POMYSŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE W DZIELNICY BEMOWO
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Tytuł projektu (numer ESOG)
Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie
(682)
Psi park (1034)
Skataloguj nowe umiejętności – czyli warsztaty ogólnorozwojowe w bibliotece
(1750)
Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci z zespołem Aspergera, Autyzmem
i ADHD (823)
S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci
na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy (222)
Mała architektura w rejonie Fortu Bema – ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy,
stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania) (732)
Pracownia renowacji mebli i decoupage (1236)
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej (864)
" Mali wielcy Twórcy"-warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (2049)
Origami dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych
(pamięci, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego) (1027)
Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe,
potańcówki, wymiany książek (992)
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży (1543)
Dbam o zdrowie- ćwiczę Tai Chi na Bemowie (2062)
Przedszkolak koduje (431)
Latający Dom Kultury 2 (401)
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo (938)
Przydatne umiejętności- warsztaty dla dorosłych z makijażu, majsterkowania
(drobiazgi małe i duże) oraz malowania na odzieży i materiałach (2047)
Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo (1176)
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę
Obrońców Tobruku (315)
Wybieram zieleń- warsztaty ogrodów: wiszących, w słojach oraz w szklanych
naczyniach dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych (271)
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo
na ulicy Obrońców Tobruku 40 (565)
"W poszukiwaniu strefy komfortu” - warsztaty dekoratorskie oraz warsztaty i pokaz
masażu klasycznego dla dorosłych (596)
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska (816)
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera) (476)
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska (711)
Tenis ziemny 8+, nauka gry od podstaw w tenisa ziemnego (dla dzieci w wieku 8-9,
10-11, 12-13 lat) (179)
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia
z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska
w pobliżu ul. Lazurowej (1859)
Łąka kwietna na Bemowie (724)

Koszt realizacji
46 700 zł
292 500 zł
37 700 zł
562 400 zł
17 500 zł
50 000 zł
39 500 zł
150 000 zł
12 000 zł
4 500 zł
222 750 zł
57 600 zł
25 270 zł
25 800 zł
80 780 zł
220 000 zł
35 400 zł
390 000 zł
185 000 zł
19 100 zł
120 000 zł
25 000 zł
81 000 zł
650 000 zł
68 200 zł
106 000 zł
794 635 zł
120 250 zł
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„Spotkajmy się na Konarskiego”- spotkania autorskie oraz podróżnicze
w 38 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży (595)
Bezpłatne zajęcia Zumby dla mieszkańców Warszawy (737)
Nowoczesna biblioteka – zakup nowych e-booków oraz literatury „Duże litery” dla
osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie
(371)
Relaks na leżankach w Parku Górczewska (830)
Drzewa wzdłuż ul. Lazurowej (430)
Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku (933)
Spokojna głowa w szkole i po szkole- zajęcia redukujące stres i kształtujące
pozytywne nawyki komunikacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli (545)
Bemowo w kolorach malarstwa terapeutycznego (684)
"Miejsce Wolnej Zabawy" – bezpłatna „sala zabaw” w Dwóch Jelonkach (1762)
5.10.15. - Teatr Młodego Widza (178)
Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych Narwik/Lazurowa (969)
Chodnik pomiędzy ul. Kawy a przejściem dla pieszych przez ul. Powstańców Śląskich
do pętli Nowe Bemowo (337)
Ogród sensoryczny (2054)
Rozwijamy swoje pasje - warsztaty dla młodzieży: samochody sterowane radiem,
komiks, warcaby (warsztaty i turnieje planszowe) (2033)
Ogólnodostępne miejsca parkingowe i chodnik na ul. Archimedesa i Kartezjusza
(495)
„Dzieciom na start!” - bezpłatne zajęcia z elementami integracji sensorycznej (642)

14 950 zł
79 900 zł
33 300 zł
156 000 zł
6 000 zł
24 600 zł
71 900 zł
24 000 zł
17 800 zł
135 000 zł
9 000 zł
51 200 zł
200 000 zł
26 150 zł
600 000 zł
30 900 zł

