20 lutego godz. 15:00
projekty z poziomu ogólnodzielnicowego

numer

Tytuł

Krótki opis

Koszt

208

Nie pozwól by twoje dziecko stało SOS – System Obrony Skutecznej dla dzieci i młodzieży. Skuteczna obrona to nie tylko
się ofiarą! SOS-system obrony
znajomość technik samoobrony, lecz również umiejętność rozpoznawania sygnałów
skutecznej dla dzieci i młodzieży. świadczących o zagrożeniu na wczesnym etapie. SOS - system obrony stworzony na
podstawie własnych doświadczeń autora, przy współpracy z psychologami, poparty
elementami treningu asertywności, dostosowane do wieku dzieci lub młodzieży.

127 600,00 PLN

218

Nie pozwól by twoje dziecko stało SOS – System Obrony Skutecznej dla dzieci i młodzieży. Skuteczna obrona to nie tylko
się ofiarą! SOS-System Obrony
znajomość technik samoobrony, lecz również umiejętność rozpoznawania sygnałów
Skutecznej dla dzieci i młodzieży świadczących o zagrożeniu na wczesnym etapie. SOS - system obrony stworzony na
podstawie własnych doświadczeń autora, przy współpracy z psychologami, poparty
elementami treningu asertywności, dostosowane do wieku dzieci lub młodzieży.

86 400,00 PLN

224

Nie bądź ofiarą! Obroń się sama!
SOS - System Obrony Skutecznej
dla kobiet

SOS - System Obrony Skutecznej dla kobiet. Skuteczna obrona to nie tylko znajomość
technik samoobrony, lecz również umiejętność rozpoznawania sygnałów
świadczących o zagrożeniu na wczesnym etapie. SOS to system obrony stworzony na
podstawie własnych doświadczeń autora, przy współpracy z psychologiem, poparty
elementami treningu asertywności.

66 800,00 PLN

225

Nie bądź ofiarą! Obroń się sama!
SOS - System Obrony Skutecznej
dla kobiet

SOS - System Obrony Skutecznej dla kobiet. Skuteczna obrona to nie tylko znajomość
technik samoobrony, lecz również umiejętność rozpoznawania sygnałów
świadczących o zagrożeniu na wczesnym etapie. SOS to system obrony stworzony na
podstawie własnych doświadczeń autora, przy współpracy z psychologiem, poparty
elementami treningu asertywności.

46 200,00 PLN

280

Nauka pływania dzieci od
niemowląt do 6 roku życia.

Projekt „Nauka pływania dzieci od niemowląt do 6 roku życia” – 160 godzin nauki
33 715,00 PLN
pływania w wodzie z rodzicami - te ćwiczenia w wodzie dla dzieci doskonalą zmysły
równowagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej i pobudzanie układu nerwowego.
Pogłębienie więzi z rodzicem podczas wspólnego pokonywania trudności i dzielenia
się radością z postępów. Nieodpłatne zajęcia skierowane do mieszkańców Warszawy
poprzez przeprowadzenie otwartych grupowych zajęć w wodzie rodzice z dziećmi.

281

Gimnastyka dla seniorów w
wodzie

Projekt „Gimnastyka dla seniorów w wodzie” – 160 godzin gimnastyki w wodzie- to
30 699,00 PLN
ćwiczenia w wodzie dla osób w kwiecie wieku a zarazem młodych duchem, które chcą
poprawić swoje samopoczucie, wzmocnić poszczególne grupy mięśniowe oraz
poprawić swoją sprawność fizyczną. Nieodpłatne zajęcia skierowane do
mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych grupowych zajęć w
wodzie dla seniorów.

282

Rehabilitacja w basenie metodą
Halliwicka

Projekt „Rehabilitacja w basenie metodą Halliwicka ” – 16 godzin rehabilitacji w
wodzie – koncepcja Halliwick jest skierowana do osób w każdym wieku, zarówno
niepełnosprawnych jak i zdrowych. Na zajęciach dziecko ćwiczy w parze z rodzicem
bądź rehabilitantem. Zajęcia mają charakter zabawowy i są prowadzone zgodnie z 10
punktowym programem, który można podzielić na trzy fazy: przystosowanie
psychiczne do wody, kontrolę równowagi oraz fazę przemieszczania się. Nieodpłatne
zajęcia skierowane do mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych
grupowych zajęć rehabilitacyjnyh w wodzie..

285

Nauka pływania od 5 do 8 roku
życia

Projekt „Nauka pływania od 5 do 8 roku życia” – 120 godzin nauki pływania w wodzie 29 778,00 PLN
– zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Nieodpłatne zajęcia skierowane do
mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych grupowych zajęć nauki
pływania dla dzieci.

338

DZIECI Z ODBLASKAMI TO
BEZPIECZNE DZIECI

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach. Poprzez działania
edukacyjne wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej z zakresu używania odblasków oraz
oświetlenia rowerów. Dodatkowo projekt zawiera wyposażenie uczestników projektu
w odblaski i czerwone pulsujące oświetlenie roweru.

22 200,00 PLN

139 000,00 PLN

535

ROWEROWE PASJE NA SZLAKACH Serdecznie zapraszam mieszkańców Wawra do wspólnego projektu dotyczącego
61 310,00 PLN
ZIELONEGO WAWRA
szlaków rowerowych zielonego Wawra . Rowerową przygodę możesz rozpocząć już w
domu z rodziną , sąsiadami studiując mapę szlaków planując rajd , możecie Państwo
stać się autorami wielu wspaniałych projektów, które przyniosą ogromne korzyści i
satysfakcję mieszkańcom w tworzeniu historii zielonego Wawra.

948

Ciekawostki Wawra w publikacji
książkowej

Projekt dotyczy dofinansowania publikacji książkowej w formie albumu zawierającego 32 000,00 PLN
fotografie i opisy ciekawych miejsc w warszawskiej dzielnicy Wawer.

1113

Radosne lato w Wawrze - letnie
pikniki sąsiedzkie w Starym
Młynie

Cykl 4 pikników edukacyjno-sportowych realizowanych w okresie letnim. Niedzielne
pikniki będą imprezami otwartymi dla wszystkich mieszkańców. Spotkaniom w
plenerze będą towarzyszyć atrakcje edukacyjne i sportowe. Na każdym ze spotkań
będzie realizowany inny temat warsztatów: eksperymenty naukowe, ekologiczne,
teatralne, sportowe. Zajęcia będą miały na celu rozbudzenie w dzieciach pasji i
kreatywności.

1196

BIOFEEDBACK - TRENING
EEGBIOFEEDBACK TO NOWOCZESNE URZĄDZENIE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
UMYSŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁUŻĄCE DO TRENINGU PRACY MÓZGU. TRENINGI BIOFEEDBACK POPRAWIAJĄ
WYNIKI W NAUCE POPRZEZ ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI ZAPAMIĘTYWANIA I
KONCENTRACJI. WYKORZYSTYWANE SĄ W TERAPII M.IN. ADHD, LĘKU FOBII.
ZWIĘKSZAJĄ ODPORNOŚĆ NA STRES.

24 800,00 PLN

1985

Yes, We Can - szkolne spotkania o Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny
demokracji
sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z
idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o
demokrację), których działania pokazują, jak istotna jest demokracja i partycypacja
społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie
świadomości społecznej.

55 000,00 PLN

81 360,00 PLN

2193

Tylko 36 minut! Reaktywacja
sprawności, wigoru i młodości.
Kosmiczny, inteligentny,
innowacyjny trening dla Wawra.
#znowu_działam!

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do najnowocześniejszej na świecie technologii 31 000,00 PLN
wspomagającej odzyskanie, utrzymanie i rozwój sprawności fizycznej dla ludzi
dorosłych. Projekt składa się z określonej liczby sesji treningowych prowadzonych na
zaawansowanym technologicznie obwodzie siłowo-wytrzymałościowym sterowanym
elektronicznie. Jest to forma treningu spersonalizowanego, którego efekty są
kwantyfikowane i wizualizowane za pomocą oprogramowania.

2452

Wydawanie gazety
Częściowe sfinansowanie gazety dzielnicowej twoje nowinki
ogólnodzielnicowej twoje nowinki Za wydrukowanie 10 numerów gazety w roku nakład jednego numeru 3500 szt

10 000,00 PLN

2498

Historyczny Wawer - Zachowanie Nakręcenie filmu o wydarzeniach jakie miały miejsce 27.12.1939 r. w Wawrze.
pamięci o wydarzeniach
27.12.1939 r.

242 000,00 PLN

2499

WAWERSKI FESTYN
REKREACYJNO - SPORTOWY

CELEM JEST INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ZAANGAŻOWANIE DZIECI,
52 330,00 PLN
RODZICÓW I DZIADKÓW W AKTYWNOŚĆ ZWIĄZANĄ ZE SPORTEM, REKREACJĄ,
ZDROWIEM I ROZRYWKĄ. ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ LICZNE KONKURSY
(ZARÓWNO INDYWIDUALNE JAK I GRUPOWE), WYSTĘPY ARTYSTYCZNE, ZAPEWNIONA
OBSŁUGA KONFENANSIERA, DOSTĘPNY CATERING.

2502

Gra wysokich lotów-Badminton
od przedszkolaka do seniora

Projekt nasz- „Gra wysokich lotów-Badminton od przedszkolaka do seniora” powstał z 97 955,00 PLN
myślą o wszystkich ,którzy tak jak my uważają ,że badminton jest świetnym sposobem
na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz pragną poznać tajniki tego coraz bardziej
popularnego w Polsce sportu. Wiek i umiejętności uczestnika projektu nie mają
znaczenia –nasza wykwalifikowana kadra trenerska poprowadzi treningi dla dzieci
,młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Nasz projekt to fantastyczna forma spędzenia
wolnego czasu wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz niezbędna
dla danego wieku forma rywalizacji.

2555

Wawer Dzieciom – Muzyczna
Akademia Pana Kleksa w Starym
Młynie

Nowatorska forma opowieści utworów bajkowych, znanych od pokoleń, w formie
atrakcyjnego musicalu z wykorzystaniem brzmień orkiestry symfonicznej,
śpiewających aktorów, postaci wiodącej – starego Pana Kleksa oraz narratora –
śpiewającego dyrygenta.

68 900,00 PLN

2602

WARSZTATY TEATRALNE "SMOKI
WAWERSKIE"

Projekt zakłada wznowienie warsztatów teatralnych dla gimnazjów z terenu Dzielnicy
"Smok Wawerski"

38 120,00 PLN

2604

NADWIŚLE - INTEGRACJA
MIESZKAŃCÓW

Za pośrednictwem Stowarzyszenia K.J. stworzenie ośrodka integracji mieszkańców i
organizacji.

20 000,00 PLN

