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O 
PROGRA
MIE

1.1 NA CZYM „TO WSZYSTKO” POLEGA?

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, 
specjalnie stworzonym na potrzeby Projektu. Mali 
Uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać 
i wydawać pieniądze. Przez 5 dni biorą udział 
w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców, 
reprezentujących różne branże. Dzieci zdobywają nie 
tylko wiedzę teoretyczną o specyfice danego zawodu, 
ale również uczestniczą w zajęciach praktycznych. 
Przedsiębiorcy są zobowiązani do wyposażenia stanowisk 
w niezbędne sprzęty i materiały edukacyjne, potrzebne 
do nauki zawodu. Uczestnicy Projektu wykonują czynności 
pod okiem fachowców/ nauczycieli zawodu, po uprzednim 
instruktażu. 

Za wykonane czynności Uczestnicy otrzymują Walutę 
„Małego Miasta”, którą mogą wydać od razu w Sklepach 
Kusicielach (na: słodycze, przekąski, drobne upominki, 
gadżety itp.) lub pomnożyć odkładając na lokacie w Banku. 
Ostatniego dnia, na zakończenie warsztatów, uczestnicy 
wypłacają zaoszczędzone pieniądze wraz z odsetkami. 
Osoby, które oszczędzały przez 5 dni, mogą zakupić 
w Sklepie Marzeń wymarzone zabawki, artykuły lub sprzęt.

Na terenie „Małego Miasta” funkcjonuje Małomiasteczkowy 
Urząd Skarbowy, do którego obowiązkowo każdy 
Uczestnik codziennie odprowadza „podatki”. Podatki 
zostaną przeznaczone na zakup dóbr materialnych, które 
przyczynią się do zmiany publicznej przestrzeni miasta, 
na terenie którego odbywa się „Małe Miasto”. Uczestników 
można również zachęcać, aby określony procent swojego 
„zarobku” przeznaczyli na działalność organizacji 
pozarządowych, zaproszonych do udziału w Projekcie. 
Pozostałą kwotę zarobionych pieniędzy dzieci wpłacają do 
banku na lokatę. 

Podczas Projektu, Uczestnicy zarabiają w specjalnej 
walucie, która jest wewnętrznym środkiem płatniczym. 
Nazwa waluty powinna odnosić się w miarę możliwości 
do danego regionu lub miejscowości (przykładowe nazwy 
to: dutki podhalańskie, ditki kaszubskie, stasze, denary 
wągowieckie, dzierżonie, itp.). 

Warunkiem koniecznym Projektu jest zaangażowanie służb 
mundurowych takich jak: policja, straż pożarna, ratownicy 
medyczni lub inne. Na Projekcie powinni być również 
obecni przedstawiciele innych zawodów np. bankier, szewc, 
krawcowa, fryzjer, kucharz, cukiernik, kelner, mechanik, 
urzędnik itp. Uczestnicy przebywają na Projekcie minimum 
6 godzin dziennie, przy czym warsztaty edukacyjne (praca 
u Przedsiębiorców) powinna trwać minimum 3 godziny 
dziennie. 

Poza warsztatami, należy zapewnić różnego typu 
dodatkowe atrakcje np. gra terenowa, wyjście na basen, 
dmuchane zamki, warsztaty z pierwszej pomocy, gry 
w planszówki, malowanie buziek, zawody sportowe lub 
inne aktywności / zabawy dla dzieci. 

Ponadto, codzienne życie społeczności miejskiej 
dokumentowane jest za pośrednictwem różnego typu 
mediów lokalnych i o zasięgu globalnym, takich jak: media 
społecznościowe, telewizja, radio, prasa i inne. 

Od 2022 roku, Projekt „Małe Miasto” powinien być 
organizowany w formie półkolonii, zgodnie z bieżącymi 
wytycznymi i przepisami określonymi przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. 

I. O PROGRAMIE
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1.2 DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ PROGRAM?

Program „Małe Miasto” jest skierowany do dzieci w wieku 
8-12 lat, uczęszczających do szkół podstawowych, 
znajdujących się w gminach liczących od 25 001 do  

100 000 mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. W jednym Projekcie powinna uczestniczyć grupa 
(stała) minimum 100 dzieci. 

1.3 KTO MOŻE WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?

W programie mogą uczestniczyć fundacje 
i stowarzyszenia, we współpracy z jednostką samorządu 
terytorialnego. Projekt może być realizowany na terenie 
gmin od 25 001 do 100 000 mieszkańców na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Miejsce realizacji Projektu może 
być inne niż siedziba danej fundacji lub stowarzyszenia. 

Podmiot, który brał już udział w poprzednich edycjach 
programu „Małe Miasto”, może ponownie ubiegać 
się o dofinansowanie w kolejnej edycji Konkursu. 
Podstawowym warunkiem ponownego uczestnictwa 
w nowej edycji Konkursu jest realizacja Projektu w innej 
gminie niż poprzednio.

1.4 JAKI JEST CEL PROGRAMU?

Planując działania należy mieć na uwadze, że głównym 
celem Projektu jest:

 � podniesienie wiedzy ekonomicznej i finansowej 
u dzieci w wieku 8-12 lat,

 � zapoznanie się przez dzieci z mechanizmami 
funkcjonowania gospodarki i obrotu pieniądza,

 � możliwość doświadczenia, czym jest praca i poznania, 
skąd biorą się pieniądze,

 � praktyczna nauka oraz przygotowanie do dorosłego 
życia,

 � poznanie różnych sposobów oszczędzania pieniędzy,

 � podstawy mądrego planowania swoich wydatków oraz 
oszczędności,

 � zapoznanie się z różnorodnymi zawodami oraz 
poznanie różnych możliwości zawodowych,

 � samodzielne podejmowanie decyzji przez dzieci,

 � uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i gminy,

 � nauka poprzez zabawę.

Ponadto, tegoroczna formuła półkolonii pozwoli 
zagospodarować w ciekawy i atrakcyjny sposób wolny czas 
dzieci, i tym samym pozwoli wesprzeć rodziców w opiece 
nad nimi w okresie wakacyjnym. 

1.5 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie 
wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz 
wniosków online dostępny na stronie:  
dotacje.fundacjabgk.pl/login 

http://dotacje.fundacjabgk.pl/login
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podczas Projektu powinny być zapewnione 2 posiłki 
(dwudaniowy obiad oraz drugie śniadanie lub 
podwieczorek);

8. Pozostałe koszty – takie jak: 

 � pielęgniarka, ratownik medyczny, lekarz;

 � ubezpieczenie Uczestników Projektu;

 � ochrona wydarzenia;

 � środki higieniczne (np.: maseczki, termometry, 
rękawiczki, środki do dezynfekcji itp.);

 � materiały papiernicze, biurowe itp.

Dofinansowanie NIE może być przeznaczone na:

1. inwestycje;

2. remonty;

3. sprzęt typu: drukarki, laptopy itp., z wyjątkiem 
sprzętu, który stanowi część wyposażenia 
stanowiska pracy Przedsiębiorcy;

4. bieżącą działalność Grantobiorcy (np.: opłaty za 
media).

1.8 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Po ocenie formalnej, wnioski są rozpatrywane w oparciu 
o poniższe kryteria:

1. Różnorodność – czy Wnioskodawca pozyskał 
Przedsiębiorców z różnych branż? (0-3 pkt);

2. Zaangażowanie jednostki samorządu terytorialnego 
– jaka jest rola i aktywność jednostki samorządu 
terytorialnego, jakie zobowiązania finansowe lub 
pozafinansowe deklaruje jednostka samorządu 
terytorialnego na realizację „Małego Miasta”?   
(0-3 pkt);

3. Medialność Projektu – jaki będzie zasięg promocji 
Projektu? (np. lokalny, ogólnopolski) (0-3 pkt); 

4. Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane 
wydatki są spójne z działaniami przedstawionymi 
w Projekcie i zostały tam uzasadnione? (0-3 pkt);

5. Ogólna atrakcyjność Projektu – dodatkowa ocena 
ogólnej atrakcyjności Projektu (0-2 pkt). 

1.9 JAKICH PROJEKTÓW SZUKAMY? 

Czekamy na zgłoszenia fundacji lub stowarzyszeń, które 
będą mogły zaangażować się w Projekt przeznaczony 
dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, we współpracy 
z jednostką samorządu terytorialnego oraz Sponsorami 
i Przedsiębiorcami. Projekt powinien być realizowany na 
terenie gminy liczącej od 25 001 do 100 000 mieszkańców, 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

W 2022 roku Projekty „Małe Miasto” powinny odbywać się 
w okresie wakacyjnym, tj. od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 r., 
obowiązkowo w formie półkolonii.

1.6 JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA?

Jeden Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie 
do 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 
złotych 00/100). 

1.7 NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

1. Koszty programowe, w tym:

 � wyposażenie stanowisk pracy;

 � materiał filmowy oraz profesjonalna fotorelacja 
z realizacji Projektu – łączny koszt do 13 000,00 zł 
brutto (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100);

 � wyposażenie Sklepu Marzeń – koszt do 30 000 
zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100);

 � koszt Sklepu Kusiciela;

 � koszt inwestycji z podatków Małomiasteczkowego 
Urzędu Skarbowego – koszt do 10 000,00 zł brutto 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2. Koszty rzeczowe, w tym:

 � opracowanie i produkcja materiałów typu: 
identyfikatory, karty/książeczki Uczestnika, 
smycze, torby itp.;

 � opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych 
Projektu (np. balony, opaski, torby, rollupy, flagi, 
plakaty, banery, broszury itp.);

 � koszulki dla Uczestników, Wolontariuszy, 
Wychowawców; 

3. Koszty osobowe – łączny koszt nie powinien 
przekroczyć kwoty 35 000,00 zł brutto (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), koszty 
mogą zawierać:

 � wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia;

 � wynagrodzenie dla Wychowawców i Kierownika 
wypoczynku;

 � upominki dla Wolontariuszy;

4. Koszty dodatkowych atrakcji – koszty związane 
z dodatkowymi atrakcjami podczas Projektu (np. 
gra terenowa, wyjście na basen, dmuchane zamki, 
warsztaty z pierwszej pomocy itp.);

5. Koszty koordynacji – wynagrodzenie koordynatora 
Projektu nieprzekraczające kwoty 4 500,00 zł 
brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 
00/100); wynagrodzenie z tytułu koordynacji 
nie może być łączone z innym wynagrodzeniem, 
poza ewentualnym wynagrodzeniem Kierownika 
wypoczynku, bez możliwości fakturowania innych 
usług w ramach np. własnej działalności;

6. Koszty administracyjne, w tym:

 � koszt wynagrodzenia za usługę księgową/kadrową/
prawną lub inną o charakterze rozliczeniowo-
formalnym (w zależności od potrzeb Grantobiorcy) 
do 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100);

7. Koszt wyżywienia dla wszystkich Uczestników 
Projektu – łączny koszt do 35 000,00 zł brutto  
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100); 
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„MAŁE  
MIASTO”  
W FORMIE  
PÓŁKOLONII

Od tego roku, Projekt powinien być zorganizowany 
w formie półkolonii. 

Co to dokładnie oznacza? 
Zorganizowanie Projektu zgodnie z wszelkimi 
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji i Nauki 

Szczegółowe informacje i wytyczne -> dostępne na stronie 
MEiN: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wypoczynek

II. „MAŁE MIASTO” W FORMIE 
PÓŁKOLONII 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wypoczynek
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NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA:

 � obowiązek zgłoszenie wypoczynku – należy 
zarejestrować się na stronie MEiN oraz złożyć wniosek 
wraz z załącznikami (wersja papierowa lub elektroniczna) 
min 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (należy 
wybrać formularz: Zgłoszenia dla półkolonii)

 � bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku: obiekt lub 
teren spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska, oraz warunki higieniczno-sanitarne,

 � odpowiednia kadra wypoczynku: kierownik wypoczynku 
+ wychowawcy wypoczynku (spełnienie konkretnych 
wymagań ustawowych) 

UWAGA! Potrzebna jest odpowiednia liczba wychowawców: 

w przypadku dzieci do 10 r.ż. – 1 wychowawca na 15 dzieci

w przypadku dzieci pow. 10 r.ż. – 1 wychowawca na 20 dzieci

 � dostęp do opieki medycznej (pielęgniarka, ratownik lub 
lekarz) oraz ubezpieczenie,

 � żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia,

 � program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, 
zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, 
sprawności fizycznej i umiejętności – należy opracować 
ramowy program wypoczynku oraz prowadzić dziennik 
zajęć,

 � czas wypoczynku – w tym przypadku jest to min. 6h 
(w tym 3h warsztatów z Przedsiębiorcami), 
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HARMONO 
GRAM  
ZREALIZO 
WANYCH 
PROJEKTÓW 

DO TEJ PORY ZREALIZOWALIŚMY 
NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:
PROGRAM PILOTAŻOWY: 

Nowy Targ (2017)

I EDYCJA: 

Łowicz, Zakopane (2018), 

Wejherowo (styczeń 2019)

II EDYCJA: 

Rumia, Kłodzko, 

Busko-Zdrój, 

Brodnica (2019)

III EDYCJA: 

Staszów (2020), 

Reda, Cieszyn 

(realizacja w 2021, projekty 

przesunięte z powodu COVID-19)

IV EDYCJA: 

Kędzierzyn-Koźle, 

Wągrowiec, 

Dzierżoniów (2021)

III. HARMONOGRAM 
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

Wejherowo
(styczeń 2019)
Rumia (2019)
Reda (2021)

Łowicz 
(styczeń 2019)

Cieszyn
(2021)

Brodnica
(2019)

Wągrowiec
(2019)

Nowy Targ (2017)

Busko-Zdrój (2019)
Staszów (2020)

Kłodzko 
(2019)

Dzierżoniów 
(2021)

Kędzierzyn
-Koźle 
(2021)

Zakopane (2018)
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DOBRE 
PRAK
TYKI

I EDYCJA PROGRAMU – 2018 / 2019
4.1 PROGRAM PILOTAŻOWY „MAŁE MIASTO NOWY TARG” – 2017

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Nowy Targ” 

Termin realizacji: od 18 września do 22 września 2017 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie:  Fundacja 
Educato

Przykładowe warsztaty/zawody: dziennikarz, strażak, 
ratownik, policjant, mechanik, tancerz, kucharz…

Opis realizacji programu: Grupa uczestników liczyła ok 110 
osób ze szkół na terenie gminy Nowy Targ i z okolicznych 
miejscowości. Wydarzenie obejmowało turnus trwający 5 
dni. Zajęcia były przeprowadzone w 22 grupach liczących 
po 5 osób. Dzieci uczyły się na 30 stanowiskach pracy. 
Każda zmiana rozpoczynała się od kilkunastominutowego 
pokazu zawodu i informacji o jego tajnikach. 

W miasteczku działał Bank, który rozdysponowywał 
walutę pomiędzy stanowiskami pracy tak, by pracodawcy 
mogli zapłacić małym pracownikom wynagrodzenie. 
Na terenie „Małego Miasta” funkcjonował również 
Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie zostały przeprowadzone 
„wykłady” o tematyce ekonomicznej, w następujących 
dziedzinach: praca i wynagrodzenie, karty kredytowe, 
lokaty i inne formy oszczędzania. Każda grupa codziennie 
uczestniczyła w 30-minutowym wykładzie. W trakcie 
trwania „Małego Miasta” zostały zorganizowane pokazy 
m.in. udzielania pierwszej pomocy, pomocy ratownictwa 
wodnego oraz zasady zachowania się w górach i nad 
wodą. W ostatnim dniu Projektu, uczestnicy mogli zrobić 
zakupy w Sklepie Marzeń. Część zarobionych pieniędzy 
można było również przeznaczyć na szczytny cel 
organizacji pozarządowych, zaproszonych do Projektu. 

IV. DOBRE PRAKTYKI
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4.2  „MAŁE MIASTO ŁOWICZ” – 2018  

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Łowicz”

Termin realizacji: od 15 do 19 października 2018 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
„Czyń Dobro im. Jana Pawła II”

Przykładowe warsztaty/zawody: urzędnik, bankier, 
pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej, strażak, 
policjant, ratownik medyczny, montażysta, stolarz, 
filmowiec, dziennikarz, sprzedawca, garncarz,  
pracownik, mennicy, poligraf…

Opis realizacji programu: Fundacja we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Łowiczu zorganizowała „Małe 
Miasto” wzorem wydarzenia z 2017 r., które odbyło się 
w Nowym Targu. Zgodnie z ideą odbyły się tam warsztaty 
nauki zawodów. Dzieci uczyły się kilkunastu zawodów 
i aspektów ekonomii poprzez zabawę. Na zakończenie 
warsztatów, na uczestników czekał Sklep Marzeń. 

4.3  „MAŁE MIASTO ZAKOPANE” – 2018 

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Zakopane” 

Termin realizacji: od 19 do 23 listopada 2018 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Educato

Przykładowe warsztaty/zawody: pierwsza pomoc 
i zasady zachowania w górach, obsługa klienta, recepcja 
hotelowa/obsługa hotelu, zajęcia z programowania, 
pracownik parku narodowego, muzealnik, dziennikarz 
prasowy, korespondent, dziennikarz telewizyjny, operator 
kamery, leśnik, piekarz, zajęcia edukacyjno-informacyjne 
z zakresu ekotechnologii, kelner, barman, pracownik 
marketingu/ reklamy, zajęcia edukacyjno-informacyjne nt. 
bezpieczeństwa, stolarz, cieśla, instruktor narciarstwa, 
pracownik informacji turystycznej, przewodnik górski

Opis realizacji programu: Zajęcia trwały od poniedziałku 
do piątku i odbywały się w 20 grupach liczących 
po 5 osób. W ramach zajęć, każdy z uczestników 
codziennie pracował przez 3 godziny dziennie, tj. 
3 zmiany po 1 godzinie z trzech różnych zawodów. 

W związku z turystycznym charakterem miejscowości, 
dobór zawodów został dokonany kluczem regionalnym 
i branżowym, tak by odpowiadał przekrojowi 
gospodarczemu miasta partnerskiego. Ponadto, 
każdego dnia był czas na zabawy, gry, warsztaty oraz 
dodatkowe zajęcia, w tym również zajęcia edukacyjne 
w Małomiasteczkowym Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Każdego dnia, po zakończonych warsztatach, uczestnicy 
odwiedzali Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy, 
gdzie odprowadzali należne podatki. Ostatniego dnia, 
uczestnicy dokonali zakupów w Sklepie Marzeń.
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4.4  „MAŁE MIASTO WEJHEROWO” – 2019

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Wejherowo” 

Termin realizacji: od 21 do 25 stycznia 2019 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Dom mojego Brata 

Przykładowe warsztaty/zawody: operator kamery, 
dziennikarz, piekarz, szewc, stolarz, leśniczy, policjant, 
strażak, kosmetyczka, inspektor/kontroler, strażnik 
miejski, laborant, chemik, kucharz/cukiernik, aktor…

Opis realizacji programu: 

1. akcja informacyjna Fundacji i Urzędu Miasta na temat 
realizacji Projektu (portale społecznościowe, radio, prasa, 
lokalna telewizja, plakaty),

2. nawiązanie kontaktów i współpracy z Przedsiębiorcami 
i Sponsorami, 

3. pozyskanie nagród, niespodzianek, gadżetów dla 
Uczestników,

4. zabezpieczenie lokalizacji na czas przedsięwzięcia, 

5. ubezpieczenie uczestników Projektu,

6. zabezpieczenie wyżywienia Uczestnikom Projektu, 

7. akcja promocyjna Projektu (internet, media),

8. rzeczywista realizacja Projektu,

9. nagrywanie materiału filmowego,

10. rozliczenie Projektu.

II EDYCJA PROGRAMU – 2019 
4.5 „MAŁE MIASTO RUMIA” – 2019

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Rumia 2019” 

Termin realizacji: od 10 do 14 czerwca 2019 r.

Fundacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja Dom 
mojego Brata 

Przykładowe warsztaty/zawody: laborant/chemik, 
inspektor/kontroler, strażak, policjant, strażnik miejski, 
leśniczy, kucharz, cukiernik, kelner, fryzjer, sprzedawca, 
ratownik medyczny, krawcowa, szewc, nauczyciel, 
kominiarz, pracownik banku, recepcjonistka, obsługa 
pięter, dziennikarz…

Opis realizacji programu: 

Druga edycja wystartowała w czerwcu wraz z Projektem 
w Rumii. Wzięło w nim udział ok 114 dzieci, wspieranych 
przez ok 70 wolontariuszy oraz ok 10 nauczycieli. 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez ok 50 
przedsiębiorców, na ponad 20 stanowiskach pracy.
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4.6 „MAŁE MIASTO KŁODZKO” – 2019

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Kłodzko 2019” 

Termin realizacji: od 1 do 5 lipca 2019 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie:  
Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu

Przykładowe warsztaty/zawody: pielęgniarka, 
przewodnik, dziennikarz telewizyjny, montażysta układów 
elektronicznych, agent ochrony, kosmetolog/chirurg 
plastyczny, muzealnik, aktor, reżyser, burmistrz, pracownik 
sanepidu, ogrodnik, policjant, strażak, ratownik wodny, 
pracownik pomocy drogowej, producent mebli…

Opis realizacji programu: 

Kolejny Projekt został przeprowadzony w Kłodzku, przy 
udziale ok 124 dzieci i ok 50 opiekunów. Warsztaty 
edukacyjne odbyły się częściowo w szkole podstawowej, 
a duża ich część w terenie, tj. w siedzibie policji, straży 
pożarnej czy też w urzędzie miasta i w muzeum.pożarnej 
czy też w urzędzie miasta i w muzeum.

4.7 „MAŁE MIASTO BUSKO ZDRÓJ ” – 2019

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Busko-Zdrój” 

Termin realizacji: od 9 do 13 września 2019 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Nowa Przestrzeń Sztuki

Przykładowe warsztaty/zawody: pracownik banku, 
fizjoterapeuta, kosmetyczka, kelner, obsługa hotelowa, 
pracownik informacji turystycznej, strażak, policjant, 
pracownik oczyszczania miasta, cukiernik, ceramik, 
ratownik medyczny, pracownik sprzedaży telefonicznej, 
dziennikarz, pielęgniarka/rehabilitant, tancerz, choreograf, 
projektant mody, grafik, fotograf, zawód radnego…

Opis realizacji programu: 

1. poinformowanie o Projekcie Partnerów i Sponsorów,

2. zaproszenie szkół do udziału w Projekcie,

3. wypracowanie spójnej koncepcji i logistyki,

4. przygotowanie grafiki,

5. pozyskanie nagród i niespodzianek na potrzeby Projektu,

6. akcja informacyjna w mediach,

7. ubezpieczenie Uczestników,

8. spotkanie organizacyjne,

9. przygotowanie i podpisanie umów,

10. wydruk materiałów,

11. przygotowanie miejsca do realizacji Projektu,

12. realizacja,

13. promocja bieżąca Projektu w mediach,

14. prowadzenie dokumentacji i nagrywanie materiału.

Zajęcia obywały się na terenie Buskiego Samorządowego 
Centrum Kultury, hotelu oraz między obiektami na 
otwartej, rekreacyjno-spacerowej przestrzeni miejskiej. 
W Projekcie wzięło udział 105 dzieci ze wszystkich 
publicznych szkół podstawowych z gminy. 
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4.8 „MAŁE MIASTO BRODNICA” – 2019

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Brodnica 2019” 

Termin realizacji: od 23 do 27 września 2019 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Regionalna 
Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna

Przykładowe warsztaty/zawody: policjant, ratownik, 
strażak, żołnierz, fryzjer, inspektor/laborant, urzędnik 
miejski, pracownik warsztatu biżuterii artystycznej, 
florystka, piekarz, księgowa, kosmetyczka, kucharz, kelner, 
krawiec, ślusarz, drukarz, fotograf, stolarz, animator 
kultury, agent ochrony…

Opis realizacji programu: 

1. podpisanie porozumień o współpracy,

2. przekazanie informacji do szkół, rekrutacja Uczestników,

3. przygotowanie stanowisk pracy,

4. przygotowanie infrastruktury „Małego Miasta”, 

5. realizacja wydarzenia „Małe Miasto”,

6. kampania reklamowa i informacyjna, 

7. opracowanie i przygotowanie materiałów  
programowych i informacyjnych,

8. czynności administracyjne i techniczne. 

Ostatnim projektem w ramach drugiej edycji było „Małe 
Miasto Brodnica”, które odbyło się pod koniec września. 
W warsztatach uczestniczyło około 132 dzieci. Projekt 
rozpoczęła uroczysta parada ulicami miasta, a inaugurację 
uświetnił wykład profesora z uniwersytetu w Toruniu. 
W kolejnych dniach, oprócz zajęć o różnorodnej tematyce, 
odbyły się dodatkowo atrakcje takie jak: przeciąganie liny, 
turniej gier planszowych czy zajęcia taneczne.

III EDYCJA PROGRAMU – 2020/2021
4.9  „MAŁE MIASTO STASZÓW” – 2020

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Staszów” 

Termin realizacji: od 28 września do 2 października 2020 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Nowa Przestrzeń Sztuki

Przykładowe warsztaty/zawody: strażak, policjant, 
dziennikarz, pracownik banku, dekorator bombek, 
leśnik, kucharz, kelner, fotograf, prezenter telewizyjny, 
prezenter radiowy, redaktor gazety, psi trener, edukator 
ekologiczny, reklama kreatywna, rysownik konferencji, 
artysta, dekorator wnętrz, pszczelarz, florysta…

Opis realizacji programu: 

1. rozesłanie informacji na temat realizacji Projektu, 

2. zaproszenie szkół do udziału w Projekcie,

3. zorganizowanie spotkania informacyjnego dla 
Partnerów Projektu,

4. wypracowanie spójnej koncepcji i logistyki Projektu,

5. przygotowanie grafiki na potrzeby Projektu,

6. pozyskanie nagród i niespodzianek dla Uczestników 
Projektu,
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7. akcja informacyjna na temat realizacji Projektu 
w mediach,

8. ubezpieczenie Uczestników Projektu,

9. przygotowanie i podpisanie umów z Przedsiębiorcami,

10. spotkania organizacyjne Partnerów, Przedsiębiorców, 
wolontariuszy, opiekunów grup szkolnych,

11. druk materiałów dla potrzeb realizacji Projektu,

12. przygotowanie przestrzeni do realizacji Projektu,

13. akcja promocyjna informująca o realizacji Projektu 
w mediach i na terenie miasta i gminy (internet, portale 
społecznościowe, radio, rozwieszenie plakatów),

14. realizacja Projektu i nauka różnych zawodów,

15. promocja bieżąca Projektu w mediach (radio, 
telewizja, gazety, internet, portale społecznościowe),

16. nagrywanie i montaż filmu dokumentującego 
działania projektowe,

17. prowadzenia dokumentacji finansowo-kadrowej, 

rozliczenie Projektu i przygotowanie sprawozdania.

Jedynym Projektem, który odbył się w ramach trzeciej 
edycji konkursu grantowego „Małe Miasto” w 2020 r. było 
„Małe Miasto Staszów”. W warsztatach uczestniczyło 
105 dzieci, które mogły zapoznać się z pracą 21 
przedsiębiorców. Przygotowania do Projektu odbywały 
się w trudnym i niepewnym czasie pandemii, co było nie 
lada wyzwaniem przy organizacji tego wydarzenia. Mimo 
bardzo trudnej sytuacji związanej z COVID Projekt został 
zrealizowany zgodnie z planem. Zostały wprowadzone 
jedynie zmiany ze względu na obostrzenia dotyczące 
przebywania maksymalnej ilości osób w pomieszczeniu, 
w związku z czym posiłki i zajęcia dodatkowe dla dzieci 
podzielone zostały na 3 tury. Poza standardowymi 
zajęciami odbyły się dodatkowe atrakcje dla dzieci takie 
jak: produkcja lizaków i cukierków, pokaz szalonego 
profesorka oraz kapsuła multimedialna. 

Projekt „Małe Miasto Staszów” został nagrodzony przez 
Radę Edukacji Finansowej jako najlepsza inicjatywa 
z zakresu edukacji finansowej w roku 2020.

4.10  „MAŁE MIASTO REDA” – 2021 (PROJEKT PRZESUNIĘTY Z POWODU 
COVID-19)

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Reda” 

Termin realizacji: od 18 czerwca do 21 czerwca 2021 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Dom mojego Brata

Przykładowe warsztaty/zawody: strażak, policjant, 
dziennikarz, pracownik banku, dekorator bombek, 
leśnik, kucharz, kelner, fotograf, prezenter telewizyjny, 
prezenter radiowy, redaktor gazety, psi trener, edukator 
ekologiczny, reklama kreatywna, rysownik konferencji, 

artysta, dekorator wnętrz, pszczelarz, florysta…

Opis realizacji programu: Ze względu na czas pandemii, 
projekt był kilkakrotnie przesuwany. W końcu odbył 
się w ostatnim tygodniu roku szkolnego, przy licznych 
ograniczeniach. W Projekcie uczestniczyło 105 dzieci, 
około 70 wolontariuszy (w tym z okolicznych szkół 
branżowych), 10 nauczycieli, 40 przedsiębiorców na 20 
stanowiskach pracy oraz organizatorzy. Dzieci mogły 
korzystać z kilku Sklepów Kusicieli (gofry, lody, food 
truck), a dodatkową atrakcją była mokra piana do 
lokalnej straży pożarnej.
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4.11   „MAŁE MIASTO CIESZYN” – 2021 (PROJEKT PRZESUNIĘTY Z POWODU 
COVID-19)

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Reda” 

Termin realizacji: od 19 lipca do 23 lipca 2021 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: 
Stowarzyszenie „Twórczy Rozwój”

Przykładowe warsztaty/zawody: wokalistka, 
plecionkarz, programista, fotograf, krawiec, architekt, 
chirurg, wizażysta, logistyk, biuro podróży, psycholog, 
weterynarz, urzędnik, strażak, policjant, ratownik 
medyczny, agencja reklamowa…

Opis realizacji programu: Ze względu na czas pandemii, 
projekt był kilkakrotnie przesuwany. W końcu odbył się 
w okresie wakacyjnym, w formie półkolonii. 

W Projekcie wzięło udział 100 dzieci w wieku 10-11 lat. Ponadto 
na Projekcie byli również obecni wolontariusze (harcerze), 
nauczyciele oraz kierownik i wychowawcy wypoczynku. 

Dzieci w 5-osobowych grupach, pod okiem 
wolontariusza przydzielonego do każdej grupy, brały 

udział w warsztatach zawodowych, zarabiając w ten 
sposób halerze piastowskie. Codziennie każda grupa 
wzięła udział w 3 warsztatach, trwających godzinę. 
Na terenie małego miasta został zorganizowany Bank 
oraz Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy, a także Sklep 
Marzeń i Sklep Kusiciel. Pod koniec Projektu odbyło 
się referendum, w którym mieszkańcy małego miasta 
wybrali inwestycje społeczną finansowaną z podatków.

Poza warsztatami z Przedsiębiorcami, uczestnicy mogli 
korzystać z różnych atrakcji takich jak: obozowisko 
cieszyńskiego grodu, kurs pierwszej pomocy, gra na 
orientację, trening twórczego myślenia i kreatywności, 
gry podwórkowe, koncert umuzykalniający czy 
małomiasteczkowe centrum prasowe. 

Na potrzeby Projektu została stworzona specjalna 
strona internetowa do rekrutacji uczestników 
i informowania o samym Projekcie. 

http://tworczyrozwoj.pl

IV EDYCJA PROGRAM – 2021
4.12  „MAŁE MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE” – 2021 

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Kędzierzyn-Koźle” 

Termin realizacji: od 13 września do 17 września 2021 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Nowa Przestrzeń Sztuki

Przykładowe warsztaty/zawody: ekolog, fotograf, 
filmowiec, polityk, krawiec, fryzjer, strażak, policjant, 
ratownik medyczny, technik żeglugi śródlądowej, 
logistyk, kucharz, sprzedawca, chemik, bankier.

Opis realizacji programu: W Projekcie wzięło udział 
110 dzieci. Poziom prowadzonych zajęć był na bardzo 
wysoki. Zajęcia były niezwykle różnorodne i ciekawe. 
Zaangażowani Przedsiębiorcy stanowili jednocześnie 
wizytówkę miasta.  
Z dodatkowych atrakcji odbyły się m.in.: pokazy 
chemików, pokaz strażacki oraz mecz siatkarski ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle. 

Projekt odnotował niezwykły rozgłos! Na stanowisku PR-
owiec, którego zadaniem było prowadzenie social mediów 

http://tworczyrozwoj.pl
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i komunikowanie projektu w Internecie, tworzono codzienne 
relacje. Zasięgi rosły z dnia na dzień i pod koniec projektu 
posty z Małego Miasta na Facebooku miały już po kilka 
tysięcy wyświetleń, a post z teledyskiem, który powstał 
w trakcie Projektu, dotarł do ponad 5000 osób! 

Fanpage Projektu:
https://m.facebook.com/Małe-Miasto-Kędzierzyn-
Koźle-208581731205625

4.13  „MAŁE MIASTO WĄGROWIEC” – 2021 

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Wągrowiec” 

Termin realizacji: od 20 września do 24 września 2021 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: Fundacja 
Teraz Wy

Przykładowe warsztaty/zawody: wolontariusz, artysta, 
kucharz, strażak, policjant, leśnik, ratownik medyczny, 
muzyk, fotograf, projektant, programista, urzędnik, 
ogrodnik, bankowiec, tapicer, stolarz, sportowiec, malarz….

Opis realizacji programu: W Projekcie uczestniczyło 108 
dzieci z okolicznych szkół. Zajęcia edukacyjne odbyły 

się na 18 stanowiskach pracy. Poza warsztatami odbyło 
się 5 wykładów edukacyjnych, każdego dnia na inny 
temat (z zakresu edukacji finansowej, świadomego 
oszczędzania, płacenia podatków, różnicy pomiędzy 
pracą na etat i prowadzeniem firmy). Ostatniego dnia 
dzieci mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji takich 
jak: dmuchany zamek, zjeżdżalnia i plac zabaw.

Ponadto, w ramach Projektu, dzieci otrzymały książkę 
edukacyjną z istotnymi informacjami na temat 
zarabiania, oszczędzania i płacenia podatków (w formie 
e-booka).

4.14  „MAŁE MIASTO DZIERŻONIÓW” – 2021 

Tytuł Projektu: „Małe Miasto Dzierżoniów” 

Termin realizacji: od 27 września do 1 października 2021 r.

Organizacja, która wzięła udział w Projekcie: 
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

Przykładowe warsztaty/zawody: ceramik, hafciarka, 
arborysta, tancerz, dziennikarz prasowy, prezenter 
telewizyjny, optometrysta, trener osobisty, bankowiec, 
szewc, grafik komputerowy, florysta, malarz, fotograf, 
cukiernik, strażak, policjant, ratownik medyczny…

Opis realizacji programu: Projekt rozpoczęła parada 
z udziałem dzieci i burmistrza. Dzieci spotkały się 

z burmistrzem przed ratuszem i przeszły wspólnie na 
miejsce wydarzenia, do Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury. Burmistrz wręczył dzieciom symboliczny klucz 
do Małego Miasta Dzierżoniów. 

W Projekcie wzięło udział 100 dzieci. Na terenie Małego 
Miasta powstała Rada Dzieci, Sklep Marzeń, Sklepy 
Kusiciele oraz specjalna strefa wypoczynku. Dodatkowe 
atrakcje, z których dzieci mogły skorzystać, to: 
warsztaty drukowania 3D, tworzenie obrazu 3D, zajęcia 
w mennicy, wizyta w muzeum, kurs pierwszej pomocy 
i inne.

https://m.facebook.com/Małe-Miasto-Kędzierzyn-Koźle-208581731205625
https://m.facebook.com/Małe-Miasto-Kędzierzyn-Koźle-208581731205625
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PODSU
MOWA
NIE

Program „Małe Miasto” jest realizowany przez naszą 
fundację od 2017 r. i jest świetnym sposobem na edukację 
dzieci w dziedzinie ekonomii i finansów. Do tej pory, przy 
współpracy z organizacjami lokalnymi oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego, odbyło się aż 14 projektów 
małomiasteczkowych (program pilotażowy oraz  
4 edycje programu). W piątej edycji programu planujemy 
dofinansować maks. 4 projekty na kwotę do 200 000,00 zł 
brutto każdy.

„Małe Miasto” to projekt, który zachwyca uczniów, 
młodzież, a także opiekunów, wychowawców 

i wszystkich dorosłych, którzy przy nim współpracują. To 
przedsięwzięcie, w które są zaangażowani przedstawiciele 
różnych zawodów, władze samorządowe oraz lokalna 
społeczność. Program to spora dawka wiedzy dla 
wszystkich uczestników oraz wspaniała zabawa i dobrze 
spędzony czas! 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w kolejnych 
edycjach!!!

V. PODSUMOWANIE 



3534



Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Opiekun projektu: Joanna Miszkurka, 

tel.: 667 017 718
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl

https://www.fundacja.bgk.pl

https://www.fundacja.bgk.pl

