Kategoria 1–100 tysięcy funtów
Centrum Ponownego Wykorzystania Surowców (Brixton Reuse Centre), dzielnica Coldharbour, Brixton
Projekt powstał we współpracy organizacji sąsiedzkiej Transition Town Brixton oraz grupy miejscowych
przedsiębiorstw zajmujących się ponownym wykorzystaniem surowców. Jego realizacja stworzy nowe możliwości
dla lokalnych wolontariuszy, a także doprowadzi do powstania miejsc pracy w zawodach związanych z ochroną
środowiska – edukując społeczność lokalną w zakresie umiejętności potrzebnych do życia w warunkach gospodarki
o niskich emisjach węglowych.
Fundusze posłużą do przekształcenia opuszczonego budynku garażowego w pobliżu Loughborough Junction w mini
kompleks przetwórni, w których wyrzucone surowce będą wykorzystywane do naprawy i odtwarzania produktów.
Szacuje się, że taka działalność ograniczy o 200 ton ilość takich odpadów jak meble, sprzęty domowe, komputery,
odzież i inne artykuły, trafiających każdego roku na wysypisko.

Kategoria 2–75 tysięcy funtów
Ośrodek społeczności lokalnej Wellfield (Wellfield Community Centre), dzielnica Streatham Wells, Streatham
Ośrodek Wellfield pomaga okolicznym mieszkańcom aktywnie angażować się w sprawy społeczności lokalnej.
Placówka zapewnia wyjątkowe wsparcie praktyczne dla wielu grup i zrzeszeń, a także dla licznych inicjatyw
prowadzonych przez Streatham Youth and Community Trust (fundusz działający na rzecz młodzieży i społeczności
lokalnej).
Fundusze zostaną wykorzystane do przeprowadzenia gruntownego remontu dachu ośrodka, a także instalacji
nowych rynien i ocieplenia konstrukcji – są to zabiegi, których ten pamiętający czasy wiktoriańskie budynek pilnie
potrzebuje. Renowacja sprawi, że ta wyjątkowa instytucja będzie mogła w pełni realizować swój potencjał,
odgrywając kluczową roli w życiu lokalnej społeczności jeszcze przez wiele lat.

Kategoria 3–50 tysięcy funtów
Ośrodek Działań Waterloo (Waterloo Action Centre), Bishop’s Ward, North Lambeth
Ośrodek Działań Waterloo oferuje zajęcia z tańca, muzyki oraz kursy komputerowe, a także darmowe porady
dotyczące świadczeń społecznych i kwestii prawnych. Działalność ośrodka skupiona jest zwłaszcza na zdrowiu i
jakości życia osób starszych − ułatwienie w zawiązywaniu przyjaźni, które zapewniają wzajemne wsparcie,
towarzystwo i pomoc dla osób dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością.
Fundusze posłużą do remontu dachu i sufitu ośrodka, co umożliwi przywrócenie części budynku do stanu
używalności, a także do położenia parkietu tanecznego z prawdziwego zdarzenia, wygłuszenia sal spotkań, aby
goście nie przeszkadzali sobie nawzajem, modernizacji toalet oraz zakupu sprzętu do zajęć sportowych, muzycznych
i komputerowych.

Kategoria 4–25 tysięcy funtów
Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji Southside (Southside RehabAssociation), dzielnica Knight’s Hill, Norwood
Stowarzyszenie (SRA) w Norwood to organizacja charytatywna oferująca szkolenia zawodowe i zatrudnienie
przejściowe osobom z problemami ze zdrowiem psychicznym, chcącym rozpocząć pracę. Dodatkowo
stowarzyszenie zapewnia miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców lub młodzieży szkolnej poszukającej pracy lub
doświadczenia w wolontariacie.
Fundusze posłużą do wymiany 21-letniego minibusu, z którego korzysta ekipa sprzątająca, na auto o niskim
poziomie emisji węglowych, a także do unowocześnienia sprzętu w drukarni i zakupu profesjonalnego ekspresu do
prowadzonej przez stowarzyszenie kawiarni.

