29 lutego

Tytuł

Krótki opis

Obszar

Lokalizacja projektu

Koszt

Nowoczesna pracownia
komputerowa

Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej
w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wyposażonej w
nowe komputery oraz projektor multimedialny.

ogólnodzielnicowy

ul. Anieli Krzywoń 3
(budynek LXXVIII
Liceum
Ogólnokształcącego)

44 044,00 PLN

Modernizacja sali
gimnastycznej

Projekt zakłada remont sali gimnastycznej
LXXVIII LO – wymianę podłogi, zakup i montaż
kotar grodzących oraz rolet zaciemniających.
Sala gimnastyczna wykorzystywania jest do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
organizacji apeli, zawodów sportowych, a także
wydarzeń kulturalnych i promocyjnych dla
uczniów i mieszkańców Bemowa.

ogólnodzielnicowy

ul. Anieli Krzywoń 3
(budynek LXXVIII
Liceum
Ogólnokształcącego)

180 760,00 PLN

Remont i modernizacja
placu zabaw
Przedszkola nr. 321

Remont i modernizacja placu zabaw Przedszkola
nr 381 na jego terenie.

ogólnodzielnicowy

St. Szobera 1/3 /
Klemensiewicza,
Świętochowskiego

170 000,00 PLN

Gabinet Integracji
Sensorycznej w Szkole
Podstawowej nr 316 w
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 6

Gabinet integracji sensorycznej powstanie w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr6. W
godzinach 8.00 - 15.00 z zajęć korzystaliby
uczniowie szkoły i przedszkola, po południu
dzieci z innych bemowskich placówek
posiadające wskazania do terapii zawarte w
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolenie naprawy rowerów dla dorosłych w 3
lokalizacjach, raz w tyg po 2h, miesiąc w każdej Nauczmy się naprawiać
maj, czerwiec, lipiec. Szkoleniowcy będą
rower - 3 lokalizacje prezentować praktyczne rzeczy na rowerze
Park Górczewska, Aleja
szkoleniowym, a uczestnicy pod ich okiem będą
Sportów Miejskich, Fort
powtarzać na swoich rowerach lub na
Bema
szkoleniowym. Zakupione narzędzia, rower i
fotelik będą do wypożyczenia.

Bezpłatne spotkania z
psim behawiorystą.

Bezpłatne szkolenie psów – z posłuszeństwa,
wykonywania komend, połączone z nauką
zdrowego

ogólnodzielnicowy

St. Szobera 1/3

38 724,00 PLN

ogólnodzielnicowy

Park Górczewska, Aleja
Sportów Miejskich, Fort
Bema

13 016,00 PLN

ogólnodzielnicowy

Park Górczewska –
ogródek dla psów.

24 000,00 PLN

ogólnodzielnicowy

Boernerowo, Bemowo
Lotnisko, Fort Bema,
Fort Radiowo, Górce

52 900,00 PLN

odżywiania swoich pupili, pielęgnacji itp.

CUKIER NAM NIE
PODSKOCZY

Zmienimy myślenie na temat cukrzycy,
pokazując mieszkańcom Bemowa, że dieta
cukrzycowa to zdrowa dieta, a aktywność
fizyczna to doskonały sposób na lepszą kontrolę
choroby, a nawet metoda jej uniknięcia.
Pomożemy wszystkim chętnym zmienić styl życia
i dietę, a także przekonamy do codziennej
aktywności. Na zakończenie projektu Słodki
Piknik Sąsiedzki.

Siłownia Zewnętrzna

Siłownia zewnętrzna będzie służyć celom
rekreacyjno sportowym, poprawianiu siły
wszystkich grup mięśniowych i wydolności
organizmu wśród uczniów Gimnazjum Nr 83 i
Mieszkańców.

ogólnodzielnicowy

Andriollego 1

41 881,50 PLN

Gotowi Do Pomocybezpłatne kursy
pierwszej pomocy
przedmedycznej

Celem projektu jest sfinansowanie kursów
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w
których wezmą udział mieszkańcy Bemowa.
Czas poprawić pesymistyczne statystyki w
Polsce, według których pierwszej pomocy
udzielamy tylko w 15 przypadkach na 100. Już
8h podstawowy kurs (2h teorii i 6h praktyki) może
to zmienić. Projekt zakłada przeszkolenie 300
mieszkańców.

ogólnodzielnicowy

Sale wybranych 5 szkół
na terenie Bemowa

31 200,00 PLN

WIEM, CO JEM spotkania ze
specjalistami z zakresu
zdrowego odżywiania

Celem projektu jest organizacja ze specjalistami
z zakresu zdrowego odżywiania i uświadomienie
mieszkańcom Bemowa jak istotną rolę dla
naszego zdrowia odgrywa to co jemy.

ogólnodzielnicowy

Warszawa

5 750,00 PLN

Gry planszowe na
wieczorki integracyjne i
do wypożyczania

Zakup 12 zestawów gier planszowych na
organizowanie wieczorków integracyjnych dla
mieszkańców i do wypożyczania.

ogólnodzielnicowy

Aleja Sportów
Miejskich, OSiR
Bemowo

1 000,00 PLN

Program "Asystent dla
Seniora"

Celem programu jest wsparcie osób starszych w
codziennym życiu oraz ich aktywizacja w życiu
społecznym.
Asystent będzie mógł pomóc seniorowi w
zakupach, pójść z nim do teatru, parku czy
lekarza. Pomoże również znaleźć aktywności
przeznaczone dla osób starszych w naszej
Dzielnicy lub po prostu spędzi wspólnie czas.

ogólnodzielnicowy

Cała Dzielnica

34 750,00 PLN

Zakup zestawu kina
plenerowego na
sąsiedzkie seanse pod
chmurką

Zakup zestawu kina plenerowego do
bezpłatnego wypożyczenia przez mieszkańców
Bemowa na sąsiedzkie pikniki w
plenerze.Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo po
podpisaniu odpowiedniej umowy mogliby
wypożyczać sobie od Bemowskiego Domu
Kultury zestaw kina plenerowego.

ogólnodzielnicowy

Bemowskie Centrum
Kultury,to miejsce z
którego będzie można
wypożyczać
(bezpłatnie) zestaw
kina plenerowego.

11 400,00 PLN

Plac zabaw dla dzieci u
zbiegu ulic Dywizjonu
303 oraz Lazurowej

Plac zabaw dla dzieci we wskazanym miejscu
wypełni lukę w ogólnodostępnych placach zabaw
na Bemowie. Zapewni bezpieczne miejsce
zabaw dla dzieci z okolicy, stworzy przestrzeń
dla rodzin z dziećmi gdzie będą mogły się
spotkać, podczas gdy dzieci będą bawić się na
placu zabaw dostosowanym do ich wieku i
potrzeb.

ogólnodzielnicowy

Dywizjonu 303 /
Lazurowa

171 000,00 PLN

30 zestawów Nordic
Walking do darmowego
wypożyczania

Zakup 30 zestawów Nordic Walking do
darmowego wypożyczania dla mieszkańców
Bemowa i do wspólnych integrujących
wędrówek. Korzystanie z zestawu podczas
spacerów po Park Górczewska, Lesie
Bemowskim, Forcie Bema i innych miejscach.

ogólnodzielnicowy

Aleja Sportów
Miejskich, OSiR
Bemowo.

1 200,00 PLN

Półkolonie z tenisemlipiec 2017 r.

Projekt zakłada organizację czterech turnusów
półkolonii /stacjonarnych wakacji/ dla dzieci z
dzielnicy Bemowo na terenie klubu "Korty
Maciej" Zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.00.

TENISOWA NIEDZIELA
- zajęcia nauki gry w
tenisa dla dzieci

Nauka gry w tenisa dla dzieci w grupach 4-6
osobowych na terenie Korty Macieja ul.
Batalionów Chłopskich 106 Blizne
Łaszczyńskiego, Warszawa. Łącznie 4 grupy

Joga na Jelonkach bezpłatne zajęcia

Ideą projektu jest stworzenie możliwości udziału
w plenerowych i bezpłatnych zajęciach jogi dla
mieszkańców dzielnicy.
Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowanego trenera i będą otwarte dla
wszystkich bez względu na wiek, sprawność
fizyczną i sytuację majątkową.
Zajęcia odbywać się będą od czerwca do
sierpnia w zielonej przestrzeni Osiedla Przyjaźń
na Bemowie.

ogólnodzielnicowy

Korty Macieja,
Batalionów Chłopskich
106

36 000,00 PLN

ogólnodzielnicowy

Korty Macieja ul.
Batalionów Chłopskich
106, Blizne
Łaszczyńskiego,
Warszawa

19 200,00 PLN

ogólnodzielnicowy

Osiedle Przyjaźń dawne boisko do
koszykówki między
kortami a boiskiem
futbolowym

3 450,00 PLN

Impreza, na której swoją działalność
zaprezentują kluby sportowe dziecięce i
młodzieżowe z Bemowa.
Celem jest promocja sportu oraz zachęcenie
Targi Bemowskich
dzieci bemowskich do zorganizowanej
Klubów Sportowych dla
aktywności sportowej.
Dzieci i Młodzieży
Kluby rozstawią na hali stoiska promujące ich
sekcje i zachęcające do zapisania się na treningi.
Gośćmi specjalnymi będą uznani reprezentacji
Polski oraz najwyższych polskich lig.

Rowery dla
seniorów,osób z
ograniczoną
ruchowością

Niewidomi są WŚRÓD
nas i RAZEM z nami - II
edycja.
Dotknij Fortu Bema

Zakup specjalnych rowerów dla seniorów,osób z
ograniczoną ruchowością z bezpłatną
możliwością wypożyczenia przez mieszkańców
dzielnicy Bemowo.

Projekt ma umożliwić osobom niewidomym i
słabowidzącym samodzielne uczestnictwo w
życiu społecznym poprzez dostosowanie miejsc
publicznych (ośrodka sportu, parku, WOM) –
stworzenie tyflografiki (tablic z planem budynku i
okolicy), zamontowanie tabliczek w brajlu,
zapewnienie udźwiękowionego stanowiska
komputerowego.

ogólnodzielnicowy

OSiR Bemowo Ul
Obrońców Tobruku 40

16 000,00 PLN

ogólnodzielnicowy

Skwer Sportów
Miejskich-wypożyczenie

10 000,00 PLN

ogólnodzielnicowy

OSiR Warszawa
Bemowo ul. Oławska
3a
Fort Bema ul.
Obrońców Tobruku/
Jerzego Waldorffa/
Księcia Bolesława/
Powązkowska
Wydział Obsługi
Mieszkańców dla
Dzielnicy Bemowo ul.
Powstańców Śląskich
70

85 580,00 PLN

Projekt przewiduje zakup książek w druku
powiększonym i audiobooków do biblioteki
Biblioteka dla seniora dzielnicowej oraz wyposażenie biblioteki w
mówiące i powiększone stanowiska dla osób niedowidzących (urządzenia
książki
powiększające) oraz niewidomych (program
udźwiękawiający). Działania te skierowane są do
osób starszych, niedowidzących i niewidomych.

ogólnodzielnicowy

Biblioteka Publiczna w
Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy
Ul. Powstańców
Śląskich 17

80 869,00 PLN

