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Tytuł projektu (numer ESOG)
Przerwane losy - żywe historie. Warszawiacy 1944 dla warszawiaków 2022 (1630)
Małe Zakopane latem i zimą w Warszawie - to propozycja w 100% bezpłatnych
ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na
łyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku warszawskich lokalizacjach na świeżym
powietrzu (682)
Pocket Parki dla Warszawy (813)
Inteligentne ławki solarne (209)
Psie szczęście - wybiegi dla psów: Ursynów, Wawer (1317)
Duże drzewa w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze (874)
Zielono - Błękitny Park Linearny Trzech Kanałów (1099)
Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów – rozwieszenie skrzynek
lęgowych (2192)
Gimnastyka w wodzie i odnowa biologiczna dla seniorów z adaptacją dwóch szatni
rodzinnych i damskiej na basenie KBR "Muszelka" (2079)
Tablice ze zdjęciami przed lub powojennej Warszawy, w miejscu w którym kiedyś
stał fotograf (959)
Kampania psychoedukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Warszawy o wpływie
pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne (1779)
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III (2065)
Koncerty muzyki alternatywnej pod Kopą Cwila (2154)
Wygodne drogi dla rowerów (670)
Leśne boiska w Parku Kultury w Powsinie (657)
Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie
(396)
"Poznaję Warszawę" pomoc w zwiedzaniu miasta osobom z niepełnosprawnością
ruchową (184)
Wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych brakiem dostępu do kultury i sztuki
na skutek pandemii Covid-19 (1886)
,,Ogród zmysłów" (1310)
Bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów (1163)
Budowa chodników na Białołęce, Mokotowie Pradze Północ i Pradze Południe (42)
Upamiętnijmy pierwszą posłankę na Sejm (1925)
Zielone dla pieszych i rowerzystów w każdym cyklu! (1505)
Warszawska Akademia Siatkówki (1641)
Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej
(1852)
777 ławek dla Warszawy (694)
Bon Coolturalny Senior (1470)
Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów (1161)
Obok ciebie - bohaterki i bohaterowie dla osób bezdomnych (1916)
Odblaski - noszę to! - warszawskie dzieci widoczne na drodze (1212)

Koszt realizacji
517 000 zł
1 479 790 zł
960 000 zł
100 000 zł
503 600 zł
946 000 zł
577 700 zł
75 000 zł
170 000 zł
200 000 zł
1 105 000 zł
2 720 500 zł
440 000 zł
4 991 000 zł
2 010 000 zł
360 000 zł
23 900 zł
400 000 zł
215 500 zł
11 200 zł
3 264 000 zł
50 100 zł
248 000 zł
220 000 zł
271 215 zł
2 478 700 zł
2 005 000 zł
126 000 zł
544 400 zł
3 420 000 zł
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Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od Wilanowa (POW) do Powsina oraz wzdłuż
al. Wilanowskiej za ekranami (854)
Klub planszówkowy dla młodzieży z zespołem Downa (1629)
Poznaj Warszawę z kajaka (2116)
"Jak dobrze mieć sąsiada" - cykl imprez plenerowych (573)
Książki oraz audiobooki dla dzieci i młodzieży promujące przedsiębiorczość do
bibliotek miejskich i szkolnych oraz przedszkoli (1177)
Biegać każdy może – zajęcia w parkach dla osób, które chcą zacząć biegać (920)
Dostęp do ciepłej wody dla każdego — łaźnie publiczne dla Warszawy (155)
Parkowe granie w Ultimate Frisbee dla dzieci, młodzieży i dorosłych (1229)
2666 drzew dla Warszawy (693)
Zorba - nauka tańca i zabawa dla wszystkich (2114)
Przejazdy rowerowe przez Dolinę Służewiecką i al. Wilanowską (775)
Kamery na mundury - dla policji (1860)
Zielona Północ - nowe lasy, parki i skwery dla Białołęki i Bielan (341)
Ratujmy włochowskie kasztanowce (1792)
5 kroków do większej odporności – program edukacji zdrowotnej zwiększającej
odporność mieszkańców (1618)
Na pomoc skrzydlatym sąsiadom. Wzmocnienie ochrony zwierząt podczas
remontów i termomodernizacji budynków (1988)
Spotkania on-line prezydenta z mieszkańcami na temat zieleni oraz transportu
pieszego i rowerowego (698)
Odwdzięczmy się Powstańcom i obejmijmy ich domową rehabilitacją (1262)
Kampania społeczna o charakterze edukacyjnym: "Pomóż powstrzymać katastrofę
klimatyczną! Razem mamy moc!" (2131)
Odnowiona asfaltowa ścieżka rowerowa przy trasie Łazienkowskiej –
ul. Ostrobramska i Płowiecka (2096)
Warsaw Orient Races 2022 - warszawskie biegi na orientację 2022 (380)
Bezpłatne kursy dla seniorów, czyli "N@ucz babcie kupić kapcie" (324)
Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie (571)
Pomóżmy dzieciom wyjść z izolacji po pandemii- pomoc psychologiczna dla dzieci
i młodzieży (1488)
Wiaty rowerowe przy węzłach przesiadkowych, pętlach tramwajowych, stacjach
metra wraz z zakupem stojaków rowerowych (700)
"Zanurz się w kąpieli leśnej w Warszawie"- ścieżki do indywidualnego i rodzinnego
shinrin-yoku wraz z aplikacją mobilną (1085)
Tacy sami. Kampania społeczna o osobach w kryzysie bezdomności i kreatywne
wydarzenia towarzyszące (1953)
Warsztaty gotowania bez mięsa dla pracowników kuchni warszawskich szkół
i przedszkoli (393)
Koncerty ambitnej muzyki popularnej w Powsinie (2115)
Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzew i bylin oraz zieleń
zamiast betonu (1772)
Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach
(878)
Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony (966)
Plenerowe biblioteczki (567)
Tabliczki edukacyjne przy pomnikach przyrody (1794)
To są ludzie. Wsparcie prawne i psychologiczne osób LGBT+, doświadczających
ataków i agresji (1482)
Naziemne zbiorniki na deszczówkę w warszawskich szkołach podstawowych
i placówkach oświatowych (769)

2 200 000 zł
36 500 zł
27 000 zł
1 599 164 zł
4 072 600 zł
30 800 zł
1 500 000 zł
26 100 zł
4 719 000 zł
36 600 zł
930 000 zł
5 393 374 zł
3 567 000 zł
50 000 zł
685 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
675 000 zł
575 000 zł
2 277 000 zł
124 160 zł
88 800 zł
1 136 550 zł
3 556 400 zł
1 500 000 zł
400 000 zł
1 682 200 zł
450 000 zł
200 000 zł
1 650 000 zł
113 950 zł
281 600 zł
27 000 zł
49 950 zł
415 000 zł
260 000 zł
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Rewitalizacja Ogrodu Zimowego w Pałacu Młodzieży w Warszawie (1352)
Leczenie naturą - "Ogród Zdrowia" przy Szpitalu Wolskim (870)
Duże, zielone drzewa w całej Warszawie - więcej tlenu, cienia, pożywienia dla
ptaków, mniej zanieczyszczeń i hałasu (1348)
Koperty ratujące życie dla mieszkańców Warszawy (194)
Bądźmy razem bezpieczni - kampania edukacyjno-informacyjna nt. bezpiecznego
zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców w ruchu miejskim (789)
Reaktor Klimatyczny - centrum działań dla klimatu (2029)
Posprzątajmy dziki brzeg Wisły 2 (25)
Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Wawer, Wesoła, Rembertów (1184)
Remont skateparków i placów zabaw w Warszawie (Białołęka, Mokotów, PragaPołudnie, Wola) (45)
Seniorzy na Stadiony (1166)
Zadbajmy o stare drzewa – badania dendrologiczne pomników przyrody (1599)
Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Bielany, Bemowo, Białołęka (1176)
Bezpłatne zajęcia online dla maturzystów warszawskich szkół z przedmiotów:
matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski
poziom rozszerzony, fizyka, geografia. (1071)
Cykl przedstawień w Parku Kultury w Powsinie (653)
Stwórzmy parki kieszonkowe w całej Warszawie (860)
„Poloneza czas zacząć...” - Polonez jako nasze dziedzictwo kultury (1230)
OWOCOWA Warszawa – ochrona bioróżnorodności poprzez ratowanie 250 drzew
owocowych starych odmian rosnących w Warszawie (1889)
Podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w każdej dzielnicy Warszawy
(223)
Wiem co i gdzie wyrzucam (27)
Upamiętnijmy obrońców warszawskiego nieba we wrześniu 1939 (1919)
Dwa brzegi Wisły – rewitalizacja pomnika Kościuszkowców (Praga Północ) i płyty
Desantu (Śródmieście) i ich otoczenia (2182)
Seniorzy odporni na samotność. Warsztaty wychodzenia z izolacji po COVID-19
(1836)
Nowe drogi dla rowerów (668)
Boisko Lucjana Brychczego – budowa boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych,
namalowanie muralu oraz zakup 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w Warszawie
(976)
Stop Smog! - posadźmy drzewa i krzewy na terenie całego miasta, zamontujmy
ekologiczne oświetlenie LED (861)
Remont nawierzchni dróg na Białołęce i Mokotowie (1640)
Patrole rowerowe policji (692)
Wybieg dla psów w Parku Kultury w Powsinie (1100)
Edukacja seksualna - dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące
aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży
i dorosłych (1712)
Czystsza Warszawa - nowe kosze na śmieci przy głównych ulicach w każdej dzielnicy
Warszawy (102)
Warszawa na talerzu. Miejski weekend kultury kulinarnej wspierający branżę
gastronomiczną (1867)
"Musimy porozmawiać", czyli sąsiedzkie rozmowy o ważnych dla nas sprawach (515)
Szerzymy Prawa Człowieka - Kampania informacyjno-edukacyjna (690)
Zakup ambulansu wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym na potrzeby
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (1144)
Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń! (1568)

37 620 zł
846 000 zł
30 600 zł
180 000 zł
1 600 000 zł
412 000 zł
57 000 zł
126 000 zł
5 600 100 zł
620 000 zł
140 000 zł
126 000 zł
113 200 zł
90 000 zł
1 277 000 zł
326 500 zł
367 600 zł
3 960 000 zł
60 000 zł
66 500 zł
3 007 673 zł
334 500 zł
5 609 539 zł
2 189 520 zł
2 273 400 zł
5 380 000 zł
320 000 zł
250 000 zł
3 266 000 zł
1 044 000 zł
423 000 zł
500 000 zł
594 586 zł
350 000 zł
1 320 850 zł
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Największy zadaszony kreatywny skatepark całoroczny z lodowiskiem (1014)
Pełnosprawny mieszkaniec - karty informacyjne dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną (175)
Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Targówek, Praga Południe, Praga Północ (1197)
Bezpłatne wsparcie terapeutyczne i rozwojowe dla mieszkańców Warszawy.
Bezpłatne spotkania grupy terapeutycznej, cykl warsztatów rozwojowych oraz
workbook terapeutyczny do samodzielnej pracy, w celu podniesienia komfortu życia
mieszkańców Warszawy (1418)
Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Śródmieście, Wola, Żoliborz (1168)
Bezpłatne badania dot. zagrożenia chorobami: cukrzycą i otyłością - od przedszkola
do seniora. Przykładowe jadłospisy (2177)
„Słoneczna Warszawa” – panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności
publicznej (766)
Mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnota - warsztat edukacyjny (227)
"Boisko pod balonem" w Dzielnicy Rembertów i modernizacja boiska w Dzielnicy
Praga-Południe (1939)
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób z niepełnosprawnością - w każdej dzielnicy
Warszawy (674)
Kampania społeczna - wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości
Polski (1945)
Łaźnie miejskie (1853)
Przebieralnie i szafki przy boiskach dostępnych dla mieszkańców w dzielnicach
Targówek i Wawer (779)
Jadłodzielnie dla Warszawy (1994)
Tańce dzikiego zachodu - nauka i zabawa nie tylko dla singli (2111)
Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Ursus, Włochy, Ochota (1147)
Topole dla Warszawy (1685)
Program kulturalny dla osób niewidomych (516)
Austriacka szkoła ekonomii dla młodzieży (1457)
Cała Warszawa w kajaku (1977)
Wiaty przystankowe dla Warszawy (Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Wola,
Żoliborz) (39)
Iluminacje świąteczne na Bielanach i Pradze-Południe (718)
Budowa zaległej infrastruktury rowerowej (696)
Piesza Warszawa - nowe i wygodne chodniki na Żoliborzu, Bielanach, Ursynowie,
Mokotowie i Targówku (2044)
Audyt realizacji projektów wybranych w poprzednich latach (697)
Silne Kobiety - murale warszawskie (1332)
Naczynia eko na posiłki rozdawane dla osób bezdomnych w przestrzeni miejskiej
(1974)
Warszawskie Wyprzedaże Garażowe (1643)

5 600 000 zł
360 000 zł
126 000 zł
52 400 zł
126 000 zł
600 000 zł
5 000 000 zł
1 073 500 zł
3 150 000 zł
845 280 zł
300 000 zł
5 500 000 zł
511 000 zł
780 000 zł
32 600 zł
126 000 zł
60 500 zł
139 500 zł
140 000 zł
85 740 zł
2 730 000 zł
280 000 zł
5 600 000 zł
3 492 150 zł
1 000 000 zł
157 000 zł
144 000 zł
57 760 zł

