20 lutego godz. 12:00
projekty z poziomu ogólnodzielnicowego

numer

Tytuł

Krótki opis

Koszt

209

Multimedia dla dzieci-filmy i
audibooki w 2017 roku.

Zakup nowości filmowych i najnowszych audiodobooków dla Oddziału Dziecęcego
Biblioteki Publicznej w Aninie bardzo
mocno wzbogaci ofertę publiczną dla dzieci i młodzieży,a także wawerskich
rodzin,gdyż niejednokrotnie jest tak,że film i
audiobooki ogląda lub słucha cała rodzina.

10 300,00 PLN

270

Nowości książkowe dla dzieci i
młodzieży w 2017 r. w języku
polskim,w języku angielskim

Zakup nowości wydawniczych dla Oddziału Dziecięcego biblioteki publicznej w Aninie- 10 250,00 PLN
m.in.małych,kwadratowych
książeczek w twardej oprawie dla dzieci w wieku 1-3 lata oraz książek i komiksów dla
dzieci i młodzieży uczęszczających
już do szkoły,a także najnowszej beletrstki dziecięcej i młodzieżowej na wydawniczym
rynku polskim oraz książek w
języku angielskim wydawnictwa Usborne,Britanica.

272

Spotkanie z podróżnikiem dla
młodzieży 13-16 lat w 2017 r
Najpiękniejsze stolice Eurpy

Wykłady z cyklu pt.: "Najpiękniejsze stolice Europy" to projekt edukacyjny, którego
odbiorcami jest młodzież. Jego ideą jest promowanie krajów Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem ich stolic. Na przestrzeni całego roku szkolnego
przedstawionych zostanie kilka wybranych stolic europejskich. Na ich przykładzie
uczestnicy będą mieli okazję poznać cechy charakterystyczne danego państwa i
narodu.

4 100,00 PLN

296

,,Wawerskie Maluchy"-zajęcia
rozwojowo-edukacyjnoplastyczne dla dzieci w wieku 1,53 lata w 2017 roku

Cykl zajęć raz w tygodniu dla najmłodszych dzieci w wieku 1,5-3 lata,których głównym 5 556,00 PLN
celem jest wszechstronny rozwój
dzieci poprzez zabawę,sztukę i ruch. Poprzez wspólne zabawy integracyjne z innymi
dziećmi w grupie, rodzicami i
opiekunami wzmocnią się więzi rodzinne i sąsiedzkie.Zajęcia przygotują dzieci do
bezstresowego pójścia do przedszkola.

315

Spotkanie z podróżnikiem dla
dzieci w wieku 6-12 lat w 2017 r.
Europa - Historia, kultura i
obyczaje

Wykłady z cyklu pt:,,Poznajemy Europę..'' mają na celu przedstawienie
kultury,historii,obyczajów i życia
codziennego Europejczyków mieszkających w krajach Unii Europejskiej.

4 300,00 PLN

447

Gimnastyka dla kobiet - bądź
sprawna do 100 lat

Specjalistyczne zajęcia ruchowe dla kobiet pozwalające utrzymać sprawność fizyczną,
psychiczną, energię i zadowolenie z życia do późnych lat.

4 300,00 PLN

656

Zapewnij swojemu dziecku
skuteczną naukę języka
angielskiego

Czy nasze dzieci są mniej zdolne niż my kiedyś? System nauczania, który zapewnia
szkoła nie pozwala dziecku w sposób prosty i logiczny nauczyć się obcego języka.
Angielski w porównaniu do innych obcych języków jest niezwykle prosty i tylko
odpowiedni sposób nauczania spowoduje że efektywność tej nauki będzie na
odpowiednim poziomie.

112 000,00 PLN

661

Zrealizuj swoje marzenia o
znajomości języka obcego

Seniorzy w jesieni swojego życia często czują potrzebę realizacji różnych marzeń.
Nawet te o znajomości obcego języka, by móc swobodnie podróżować, by ćwiczyć
swój umysł lub po prostu dla własnej satysfakcji. Ten projekt umożliwia seniorom
naukę języka angielskiego w sposób skuteczny, dostosowany do możliwości
przyswajania wiedzy osób w tym wieku.

112 000,00 PLN

690

Narysowana Warszawa

Projekt polega na dokumentowaniu ciekawych a mało popularnych miejsc w dzielnicy 33 413,00 PLN
za pomocą rysunku oraz popularyzacji ich co przyczyni się do rozwoju dzielnicy.

713

POMYSŁOWE GOSPODYNIE spotkania dla kobiet

Zadaniem projektu jest integracja lokalnej społeczności kobiet. Uczestniczki poznają
nowatorskie techniki plastyczne z zakresu eko-art i rękodzieła m. in. nauka tworzenia
biżuterii, papierowa wiklina, filcowanie, haft sutasz, scrapbooking, decoupage,
quilling. Daje to możliwość twórczego spędzania czasu wśród osób o podobnych
zainteresowaniach. Tworzy miejsce kreatywnych spotkań, poszukiwań i warsztatów
artystycznych.

13 200,00 PLN

721

Zakup gier planszowych do
wypożyczalni gier Zgrany Wawer

Zgrany Wawer to cykliczne spotkania, podczas których animatorzy tłumaczą i
10 000,00 PLN
wypożyczają gry planszowe. Spotkania odbywają się w całej dzielnicy: filiach WCK oraz
w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Kwota pozwoli na zakup
ok. 60 gier oraz szafy, w której gry będą mogły być bezpiecznie przechowywane.
Celem projektu jest integracja mieszkańców Wawra.

886

Kiosk Multimedialny w
Wawerskim Centrum Kultury

Celem projektu jest postawienie w holu wejściowym Wawerskiego Centrum Kultury
Kiosku Multimedialnego. Jest to panel dotykowy z wszelkimi informacjami
interesującymi mieszkańca, który chce skorzystać z oferty kulturalnej Wawerskiego
Centrum Kultury oraz jego filii.

5 200,00 PLN

1092

Biblioteczka dla dyslektyków

Zakup książek metodycznych dla nauczycieli i rodziców, zakup lektur i książek
beletrystycznych dla dzieci w wieku 6-16 lat wydawnictwa: Harmonia, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne

16 000,00 PLN

1174

Ju-Jitsu - zajęcia
ogólnorozwojowe dla dzieci

Ogólnorozwojowe zajęcia z elementami ju-jitsu dla małych dzieci w wieku od 3 do 6
16 840,00 PLN
lat. Odbywałyby się 2 razy w tygodniu na sali widowiskowo sportowej w budynku WCK
Filia Aleksandrów.

1205

Książki z dużą czcionką do
Wypożyczalni Nr 59 w Marysinie
Wawerskim.

W ramach projektu zostaną zakupione książki drukowane specjalną czcionką dla osób
z dysfunkcjami wzroku.

7 000,00 PLN

1232

Dzień życzliwości wobec kobiet w Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz
ciąży dla mieszkanek Wawra.
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.

3 100,00 PLN

1293

Radio Wawer i Warsztaty
Dziennikarskie

1318

Zajęcia rozwijająco-edukacyjne
dla rodziców z małymi dziećmi

1412

Biblioteka dla seniora - mówiące i Projekt przewiduje zakup książek w druku powiększonym i audiobooków do biblioteki 80 869,00 PLN
powiększone książki
dzielnicowej oraz wyposażenie biblioteki w stanowiska dla osób niedowidzących
(urządzenia powiększające) oraz niewidomych (program udźwiękawiający). Działania
te skierowane są do osób starszych, niedowidzących i niewidomych.

1520

Zakup pieca do wypału ceramiki

Zajęcia z ceramiki cieszą się w Filii Aleksandrów Wawerskiego Centrum Kultury tak
ogromnym zainteresowaniem, że chętni muszą zapisywać się na listy rezerwowe.
Wnioskowana kwota pozwoli na uruchomienie nowych grup warsztatowych oraz
zakup większego i bardziej wydajnego pieca do wypału ceramiki.

1572

Wawerska Telewizja
Wielopokoleniowa

Wawerska Telewizja Wielopokoleniowa (WTW) to lokalna przestrzeń dla działań
40 800,00 PLN
kulturalnych i społecznych, która aktywuje lokalną społeczność wawerską. W tym celu
w.w Telewizja używa internetu, by archiwizować i udostępniać swoim odbiorcom
video-relację z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Założeniem projektu jest zbudowanie medialnego pomostu między mieszkańcami
71 570,00 PLN
dzielnicy Wawer. Projekt przewiduje stworzenie grup dziennikarskich, które
komentowałaby rzeczywistość społeczną i wydarzenia kulturalne oraz tworzyły ich
dokumentację.
Projekt zakłada stworzenie i dostosowanie miejsca dla dzieci i rodziców oraz
47 300,00 PLN
organizację zajęć integracyjnych, rozwojowych i edukacyjnych dla małych dzieci i ich
opiekunów.
Zajęcia są bezpłatne i mają na celu integrację społeczności lokalnej, rozwój społeczny i
emocjonalny dziecka a także świetną zabawę.

17 000,00 PLN

1638

Lepsza szkoła! Ocenianie
kształtujące dla rodziców! Wawer

Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki
budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty
przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez
przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże
zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.

15 650,00 PLN

1890

Harcerskie Zawody z GPS i
Radiem w Dzielnicy Wawer

Zorganizowanie na terenie Dzielnicy Wawer – cyklicznych festynów rodzinnych,
zawodów sportowych dla szkół dzielnicy Wawer. Odnajdywanie przy pomocy GPS
ukrytych przedmiotów, dla młodszych gra „Polowanie na Lisa”.

90 000,00 PLN

1907

Filmowe Wieczory

Projekt dotyczy cyklu spotkań, na których prezentowane będą filmy dostosowane do
wieku uczestników.
Po projekcji będzie czas na omówienie najważniejszych zagadnień przedstawionych w
filmie oraz na zawarcie nowych znajomości.
Wszystko będzie odbywać się w miłej atmosferze przy herbacie i ciastkach.
Spotkania będą realizowane w ramach integracji młodej społeczności Wawra.

5 100,00 PLN

1978

UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O
CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? NIE
BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!

Dobre praktyki w stymulacji umysłowej osób po udarach mózgu, z chorobami
otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w
zakresie pozytywnego podejścia do choroby
w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia w obliczu choroby,

60 000,00 PLN

1991

GRA PLANSZOWA INTEGRUJĄCA,
STYMULUJĄCA FUNKCJE
POZNAWCZE OSÓB PO UDARACH
MÓZGU / Z CHOROBĄ
OTĘPIENNĄ.

Gra planszowa mająca za zadanie stymulację umysłową w warunkach domowych osób 40 000,00 PLN
z otępieniami po udarach mózgu, w przebiegu choroby Alzheimera, Parkinsona i
innych
Gra integrująca rodziny.

