Spotkanie 1 marca 2016 r. godz. 17.30, Dom Braci Jabłkowskich ul. Bracka 25; TEMAT:
EDUKACJA, KULTURA
OBSZAR OGÓLNODZIELNICOWY
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Cyklu 5 wykładów i 5 jednodniowych
wycieczek. Poznanie historii okolic Warszawy
Ziemiański szlak wokół Warszawy - (Stary Otwock, Sucha, Obory to kilka z 600
dwory i pałace Mazowsza
dawnych siedzib ziemiańskich - dworów i
pałaców - w promieniu 150 km od
Warszawy)
Zaszczepienie przy pomocy gry prezentującej
Wolna wola – nauka odpierania
zagrożenia manipulacji i sposoby ich
manipulacji dla mieszkańców
odpierania w trakcie dwóch epizodów:
Śródmieścia
nauczenia zasad oraz skontrolowania
skuteczności warsztatu.
Nagranie komunikatów wygłaszanych na
śródmiejskich stacjach metra przez znane i
Kobiecy głos metra
lubiane artystki, których twórczość jest
związana z Warszawą.
Uzupełnie szkolnego programu nauczania o
Yes, We Can - szkolne spotkania o
demokracji i partycypacji - aktywizowanie
demokracji w Śródmieściu
młodzieży, wzmocnienie świadomości
społecznej.

Biblioteka dla seniora - mówiące i
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24 000,00 PLN

44 500,00 PLN

44 000,00 PLN

55 000,00 PLN

Zajecia edukacyjno-twórcze dla dzieci mające
Kreatywne warsztaty dla dzieci
na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
(architektura/sztuka) prowadzone w
kreatywności i zmysłu estetycznego, a przy
206 000,00 PLN
językach obcych - angielskim i
okazji osłuchanie się z językiem obcym
hiszpańskim
(angielskim/hiszpańskim).

1406 powiększone książki
1581

Zapewnienie nowości książkowych, zbiorów
489 500,00 PLN
specjalnych i prasy śródmiejskim bibliotekom

Projekt przewiduje zakup książek w druku
powiększonym i audiobooków do biblioteki
dzielnicowej oraz wyposażenie biblioteki w
stanowiska dla osób niedowidzących

80 869,00 PLN

Lepsza szkoła! Ocenianie
kształtujące dla rodziców! Śródmieście

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z
17 900,00 PLN
oceniania

Uruchomienie informacji o
reprywatyzacji i indemnizacji na
stronie Urzędu Dzielnicy

Uruchomienie na stronie Urzędu Dzielnicy
zakładki dotyczącej nieruchomości w
Śródmieściu, które zostały
175 000,00 PLN
zreprywatyzowane, do których są roszczenia
oraz które zostały spłacone przez PRL w
ramach układów międzypaństwowych.

Utworzenie w ramach Urzędu Dzielnicy
Śródmieście jednoosobowego stanowiska
Rzeczniczka Dialogu Obywatelskiego
pracy pod nazwą Rzeczniczka Dialogu
Obywatelskiego.
Organizacja 2-dniowej międzynarodowej
Festiwal Modelarski - Made in
wystawy i konkursu modelarstwa
Poland
redukcyjnego. I

150 000,00 PLN

118 000,00 PLN
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Bal koronacyjny w Liceum i Gimnazjum im.
BAL KORONACYJNY W BATORYM
Stefana Batorego zaplanowany na 17 czerwca 62 200,00 PLN
2017 r.
OBSZAR LOKALNY SAWA
Wypożyczanie gier planszowych to nowy
Wypożyczanie gier dla warszawskich
pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej,
bibliotek - Obszar 2: Sawa
2 150,00 PLN
rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla
(Muranów, Stare Miasto, Powiśle)
mieszkańców Warszawy.
OBSZAR LOKALNY WARS
Wypożyczanie gier planszowych to nowy
Wypożyczanie gier dla warszawskich
pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej,
bibliotek - Obszar 1: Wars (Centrum,
2 150,00 PLN
rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla
Łazienki Królewskie)
mieszkańców Warszawy.

