 
szkół i przedszkoli tworzonych przez stowarzyszenia rodziców i mieszkańców wsi, realizuje 
też projekty wzmacniające aktywność obywatelską organizacji pozarządowych

Centrum Pomocy Społecznej – prezentacja aktualnej oferty projektów, imprez i wydarzeń: impreza „Lato Seniora”, projekty 
finansowane z budżetu partycypacyjnego, w tym „Spotkajmy się na Twardej”, „Cyfrowy Senior”, „Jadłodzielnia dla Śródmieścia”, 
inicjatywa lokalna „Mama Wśród Mieściu”, projekt współfinansowanego ze środków UE „Paleta szans i możliwości śródmiejskich 
rodzin”

FUNDACJA PRACOWANIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA – prezentacja działań fundacji 
w obszarze innowacji społecznych, partycypacji obywatelskiej, badań społecznych oraz projektów związanych 
z budowaniem tożsamości lokalnej
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12.00–12.15 STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 prezentacja Mapy Społecznych Miejsc Warszawy – Mapa Społecznych Miejsc Warszawy to narzędzie serwisu warszawa.ngo.pl, 

wspierającego warszawskie organizacje pozarządowe, które pokazuje miejsca prowadzone w Warszawie przez stowarzyszenia, fun-
dacje i spółdzielnie socjalne

12.20–12.40 CENTRUM WSPIERANIA RODZIN „RODZINNA WARSZAWA”
 zespoły wokalne z Ogniska „Starówka” w repertuarze własnym

13.30–14.00 CENTRUM WSPIERANIA RODZIN „RODZINNA WARSZAWA”
 pokazy trzech grup tanecznych z Ogniska „Starówka”

14.15–15.00 TOWARZYSTWO POLSKO-NORWESKIE
 koncert męskiej grupy wokalnej z Norwegii „Den Norske Mannsoktett”

15.00–15.30 FUNDACJA SCENA WSPÓŁCZESNA
 „Dzieła Wszystkie Szekspira” fragmenty spektaklu, który obchodzi XX-lecie – żartobliwa i zajmująca prezentacja wszystkich 37 dra-

matów największego dramaturga wszech czasów to fantastyczna lekcja literatury w skróconej wersji, trójka aktorów występujących 
pod własnymi imionami, będzie bawić publiczność, żonglując cytatami, streszczeniami fabuł i odwołaniem do stereotypowej znajo-
mości dzieł Szekspira

16.00–17.00 FUNDACJA ACT 4 ART IM. MEISNERA i FUNDACJA METAMORFOZY
 „Zapisane w listach” spektakl muzyczny, będący zwieńczeniem cyklu warsztatów aktorsko-pisarskich oraz emisyjnych przeprowa-

dzonych dla mieszkańców Śródmieścia oraz osób ze Śródmieściem związanych; podróż sentymentalna w świat wspomnień i wy-
obraźni w reżyserii Sylwii Kaczmarek, piosenki znanych polskich kompozytorów w wykonaniu Aleksandry Walusiak przeplatane li-
stami Warszawiaków – owocami pracy warsztatowej (Projekt finansowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy); premiera 
odbyła się w Domu Kultury Śródmieście 10 grudnia 2017 r.

Organizatorzy:

Patronat medialny:

Przez cały czas trwania imprezy otwarty jest punkt gastronomiczny obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Młodzieżowe StartLab
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