BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
– TO TWÓJ BUDŻET!
W OBSZARZE „GROCHÓW CENTRUM” dzielnicy PRAGAPOŁUDNIE m.st. Warszawy można zagłosować na następujące
projekty LOKALNE:
L.p.
1

Nazwa projektu
Trzepak 2.0 - plac zabaw
dla dzieci i dorosłych

Krótki opis projektu

Lokalizacja

Podstawowy zestaw sprzętów do ćwiczeń ogólnorozwojowych

ul. Dwernickiego 20-22, ul.
Mycielskiego 21B

Koszt
realizacji
53 800,00 zł

2

Domki dla skrzydlatych
pasiastych przyjaciół

Zbudowanie miejsc dla owadów

ul. Grochowska, ul. Kobielska, ul.
Mycielskiego, ul. Paca, ul.
Kickiego, ul. Prochowa, ul.
Szaserów, ul. Wiatraczna 14

3

Plac zabaw z
usprawnieniami dla
dzieci i
niepełnosprawnych

Integracyjny plac zabaw z udogodnieniami dla dzieci
niepełnosprawnych

ul. Kobielska 5

150 000,00 zł

Osoby niewidome są
wśród nas

Głównym założeniem projektu jest uwrażliwienie społeczności na
potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, przybliżenie im
funkcjonowania, skonfrontowanie ze stereotypami, własnymi
pytaniami, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie "czy i jak pomóc
osobie niewidomej". Uczestniczy doświadczą symulacji niewidzenia,
słabowzroczności, poznają funkcjonalne następstwa uszkodzenia
wzroku, będą mogli zadać pytania osobie z uszkodzonym wzrokiem

szkoły

19 600,00 zł

5

Tablica informująca o
wydarzeniach
kulturalnych i
sportowych

Umieszczenie tablicy informacyjnej w budynku w Centrum promocji
Kultury pozwoli dużej grupie mieszkańców dzielnicy ze sporym
wyprzedzeniem dowiedzieć się o wydarzeniach kulturalnych i
sportowych organizowanych na Pradze-Południe. Organizatorzy
imprez bedą mogli nieodpłatnie zapraszać na planowane wydarzenia.
To przełoży się na zainteresowanie mieszkańców imprezami, poprawę
jakości zycia codziennego, budowanie społeczności lokalnej i więzi
międzyludzkich.

Centrum Promocji Kultury ul.
Podskarbińska 2

15 883,00 zł

6

Rewitalizacja ścianki
wspinaczkowej Środowiskowa Hala
Sportowa "Siennicka"

Zakup uchwytów, struktur oraz przyrządów treningowych na ściankę
wspinaczkową w Hali Sportowej "Siennicka"

ul. Siennicka 40

9 790,00 zł

Plany lubią zmiany - testy
predyspozycji
zawodowych dla uczniów
liceum

Testy predyspozycji zawodowych przeznaczone dla uczniów klas II
L.O. na terenie dzielnicy Praga-Południe. Na ich podstawie
certyfikowany psycholog oraz doradca zawodowy mają za zadanie
stworzyć profil psychologiczny nastolatka, zasugerować mu kierunek
studiów, który powinien rozwazyć wedle swoich własnych możliwości i
predyspozycji.

ul. Siennicka 15

4 912,67 zł

Rewitalizacja podwórka
przy Paca 50

Likwidacja nieużywanej piaskownicy z lat 60-tych. Dodatkowo w
miejscu po piaskownicy oraz na podwórku nawiezienie ziemi i
posianie trawy oraz posadzenie czterech drzew oraz wymiana
chodnika wzdłuż długości bloku

podwórko ul. Paca 50

135 300,00 zł

9

Multimedialny,interaktyw
ny panel informacyjny

Projekt zakłada zakup, montaż, uruchomienie oraz obsługę
multimedialnego , interaktywnego panelu informacyjnego dla
społeczności lokalnej Grochowa. Urządzenie ma być usytowane na
skwerze przy ul. Paca

ul. Paca 46

32 220,00 zł

10

Modernizacja ciągu
pieszo-jezdnego (ul. Paca
39 i 39a)

Wymiana chodnika stanowiącego dojście do budynku przy ul. Paca 39
i Paca 39a wraz z utworzeniem miejsc postojowych, w tym miejsca dla
osób niepełnosprawnych.

droga dojazdowa

172 700,00 zł

11

Zakup nowości
książkowych do Wyp. Nr
40 i BD nr 47 w
Warszawie

Zakup 100 nowości książkowych do Bibnlioteki dla dzieci i Młodzieży
nr 47, zakup 100 nowości książkowych do Wypożyczalni dla
Dorosłych i Młodzieży nr 40

ul. Paca 46

4

7

8

Koszt
eksploatacji

1 176,00 zł

6 000,00 zł

10 zł /
rocznie konserwacja
domku i
tablicy

246 zł
/miesięcznie

