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Przedmiot projektu

Coerver Coaching uznawany jest za najdoskonalszą w świecie metodę
nauczania gry w piłkę nożną, w którym uczestniczy prawie 5 mln
młodych piłkarzy w 30 krajach. Najlepszym świadectwem uznania jest
fakt, iż z metody tej intensywnie korzystają w procesach szkolenia
młodych zawodników czołowe kluby Europy: Real Madryt, Manchester
United, Chelsea Londyn, Bayern Monachium. Projekt "Dajmy naszym
Dajmy Naszym dzieciom to co najlepsze - Coerver dzieciom to co najlepsze" zakłada organizację zajęć piłkarskich wg
Coaching - dla każdego dziecka z Dzielnicy III
metodologii Coerver Coaching na obiektach sportowych KS
Prądniczanka Kraków. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po
60 minut, a przeznaczone będą przede wszystkim dla dzieci w wieku 516 lat. Każdy trening będzie prowadzony przez dwóch trenerów.
Treningi będą otwarte, więc również dostępne dla rodziców oraz
trenerów, którzy będą mogli poznać innowacyjne metody doskonalenia
umiejętności piłkarskich.

Szacunkowy
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

Numer
ewidencyjny

49 200,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych,
mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Prowadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede wszystkim na
promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachownia zdrowia każdego człowieka. Propozycja zajęć
rekreacyjno-sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.

BO.D3.17/15

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom
niepełnosprawnym i starszym - kontynuacja

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i
starszym to baza informacji oraz przekazywanie kontaktu pomiędzy
osobami starszymi i niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Centrum
animuje koordynator, który aktywnie poszukuje osób chętnych do
pomocy i jej potrzebujących poprzez organizację spotkań w lokalnych
szkołach, klubach seniora i parafiach, przeprowadza rozmowy z
kandydatami i pośredniczy w kontakcie między obydwoma grupami.
Koordynator organizuje też spotkania dla osób starszych i
niepełnosprawnych na poszczególnych osiedlach.

30 040,00

Realizacja działań podejmowanych w ramach projektu zgodnie z przyjętymi przez wnioskodawcę założeniami przyczyni się do zmniejszenia
izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, wzrostu świadomości mieszkańców Dzielnicy III na temat funkcjonowania i specyficznych potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz przyczyni się do zwiększenia integracji mieszkańców osiedli z terenu Dzielnicy III. Realizacja projektu nie
spowoduje powstania kosztów, które miałyby być pokrywane po jego zakończeniu.

BO.D3.1/15

3

Magia dzieciństwa

Dzieciństwo jest magicznym okresem, w którym ciekakowść świata,
pasja i marzenia tworzą wyjątkową osobowość. Projekt ma wspierać
rozwój dziecka, dając mu możliwość spróbowania swoich sił i odkrycia
własnych uzdolnień podczas udziału w różnorodnych, specjalistycznych i
często kosztownych warsztatach. Kwota 18 000 zł pozwoli zorganizować
w MDK cykl kilkunastu warsztatów, które na co dzień nie są
organizowane na terenie Dzielnicy III.

18 000,00

Projekt umożliwi organizację bezpłatnych spotkań dzieci i młodzieży z różnymi dziedzianami sztuki i aktywności w formie warsztatów o bardzo
specjalistycznym charakterze. Uczestnicy projektu będą mogli poznać elementy różnych kultur i różnych dziedzin artystycznych. Takiego typu
formy mogą stać się ciekawym uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez placówkę dla dzieci do niej uczęszczających.

BO.D3.7/15

4

Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich
uczniów - część dzielnicowa dla Dzielnicy III
Prądnik Czerwony

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i innych.

64 000,00

Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 oraz Przedszkola nr 12, 122 i 162 zostaną przeznaczone
na prace remontowe oraz zakup pomocy edukacyjnych zgodnie z deklaracjami zgody podpisanymi przez dyrektorów. Pozwoli to na poprawę
estetyki szkół i przedszkoli oraz na wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci i uczniów. Po zakończeniu projektu wyremontowane pomieszczenia i
pomoce naukowe nadal będą służyć uczniom szkół i dzieciom w przedszkolach uczestniczących w projekcie.

BO.D3.22/15

5

Celem projektu jest adaptacja tarasu przedszkola na amfiteatr poprzez
wykonanie schodów łączących płytę tarasu z powierzchnią ogrodu
Amfiteatr miejscem rozwijania Twoich zdolności i
przedszkolnego i zadaszenie części tarasu (sceny), co w konsekwencji
zainteresowań
doprowadzi do powstania miejsca, które w większym stopniu umożliwi
integrację środowiska lokalnego.

23 947, 30

Zrealizowanie tego projektu da efekt długoterminowy zwiększając możliwości wykorzystania tak powstałego amfiteatru do różnych celów
kulturalnych na świeżym powietrzu. Będzie służyć paru pokoleniom dzieci i młodzieży nie tylko z przedszkola, ale i Dzielnicy, które będą mogły
integrować się.

BO.D3.9/15

6

Plac zabaw na Cieślewskiego

44 000,00

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi. Pozwoli na bezpieczna zabawę, aktywność fizyczną dzieci, co w dobie problemów z otyłością ma
istotne znaczenie na przyszłość. Natomiast umieszczenie na terenie placu zabaw ławeczek, pozwoli rodzicom na komfortowe sprawowanie
opieki nad dziećmi.

BO.D3.13/15

1

2

Mieszkasz na Cieślewskiego? Twoje dziecko nie ma się gdzie bawić?
Zagłosuj na ten projekt, a za pieniądze z budżetu Dzielnicy Twoje
dziecko będzie mogło pohuśtać się na huśtawce i pobawić na
wyremontowanym i doposażonym placu zabaw przy bloku nr 11.

W ramach projektu przewiduje się wyremontowanie sali gimnastycznej
Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole o powierzchni 540 m 2 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha, co
Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie poprawi komfort i wpłynie na bezpieczeństwo korzystających z niej
dzieci i innych użytkowników.

230 000,00

Zrealizowanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością korzystania przez
młodzież z sali gimanstycznej przy lepszym oświetleniu sali i po wymienieniu bardzo zniszczonego parkietu.

BO.D3.4/15

8

Zielone ławeczki na osiedlach na bis

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów
zielonych - zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych
skwerów. Dzięki zeszłorocznemu projektowi powstały cztery nowe
ławeczki przy aktywnym współdziałaniu mieszkańców, co podniosło
poziom integracji oraz wzrost poczucia tożsamości z miejscem i jego
zielonymi wartościami. Mając na uwadze korzyści płynące z tego
projektu zamierzamy kontynuować nasze działania, stąd projekt na bis.

10 500,00

Realizacja spowoduje: zwiększenie atrakcyjności miejsca na terenach osiedlowych, zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie biologii i
walorów nasadzeń, wzrost kosztów związanych z utrzymaniem terenów, w związku z koniecznością pielęgnacji posadzonych krzewów i
kwietników w kolejnych latach.

BO.D3.16/15

9

Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż potoku Sudół w miejsce
dotychczasowej ścieżki. Chodnik stworzy dla okolicznych mieszkańców
wygodną trasę do szkoły, kościoła, sklepu i przystanku MPK, a dla dzieci
Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej
będzie stanowić alternatywną, bezpieczniejszą drogę do szkoły,
wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami omijającą ruchliwy w godzinach porannych zbieg ulic Sudolskiej i
przy ul. Naczelnej i Strzelców
Władysława Łuszczkiewicza. Projekt ten pozwoli na pełniejsze
wykorzystanie parkowego pasa zieleni wzdłuż potoku, bez względu na
pogodę. Będzie też celowym uzupełnieniem wcześniejszej inwestycji
(ławki parkowe).

268 000,00

Budowa chodnika w znacznej mierze poprawi komunikację pieszą pomiędzy ul. Naczelną a ul. Strzelców. Powstała ścieżka parkowa wygeneruje
koszty związane z jej utrzymaniem.

BO.D3.3/15

10

Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w
Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Bogactwo nowości i obfitości wyboru, czyli
poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci
nowinki wydawnicze i nowe technologie w Twojej
oraz wyposażenie dwóch filii w projektory multimedialne, które
osiedlowej bibliotece
umożliwią prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców
Dzielnicy.

20 000,00

Uzupełnienie księgozbiorów w filiach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych,
młodzieży i dzieci oraz wyposażenie w projektory multimedialne, umożliwi organizowanie interesujących spotkań dla szerokiego grona
odbiorców, wzbogaconych o prezentacje multimedialne oraz warsztatów komputerowych dla seniorów. Realizacja projektu przyczyni się
ponadto do wzrostu liczby użytkowników biblioteki.

BO.D3.8/15

11

Bezpłatny wyjazd na obóz rekreacyjno-sportowy
dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat

48 400,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację obozu rekreacyjno-sportowego w
miejscowości wypoczynkowej, mającego na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Przeprowadzenie zadania wpłynie
pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego
człowieka.

BO.D3.18/15

BO.D3.15/15

BO.D3.11/15

7

12

13

Przedmiotem projektu jest wyjazd dla dzieci z Dzielnicy III na bezpłatny
obóz rekreacyjno-sportowy w ramach zimowych ferii 2016.

Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie
stojaka rowerowego na terenie dzielnicy III
Prądnik Czerwony

Celem projektu jest montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie
stojaka rowerowego w okolicy ronda Młyńskiego w Dzielnicy III Prądnik
Czerwony.

60 500,00

Projekt jest zgodny z planami ZIKiT na rozbudowę systemu roweru miejskiego. Wnioskodawca nie opisuje dokładnie jakiej pojemności mają być
to stacje, tak więc przyjmując, że będą to stacje o pojemności na 16 rowerów wraz z zakupem dodatkowych 10 rowerów do systemu KMK Bike,
ZIKiT będzie zmuszony w kolejnych latach ponieść koszty w wysokości 27 tys. zł rocznie na utrzymanie tych rowerów w systemie. W związku z
faktem zmiany zasady rozliczania usługi od 2016 roku ZIKiT nie będzie kupował żadnych nowych stacji, a jedynie kupował usługę polegającą na
udostępnianiu mieszkańcom odpowiedniej ilości stacji i rowerów (do 1500 rowerów i 150 stacji w 2017 roku), w związku z tym środki z BO nie
będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne, a na zadanie utrzymaniowe. Dzięki przewidzianym środkom finansowym będzie możliwe
utrzymanie kostów funkcjonowania tej stacji przez ok. 2 lata.

Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań
sąsiedzkich na wolnym powietrzu - budowa
altanki w otoczeniu rabat kwiatowych i
postawienie stojaka na rowery

Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań sąsiedzkich i odpoczynku
poprzez budowę altanki, ustawienie stojaka na rowery i tablicy
informacyjnej. Altanka otoczona zielenią będzie ustytuowana przed
blokiem Ugorek 1 w poblizu dużego placu zabaw. Z altanki będą mogły
korzystać zarówno rodziny z dziećmi, młodzież, jak i seniorzy. Projekt
zakłada również postawienie obok altanki stojaka na rowery oraz tablicy
informacyjnej. Wzbogacenie terenu rekreacyjnego o powyższe elementy
pozwoli na pełniejsze wykorzystanie atutów osiedla, jakimi niewątpliwie
są przestrzeń i zieleń.

25 000,00

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie miejsca spotkań na wolnym powietrzu dla różnych grup wiekowych. Natomiast wykonanie
będzie generować dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem.

14

Spotkania przy książce

Celem działalności "Spotkań przy książce" jest aktywizacja czytelników
polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek,
recenzowaniu ich oraz udziale w spotkaniach autorskich i wyjściach do
instytucji kultury. Projekt adresowany jest do każdego, kto interesuje się
literaturą, kto pragnie poszerzać swoje horyzonty czytelnicze. Równie
ważnym celem takich spotkań jest ożywianie i integracja mieszkańców
osiedla oraz promowanie samej idei twórczego i krytycznego odbioru
literatury, kultury oraz sztuki. Spotkania będą prowadzone społecznie
(nieodpłatnie) - koszty dotyczą zakupu książek i biletów wstępu.

15

Dokończenie zagospodarowani skweru "przy
studni"

Dokończenie ogrodzenia niskim płotem (istniejącym już z dwóch stron)
skweru i zainstalowanie ławeczki.

16

Zrób coś dla siebie

Integracja - sport - zabawa - rozwój to kluczowe hasła projektu, którego
głównym celem jest poznanie i zżycie się naszej lokalnej społaczności.
Zorganizowany zostanie cykl działań dla dorosłych, seniorów, dzieci i
nastolatków. Dla tych trochę starszych odbędzie się: fitness, ćwiczenia
"zdrowy kręgosłup" oraz wasztaty - finansowe, walki ze stresem,
coaching, wen-do, samoobrona itp. Dla dzieciaków będą: zajęcia
sportowe, warsztaty manualne z seniorami, zabawa po angielsku.
Zajęcia będą prowadzone równolegle, tak aby rodzice mogli przyjść z
dziećmi.

46 000,00

Działania zaplanowane w projekcie są skierowane do mieszkańców Dzielnicy III z osiedla Olsza II i Ugorek, ulic Akacjowej, Pszona, Meissnera
oraz wszystkich chętnych osób. Liczba potencjalnych odbiorców wynosi 12786 osób, w tym z osiedla Olsza II - 7391 mieszkańców, a z osiedla
Ugorek - 5395. Mieszkańcy (zarówno dzieci, jak i dorośli oraz seniorzy) będą mogli skorzystać z 354 godzin zajęć, w tym z 46 godzin języka
angielskiego, 84 godzin warsztatów, 84 godzin zajęć manualnych, 140 godzin zajęć sportowych. Głównym celem projektu jest integracja
społeczna, która będzie pochodną spotkań mieszkańców odbywających zaplanowane w projekcie zajęcia. Długoterminowe skutki realizacji
zadania mają ograniczony zasięg. Szacuje się, że z projektu może skorzystać maksymalnie 150 osób, co stanowi 1,17% wszystkich mieszkańców
Dzielnicy. Zakładana integracja członków tej lokalnej społeczności wystąpi, ale będzie zawężona do uczestników zajęć w poszczególnych
grupach tematycznych. Niemniej jednak uczestnicy zajęć nawiążą relacje z innymi mieszkańcami lub sąsiadami, będą wspólnie nabywać
umiejętności przydatne w rozwiązywaniu indywidualnych trudności, które mają znaczenie w kontaktach społecznych. Miejsca realizacji
projektu wskazano również w "Wielokryterialnej analizie dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków" jako najbardziej potrzebujące działań rehabilitacyjnych, o najwyższym poziomie problemów społęcznych (Ugorek) oraz problemów
środowiskowych (Olsza II), co podkreśla wagę przygotowanych oddolnie działań integrujących członków społeczności.

17

Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku
Rondo Barei II

Wykonanie schodków umożliwiających dojście do przystanku rondo
Barei II, który znajduje się u podnóża skarpy usytuowanej pomiędzy
blokami Dobrego Pasterza 108 i 110.

15 000,00

Realizacja zadania ma na celu wykonanie bezpiecznego dojścia do przystanku komunikacji miejskiej. Natomiast wykonanie będzie generować
dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem.

8 500,00

Działania zaplanowane w projekcie są kierowane do dorosłych mieszkańców Dzielnicy III z obszaru osiedla Ugorek i Wieczysta. Głównym celem
projektu jest ich aktywizacja czytelnicza. Potencjalną liczbę odbiorców bezpośrednich określono na poziomie 20 osób, odbiorcami pośrednimi
(korzystającymi z książek przekazanych do osiedlowej biblioteki) są wszyscy mieszkańcy. Długoterminowe skutki realizacji zadania obejmują
wszystkich mieszkańców osiedla, którzy zechcą skorzystać z działań w projekcie lub z książek dostępnych także po jego zakończeniu w
osiedlowej bibliotece. Wartością dodaną projektu jest integracja lokalnej społeczności będąca wynikiem wspólnych spotkań, rozmów i dyskusji
oraz wolontaryjnego zaangażowania części mieszkańców w jego realizację.

BO.D3.10/15

2 500,00

Realizacja zadania spowoduje: poprawę infrastruktury na terenie osiedlowym poprzez zabezpiecznie zieleni niskim ogrodzenie i nowe miejsce
odpoczynku; nieznaczny wzrost kosztów utrzymania terenu osiedla przy ul. Dobrego Pasterza.

BO.D3.5/15

BO.D3.12/15

BO.D3.6/15

