LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
NUMER
PROJEKTU

Szacunkowy
Numer
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania
koszt (w zł)
ewidencyjny
DZIELNICA XIV CZYŻYNY
Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych,
mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Przeprowadzenie wydarzenia wpłynie pozytywnie przede
3 880,00
BO.D14.9/15
wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja
bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie
Krakowa.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

1

Joga w Parku Lotników Polskich

Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku.

2

"Strefa malucha" na placu zabaw na os. 2 Pułku
Lotniczego

Wyznaczenie bezpiecznej strefy zabawy dla dzieci 2-4 lat i wyposażenie
w nowy sprzęt dostosowany do wzrostu i umiejętności młodszych dzieci
w ramach istniejącego, ogrodzonego placu zabaw.

41 000,00

Realizacja zadania będzie generowała dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw przy ul. Medweckiego/Dąbrowskiej,
wskazanego przez wnioskodawcę do doposażenia w dodatkowe urządzenia zabawowe wraz z małą architekturą.

BO.D14.11/15

3

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich
Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XIV
Czyżyny

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjum i innych - SP nr 155: cyklinowanie i
lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej i malowanie sali w ZSO nr 14
oraz remont daszku wejścia głównego do budynku szkoły i instalacja
oświetlenia zmierzchowego - SP nr 155.

45 000,00

Zrealizowanie projketu wskazanego przez wnioskowadcę da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością korzystania prze
młodzież z odświeżonych pomieszczeń placówek oświatowych.

BO.D14.7/15

4

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci - zakup nowych urządzeń do ogrodu w
Przedszkolu nr 185 "Słoneczko".

41 914, 58

Projekt kolorowy ogród zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 185 w Krakowie - obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni (poliuretanowej)
pod urządzenia zabawowe oraz doposażenie w urządzenia zabawowe (albo wymiana na nowe) wraz z montażem. Koszt projektu (zmieniony)
został uzgodniony Dyrektorem placówki. Zrealizowanie tego projektu zwiększy bezpieczeństwo dzieci i pozwoli w większym zakresie na
korzystanie z placu zabaw nie tylko przez przedszkolaki, ale i dzieci zamiejszkujące w tej dzielnicy.

BO.D14.4/15

5

Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku
Lotników Polskich

Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i
efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na
każdym poziomie zaawansowania.

117 160, 82

Stworzenie nowego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.

BO.D14.10/15

6

Działania rewitalizacyjne terenu zielonego wokół
Domu Pomocy Społecznej imienia Władysława
Godynia na rzecz integracji i aktywizacji
społeczności lokalnej

Stworzenie przestrzeni poprzez rewitalizację terenu zielonego wokół
Domu Pomocy Społecznej do aktywnej oraz kreatywnej integracji
społeczności lokalnej, aktywizacja mieszkańców oraz popularyzacja
zdrowia wśród seniorów, organizacja i animacja czasu wolnego.

60 000,00

Realizacja przedłożonego projektu przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku.
Zagospodarowanie terenu wokół DPS przy ul. Sołtysowskiej 13 D stworzy przestrzeń do organizacji spotkań i wydarzeń kulturalnych.

BO.D14.8/15

7

Remont sali w celu przystosowania do terapii
zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych

Remont sali w Przedszkolu Samorządowym nr 182 "Przy Źródełku", os.
Dywizjonu 303 bl. 12 w Krakowie, w celu przystosowania do terapii
zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.

17 000,00

Projekt remontu sali w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 182 w Krakowie - obejmuje
wyburzenie ścianki w celu powiększenia pomieszczenia, wykonanie nowych podłóg z planeli, zamiast płytek na ścianie naprawa i malowanie
ścian i sufitów, montaż kratki wentylacyjnej, wymianę lamp, gniazd, kontaktów. Zrealizowanie tego projektu pozwoli prowadzić zajęcia
terapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi z dzielnicy. Sala będzie mogła służyć dzieciom przez długi czas.

BO.D14.1/15

8

Klub Mam

Wspieranie i integracja mam i ich dzieci oraz umożliwienie im udziału w
spotkaniach i warsztatach edukacyjnych.

24 000,00

Projekt Klub Mam to przede wszystkim miejsce spotkań i wymiany doświadczeń, w którym młodzi rodzice mogą porozmawiać i poćwiczyć.
Projekt obejmuje różnego rodzaju zajęcia i zakupy np. radio, regały, naklejki, pufy, przewijak itd. Zrealizowanie tego projektu pozwoli
zintegrować się młodym Mamom i dzieciom, a także Tatusiom dając efekty na przyszłość.

BO.D14.13/15

9

Modernizacja wybiegów dla psów

Polepszenie warunków panujących na wybiegu dla psów, poprawa
jakości wybiegu zarówno dla psów/właścicieli psów i jak mieszkańców
osiedla. Prace modernizacyjne, jakie są niezbędne to: ustawienie
oświetlenia, zasadzenie kilku drzew na tym terenie.

46 400,00

Wskazany teren spełnia założenia programowe do budowy wybiegów dla psów. Projekt będzie służyć mieszkańcom i dodatkowo spełni funkcję
społeczną. Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.

BO.D14.3/15

