
 

 

 

 
 

 
Organizator: Fundacja Open Mind   I Współorganizacja: CRZ Krzywy Komin, Grupakreatywni.pl, Kids Design Space  

Patronat honorowy:  Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dyrektor 

Wydziałów Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Patronat merytoryczny:  Humanitarium. Ogrody Doświadczeń, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Klimatologii i Atmosfery Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Life-Apis/pl, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu 

Partner główny: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Partnerzy: MPK Wrocław, Domy Czystej Energii, 

ograniczemisje.pl, Instytut Rozwoju Terytorialnego 

 

http://www.krzywykomin.pl/
http://www.wroclawlaczynascieplo.pl/


 

 

 

Patroni medialni: ekologia.pl, Radio Wrocław, Radio RAM, Fathers, Magazyn Fika, Tashka, Qlturka.pl, egodziecka.pl, egaga.pl, 

ulicaekologiczna.pl, ekogroup.info, ladnebebe.pl, czasdzieci.pl, juniorowo.pl, DOKiS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projekcie „Wrocław – łączy nas ciepło”  
 

Fundacja OPEN MIND zaprasza do zabawy, dialogu i pozytywnego eko-działania! Przez kilka najbliższych miesięcy 
przeprowadzimy dzieci przez proces walki o lepsze powietrze we Wrocławiu. Podczas ekologicznej przygody wspólnie z 
naukowcami i społecznikami rozłożymy powietrze na czynniki pierwsze! Sprawdzimy czy SMOG to taki straszny stwór z 
naszej wyobraźni, czy realne naukowe zjawisko. Przed nami cykl bezpłatnych eksperymentów, warsztatów i wycieczek, 
które wyposażą najmłodszych mieszkańców Wrocławia, nie tylko w wiedzę na temat ekologii, ale przede wszystkim 
zainspirują do poszukiwania rozwiązań realnych problemów miejskiego ekosystemu. Wyobraźcie sobie projekt, dzięki 
któremu dzieci nie zdobywają wiedzy jedynie ze szkolnej ławki. Opuszczają ją, aby doświadczać, eksperymentować i 
zwiedzać. Zdobyte inspiracje przetwarzają w rozwiązania, które wdrażają w życie z swoimi rówieśników, zarażając 
pozytywną energią dobrych zmian dorosłych. Taki właśnie jest projekt „Wrocław – łączy nas ciepło”! 
www.wroclawlaczynascieplo.pl  

Fundacja OPEN MIND – Kim jesteśmy? 
 
Połączyło nas marzenie o dobrze i harmonijnie zaprojektowanej przestrzeni. Chęć pokazania, że kultura, design i sztuka 
zmieniają nasze życie na lepsze. Wrocław, w którym na co dzień mieszkamy i pracujemy stał się inspiracją do działania i 
doskonałą przestrzenią do wymiany myśli i doświadczeń. Wspólnego poszukiwania inspiracji i kreowania dobrych 
projektów. Wierzymy w edukację bez barier, w każdym wieku i na każdym poziomie. Działamy w obszarze designu, 
rzemiosła, sztuki, architektury, nowych technologii, przedsiębiorczości i ekologii. Działamy pro-ekologicznie, 
kulturotwórczo, międzypokoleniowo i międzynarodowo. Mieliśmy okazję zaprosić Was do udziału, m.in w projektach: 
Kids Design Space – dzieci projektują przestrzeń, Międzynarodowym Festiwalu Dobrych Projektów WROCLOVE DESIGN, 
Fresh Design – Młoda Europa o designie, Laboratorium Designu i Sztuki, Design bez barier, Mama Design, Seminarium 
„Design dla Biznesu”, Aktywni i Kreatywni – Polacy w Europie, Drogowskazy. Dolnośląska Mapa Legend i Rzemiosła. 
Inspirację do odwiedzania unikalnych wrocławskich i dolnośląskich miejsc znajdziecie na: Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło, 
czy „Rzemiosło Wrocławia! Przed nami wiele możliwości, które wciąż stanowią dla nas wyzwanie i już w tej chwili nie 
możemy się ich doczekać. Więcej o nas na www.fundacjaopenmind.pl 
 

Partner Główny Projektu 
 

 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z Grupy EDF produkuje ciepło i energię elektryczną dla ponad 
połowy mieszkańców Wrocławia za pomocą nowoczesnych i ekologicznych instalacji. KOGENERACJA również ciepło 
myśli o mieszkańcach - wdraża programy pomocy społecznej, wspiera organizacje integrujące osoby niepełnosprawne, 
angażuje się w mecenat nad utalentowanymi studentami oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie rozbudzania 
postaw proekologicznych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

 
                  Do zobaczenia we Wrocławiu! 

http://www.wroclawlaczynascieplo.pl/
http://www.fundacjaopenmind.pl/

