15 lutego

Tytuł

Krótki opis

Obszar

Lokalizacja projektu

Koszt

Żłobek dla Malucha

Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna
dziennego, która jest o wiele tańsza w
realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny
żłobek zapewniając jej mieszkańcom
podstawowe prawo jakim jest pobyt
najmłodszych w placówce wychowawczej dla
dzieci do lat 3.
Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce
dzieci do wieku lat 3

ogólnodzielnicowy

Dzielnica Bemowo

148 500,00 PLN

„Pomóż dzieciom lepiej się
rozwijać przy pomocy metody A.
Tomatisa”

Poważny procent naszych dzieci wykazuje
zaburzoną uwagę słuchową. Z tego powodu
mają słabą koncentrację, problemy z
zapamiętywaniem, są drażliwe, gorzej
rozumieją polecenia, z trudem przyswajają
języki obce. Terapia metodą A. Tomatisa,
której dotychczas nie prowadzi żadna
bemowska placówka, pomagałaby
pokonywać te trudności i wyrównywałaby
szanse edukacyjne. Konieczny jest
specjalistyczny sprzęt.

ogólnodzielnicowy

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna nr 20, ul.
Powstańców Śląskich
17 w Warszawie

57 499,00 PLN

Lepsza szkoła! Ocenianie
kształtujące dla rodziców! Bemowo

Sukces naszych dzieci zależy od ich
skuteczności uczenia się i motywacji do nauki
budowanej przez nas wszystkich: rodziców,
dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi
ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie
w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie
warsztatów dla rodziców z oceniania
kształtującego pomoże zacieśnić współpracę
między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu
tej metody.

ogólnodzielnicowy

Centrum Kultury w
Dzielnicy Bemowo
ul. Górczewska 201

16 400,00 PLN

DARMOWY J. ANGIELSKI DLA
WSZYSTKICH

Bezpłatna nauka języka angielskiego dla
czterech grup wiekowych: dzieci, młodzież,
dorośli, seniorzy.
Dla grup wiekowych – młodzież, dorośli i
seniorzy przewidziane są trzy poziomy
zaawansowania –
podstawowy, średniozaawansowany,
zaawansowany, dla dzieci – 1 grupa
(początkująca).

ogólnodzielnicowy

Wynajem sali np. od
British School ul.
Bolkowska 2D (lub
dowolnej innej sali na 10
osób)

104 000,00 PLN

Darmowy kurs komputerowy.

Bezpłatny kurs komputerowy bez
konieczności posiadania własnego laptopa!
Nauka obsługi laptopa, programów oraz
korzystania z Internetu.

ogólnodzielnicowy

Wynajem dowolnej sali.

75 510,00 PLN

GORDONKI - zajęcia
umuzykalniające dla dzieci i ich
opiekunów

W ramach projektu zostaną zorganizowane
zajęcia umuzykalniające dla dzieci i ich
opiekunów z Bemowa. Celem zajęć jest
rozwój zdolności i kształtowania języka
muzycznego, a za ich pomocą wspieranie
wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia
polegają na stymulowaniu rozwoju
muzycznego dziecka głównie za pomocą
śpiewu.

ogólnodzielnicowy

OTWARTY PIKNIK
EDUKACYJNO-NAUKOWY NA
TKACZY, czyli uczymy się przez
całe życie

Impreza edukacyjno-naukowa dla
społeczności lokalnej Jelonek Południowych i
Chrzanowa dzielnicy Bemowo. Jej celem jest
promocja nauki i edukacja przez całe życie pokazywanie doświadczeń naukowych,
tłumaczenie zjawisk przyrodniczych, rozwój
umiejętności programistycznych i
komputerowych, kształcenie umiejętności XXI
wieku wśród młodych i starszych
mieszkańców Bemowa.

ogólnodzielnicowy

ul. Tkaczy 27, 01-346
Warszawa

48 000,00 PLN

Wolna wola – nauka odpierania
manipulacji dla mieszkańców
Bemowa

Zaszczepienie przy pomocy gry prezentującej
zagrożenia manipulacji i sposoby ich
odpierania w trakcie dwóch epizodów:
nauczenia zasad oraz skontrolowania
skuteczności warsztatu. W następstwie
uczestnicy gry wciągną do niej osoby ze
swego otoczenia przekazując poznaną
wiedzę. Warsztaty dotyczyć będą
dostrzegania i reagowania na wpływ
społeczny, psychomanipulację oraz techniki
promocyjne i marketingowe.

ogólnodzielnicowy

Całe Bemowo

44 500,00 PLN

19 200,00 PLN

Bemowskie Centrum Aktywnego Mieszkańca
będzie miejscem spotkań mieszkańców i
realizacji ich inicjatyw społecznych. Każdy
znajdzie tu przestrzeń i wsparcie w drodze od
pomysłu do działania, ale też będzie mógł po
prostu spędzić czas w miłej atmosferze,
wśród sąsiadów z dzielnicy.

ogólnodzielnicowy

w ramach lokalu, w
którym obecnie mieści
się Bemowskie Centrum
Przedsiębiorczości, ul.
Powstańców Śląskich
44

58 000,00 PLN

Projekt zakłada przeznaczenie 80.000 zł na
zakup książek do bemowskich wypożyczalni
80.000 zł na zakup nowych
nr 29, 38, 113, 114, 119. Środki powinny być
książek przez Bibliotekę Publiczną
przeznaczone na zakup nowości
w Dzielnicy Bemowo
wydawniczych oraz klasyki literatury.
Minimum 20% kwoty będzie przeznaczone na
literaturę dla dzieci i młodzieży.

ogólnodzielnicowy

Biblioteka Publiczna w
Dzielnicy Bemowo

80 000,00 PLN

Spotkanie dla wszystkich,którzy lubią książki i
chętnie się nimi dzielą. Odwiedzający
wymieniają się przyniesionymi książkami oraz
mogą porozmawiać w kawiarnianej
atmosferze nie tylko o literaturze. Wydarzenie
wpisuje się w ideę bookcrossingu,według
której na Bemowie działa m.in. Biblioteczka
Plenerowa na Osiedlu Przyjaźń oraz
planowane biblioteki plenerowe w parkach.

ogólnodzielnicowy

Klub Karuzela, ul.
Konarskiego 85 na
Osiedlu "Przyjaźń"

2 060,00 PLN

Bemowskie Centrum Aktywnego
Mieszkańca

Bemowska Wymiana Książek

Poczytaj o mieście - zakup
nowości o tematyce
urbanistycznej i socjologicznej dla
bemowskich bibliotek

Projekt zakłada kupienie książek, o których w
ostatnich kilku latach dużo się mówi i które
mają wpływ na kształtowanie się opinii
publicznej - głównie lektur poświęconych
jakości życia w mieście, estetyce miejskiej,
kształtowaniu przestrzeni publicznych
(urbanistyka) oraz społeczeństwu
obywatelskiemu, partycypacji społecznej i
kształtowaniu się społeczeństw (socjologia,
ekonomia).

ogólnodzielnicowy

Mama czyta - zakup książek o
rodzicielstwie bliskości dla
bemowskich bibliotek

Projekt zakłada kupienie dla bemowskich
bibliotek książek dla rodziców, prezentujących
rodzicielstwo bliskości. W ostatnich latach jest
to niezwykle popularne podejście do
wychowania. Zakłada ono, że tworzenie więzi
z rodzicami i dziecięce poczucie
bezpieczeństwa są najważniejsze w tym
procesie, tworząc podwaliny pod przyszłą
samodzielność i asertywność dziecka.

ogólnodzielnicowy

Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
114 - ul. Powstańców
Śląskich 10
Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
38 - Osiedle Przyjaźń,
ul. Konarskiego 6
Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
113 - SM WOLA, ul.
Powst. Śląskich 108
Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
119 - TBS, ul. Gen. T.
Pełczyńskiego 28c
Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
114 - ul. Powstańców
Śląskich
10Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
38 - Osiedle Przyjaźń,
ul. Konarskiego
6Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
113 - SM WOLA, ul.
Powst. Śląskich
108Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr
119 - TBS, ul. Gen. T.
Pełczyńskiego 28c

2 288,80 PLN

864,36 PLN

Nie sądź książki po okładce.
Bemowska Biblioteka Żywych
Książek

Żywa Biblioteka to spotkania, podczas których
uczestnicy mogą "wypożyczyć" tzw. Żywe
Książki (są nimi przedstawiciele różnych grup
narażonych na stereotypizację, np. uchodźca,
były więzień, kibic, gej, Ukrainka itd.) i
porozmawiać z nimi przy kawie i ciastku,
poznać ich historie, uzyskać odpowiedzi na
pytania. Celem działania jest budowanie
dialogu społecznego.

Baśnie świata w bemowskich
bibliotekach

Narysowana Warszawa

ogólnodzielnicowy

Osiedle Przyjaźń przestrzeń publiczna
(plener) i Forty Bema przestrzeń publiczna
(plener)

4 280,00 PLN

Cykliczne twórcze spotkania z książką dla
dzieci i rodzin z dziećmi w bemowskich
bibliotekach publicznych.

ogólnodzielnicowy

Bemowskie biblioteki
publiczne

36 000,00 PLN

Projekt polega na dokumentowaniu
ciekawych a mało popularnych miejsc w
dzielnicy za pomocą rysunku oraz
popularyzacji ich co przyczyni się do rozwoju
dzielnicy.

ogólnodzielnicowy

Teren dzielnicy Bemowo

33 413,00 PLN

Warsztaty fotograficzne dla dzieci i dorosłych,
(wykłady i omawianie zdjęć, plenery
fotograficzne po Warszawie uwzględniające
Utrwalajmy Warszawę - Warsztaty
znane i mniej znane miejsca danej dzielnicy),
Fotografii dla mieszkańców dzięki którym powstałyby zdjęcia dzielnicy
wykłady, plenery, postprodukcja,
wykonane przez uczestników, finał
dyskusje, wystawa prac
stanowiłaby wystawa fotografii miasta uczestników.
Warszawa Oczami Mieszkańców. Wystawa w
urzędzie dzielnicy odpowiednim do miejsca ,w
którym uczestnicy robili zdjęcia.

Rozbudowa patio przy SP 301 ul.
Brygadzistów 18

Projekt obejmuje zabudowę podcienia przy
patio w SP 301 – otwartego zadaszonego
przejścia na boisko, pod 1 piętrem budynku.
Powstała dzięki zabudowie sala
wielofunkcyjna zwiększy powierzchnię
użytkową o strategicznym znaczeniu dla
społeczności szkolnej (salka gimnastyczna,
spotkania, imprezy szkolne) i lokalnej (
zajęcia gimnastyka, spotkania seniorów,
wieczory literackie).

ogólnodzielnicowy

Powstańców Śląskich,
Klemensiewicza,
Osiedle Przyjaźń,
Połczyńska

ogólnodzielnicowy

ul. Brygadzistów 18

14 200,00 PLN

Dziecięce Lato na Bemowie

Projekt Dziecięce Lato na Bemowie
skierowany jest do dzieci i rodzin
spędzających czas na Bemowie w okresie
letnim (czerwiec, lipiec, sierpień 2017). Jest to
cykl bezpłatnych zajęć i spotkań
tematycznych organizowanych od
poniedziałku do piątku, w dwóch turach
(przedpołudnie-dla dzieci uczestniczących
samodzielnie, popołudnie -dla dzieci wraz z
opiekunami).

ogólnodzielnicowy

Sala wybranej szkoły,
BCP lub Klub Karuzela.
Większość zajęć w
plenerze.

UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O
CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ?
NIE BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!

Dobre praktyki w stymulacji umysłowej osób
po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi.
Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów /
zainteresowanych w zakresie pozytywnego
podejścia do choroby
w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie
metod organizacji życia w obliczu choroby,

ogólnodzielnicowy

Ratusz Dzielnicy
Bemowo

60 000,00 PLN

GRA PLANSZOWA
INTEGRUJĄCA, STYMULUJĄCA
FUNKCJE POZNAWCZE OSÓB
PO UDARACH MÓZGU / Z
CHOROBĄ OTĘPIENNĄ.

Gra planszowa mająca za zadanie stymulację
umysłową w warunkach domowych osób z
otępieniami po udarach mózgu, w przebiegu
choroby Alzheimera, Parkinsona i innych
Gra integrująca rodziny.

ogólnodzielnicowy

Dzielnica Bemowo

40 000,00 PLN

Bezpieczne szkoły w dzielnicy
Bemowo, bezpieczne dzieci

Projekt zakłada wykonanie kontroli obiektów
budowlanych, gdzie swoją siedzibę mają
szkoły w dzielnicy Bemowo, odnośnie
spełnienia wymogu art.61pkt.1) ustawy Prawo
budowlane. Przepis ten nakłada na
właściciela lub zarządcę wymóg
utrzymywania i użytkowania obiektów w
należytym stanie technicznym nie
dopuszczając do pogorszenia właściwości
użytkowych m.in. w zakresie wymagań
podstawowych.

ogólnodzielnicowy

Placówki oświatowe na
terenie Dzielnicy
Bemowo m.st.
Warszawy.F28

215 701,20 PLN

Zamieńmy się: wymiana zabawek
dla dzieci

Większość dzieci posiada zabawki, których
już od dawna nie używa i marzy o innych.
Zamiast kupować kolejne rzeczy, które z
czasem i tak podzielą los dotychczasowych,
warto umożliwić dzieciom ich wymianę. W
ramach projektu zostanie przeprowadzona
raz na kwartał akcja wymiany zabawek.
Będzie to jednocześnie działanie
proekologiczne i integrujące społeczność.

ogólnodzielnicowy

Bemowo: Klub
Karuzela, Klub Mam,
BCP lub przyjazna
dzieciom kawiarnia

4 500,00 PLN

BIERZEMY SIĘ DO KUPY!

Promujemy sprzątanie po psach na Bemowie!
Edukujemy przedszkolaki i wspólnie
docieramy do świadomości dorosłych
mieszkańców w całej dzielnicy. Zamiast
ulotek rozdajemy ekologiczne woreczki,
rozwieszamy ręcznie robione plakaty i dużo
rozmawiamy o psach w naszym otoczeniu.

ogólnodzielnicowy

BEMOWO

58 000,00 PLN

