Spotkanie 25 lutego 2016 r., godz. 17.30, Dom Braci Jabłkowskich ul. Bracka 25, TEMAT: SPORT,
KULTURA, POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE

Turystyka po Warszawie
dla osób będących
przejazdem.
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808 mieszkańców Śródmieścia

Mapa potrzeb

Dzień życzliwości wobec
kobiet w ciąży dla
mieszkanek Śródmieścia.

OBSZAR OGÓLNODZIELNICOWY
Stworzenie aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową która
pomoże osobie przyjezdnej poznać Warszawę wskazując miejsce w
jakim się znajduje (mapa Google) oraz oznaczając jaką ilością czasu
dysponuje na poznanie ew punktów.
Stworzenie mapy potrzeb mieszkańców Śródmieścia w zakresie
lokalizacji sklepów oraz punktów usługowych.
Organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz
placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację
pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży),
wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również
nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w
obrębie jednej Dzielnicy.
Zabezpieczanie przez ratowników wodnych nad Wisłą atrakcji
związanych z działaniami związanymi z wodą: m.in. spływy kajakowe,
żeglarstwo, spacery i plażowanie.
Rokroczne rywalizacje żeglarzy na Wiśle w wiosenny, tzw. "długi"
weekend.
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Ratownictwo Wodne dla

Akademickie Regaty

Śródmiejski senior poznaje Zorganizowanie kilkudniowych wyjazdów edukacyjno –
krajoznawczych dla seniorów z dzielnicy Śródmieście.
Zorganizowanie cyklu debat międzypokoleniowych,które byłyby
Międzypokoleniowe
platformą wymiany myśli,poglądów pomiędzy ludźmi w różnym
Debaty
wieku.
Bieg na 7 km w niedzielę 26 marca, w dniu rocznicy Akcji pod
Bieg Batoraka "Alek,
Arsenałem. Dodatkową atrakcją będzie rekonstrukcja historyczna na
Zośka, Rudy"
trasie przebiegu i oddanie hołdu Alkowi, Zośce i Rudemu, heroicznym
uczniom Batorego.
Udar mózgu? Demencja? Warsztaty dla 200 osób mające na celu wsparcie w świadomym i
O co chodzi, jak z tym żyć? skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego /
Nie boimy się! Szkolimy
sąsiada osoby z chorobą otępienną.
się!
Gra planszowa integrująca, Zaprojektowanie, wykonanie i zakup gry planszowej mającej za
stymulująca funkcje
zadanie stymulację umysłową w warunkach domowych osób z
poznawcze osób po
otępieniami po udarach mózgu, w przebiegu choroby Alzheimera,
udarach mózgu / z
Parkinsona i innych.
chorobą otępienną.
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1916

Festiwal Saski Jednodniowy Festiwal
Artystyczno - Historyczny:
"Wspominając Pałac Saski i
jego mieszkańców"

Organizacja festiwalu artystyczno-historycznego w Ogrodzie Saskim w
okresie wiosennym lub letnim. Tematem przewodnim będzie
52 600,00
przywrócenie pamięci o Pałacu Saskim i Pałacu Brühla oraz
PLN
przybliżenie wiedzy o kulturze czasów saskich.

1930

Otwarty Budżet - Bank
Pomysłów na Osiedlu
Jazdów

Projekt zakłada stworzenie w przestrzeni Jazdowa oferty kulturalnej 160 000,00
dla mieszkańców Śródmieścia w oparciu o zasady “Banku Pomysłów” PLN
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Utrwalajmy Warszawę Warsztaty Fotografii dla
mieszkańców - wykłady,
plenery, postprodukcja,
dyskusje, wystawa prac
uczestników.

Warsztaty fotograficzne dla dzieci i dorosłych, (wykłady i omawianie
zdjęć, plenery fotograficzne po Warszawie uwzględniające znane i
14 200,00
mniej znane miejsca danej dzielnicy), dzięki którym powstałyby zdjęcia
PLN
dzielnicy wykonane przez uczestników, finał stanowiłaby wystawa
fotografii miasta

2109

Aplikacja Szlak
Patriotyczny

Stworzenie aplikacji prowadzącej mieszkańców Warszawy, w
szczególności młodzież, przez miejsca związane z Powstaniem
Warszawskim w Śródmieściu.

2539

Ożywiony Amfiteatr "Na
Skarpie" - Stara
Prochownia

Stworzenie możliwości odbioru kameralnych wydarzeń artystycznych 95 000,00
małych form teatralnych i muzycznych, recitali, formy słowa w
przestrzeni publicznej w fantastycznej, unukalnej przestrzeni Starego PLN
Miasta.

189 900,00
PLN

