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Tytuł projektu (numer ESOG)
Nowy park na Bemowie (116)
Klub Małego Pisarza – całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci (387)
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej (142)
Zakup filmów, audiobooków oraz e-booków do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Bemowo (802)
Warsztaty dla dorosłych - majsterkowania, makijażu, szycia, eko-kosmetyków itp.
(223)
Teatr Młodego Widza - 12+ (165)
Tenis stołowy w sąsiedztwie Fortu Bema (150)
Boks dla kobiet – broń się! (1046)
Ping-pong czyli od Grubby do Partyki pobieramy dobre nawyki c.d.n. - nauka gry
w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (164)
Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe,
potańcówki, wymiany książek (1515)
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze
ze szkoły (1650)
Cykl szkoleń informacyjnych dla nauczycieli oraz praktycznych warsztatów
szkoleniowych dla rodziców na temat: Kontrola rodzicielska na mobilnych
urządzeniach (smartfonach i tabletach) (157)
Stojaki na hulajnogi i rowery pod Szkołą Podstawową nr 350 (nowy budynek) (851)
Defibrylatory dla północnego Bemowa (136)
Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko! (1128)
Doposażenie bibliotek o nowości - książki o zdrowiu, leczeniu holistycznym, rozwoju
osobistym, psychologiczne, biografie itp. (945)
Ratujmy bemowskie kasztanowce (117)
Zielona "Stara Górczewska" - rewitalizacja pasów zieleni na odcinku ulicy
Górczewska (stara) (559)
Bemowo dla kobiet - warsztaty, darmowe zajęcia i spotkania dla mieszkanek (421)
“Spokojni Dorośli. Spokojne Dzieci” - Zajęcia mindfulness oraz warsztaty kompetencji
komunikacyjnych dla rodziców i nauczycieli (1720)
PIERWSZA POMOC NA BEMOWIE - szkolenia + AED (1612)
Bezpieczne przejście dla pieszych na Wrocławskiej - progi zwalniające (146)
Zielona Cisza - obcowanie z naturą w parku Górczewska (2236)
Kino pod chmurką przy Hali OSiR (214)
„Aktywna godzina – ruch dla każdego” – zajęcia sportowe dla wszystkich grup
wiekowych, w tym seniorów (1025)
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz
naturalne elementy parkowe dla Bemowa (432)
„Dzieciom na start!” - bezpłatne zajęcia z elementami integracji sensorycznej (487)
Bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych – joga, zumba, samoobrona, rośliny
w słojach oraz w szkle, makijaż, majsterkowanie, szydełkowanie oraz robienie
na drutach, decoupage, malowanie na odzieży. (949)
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Cykl warsztatów pod hasłem „Wyluzuj Bemowo” (1900)
WawaFit - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Warszawy (514)
(TUS) Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera,
Autyzmem i ADHD (169)
Zero Waste Academy (1522)
Uspokojenie i uregulowanie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic:
Krasnodębskiego,Osmańczyka, Piastów Śląskich (134)
Razem tańczymy (1101)
200 drzew, 2000 krzewów i 20 tys. bylin dla Bemowa (205)
Bezpieczne skrzyżowanie (ul. Sternicza – ul. Brygadzistów), Jelonki Południowe
(1032)
Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie (135)
Butelkomat dla Bemowa (419)
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana
oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni (275)
Bezpłatne warsztaty dla dzieci: muzyczne, wokalne, instrumentalne, aktorskoteatralne, DJ’skie dla dzieci (772)
Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż Radiowej - od Himalajskiej do Ebro
(215)
Origami dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych
(pamięci, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego) (336)
Szkoła w kuchni – kulinarne lekcje historii, matematyki i geografii (1141)
Warsztaty kuchni wegańskiej (1018)
Remont chodnika - wymiana nawierzchni z kostki na płyty wzdłuż Powstańców
Śląskich - Piastów Śląskich i Maczka (218)
Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori (1541)
Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki w parku leśnym na Bemowie – zawieszenie
skrzynek lęgowych dla ptaków oraz dla wiewiórek i nietoperzy (2237)
Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo - część II nasadzenia (2167)

11 000 zł
100 725 zł
259 000 zł
36 800 zł
32 000 zł
160 600 zł
709 000 zł
50 000 zł
174 000 zł
200 000 zł
611 273 zł
63 640 zł
380 000 zł
4 800 zł
22 500 zł
40 000 zł
791 000 zł
60 000 zł
70 000 zł
350 000 zł

