WNIOSKI BUDŻETOWE DO BUDŻETU DZIELNICY GDAŃSK OSOWA 2020
Nr

Tytuł

Wnioskowana
kwota

1

Monitorowanie jakości powietrza w dzielnicy

5 436,60

2
3

Dzielnicowa impreza na orientacje – HARPUŚ
Rodzinna Gra Terenowa na Orientację

4 000
4 000

4

Osowianin Roku 2020

6 000

5

Widoczni osowianie – mali i duzi !

5 000

6
7

4 040
4 700

11

Festyn Rodzinny Osowa 2020
Wyścig rowerowy o puchar Rady Dzielnicy Osowa
Intensywny kurs samoobrony dla kobiet,
mieszkanek dzielnicy
Promujemy zdrowy styl życia
Dbamy o nasze środowisko na co dzień nie od
święta
Siłownia z klasą

12

Mistrzowska apteczka

974

13

Stadion Osowa Arena

20 000

14

Piłkarski Olimp oraz osowski mecz przyjaźni

3 000

8
9
10

4 200
3 336
3 588
4 500

Krótki opis
Celem projektu jest sfinansowanie zakupu dwóch czujników Airly wraz z ich rocznym utrzymaniem
(abonamentem) oraz zawierzenie ich na budynkach SP nr 81 oraz ZSO nr 2
Organizacja biegu na orientację w okolicach wejścia do lasu przy ulicy Juraty
Organizacja biegu na orientację w okolicach wejścia do lasu przy ulicy Juraty lub w TPK przy CH Osowa
Organizacja wydarzenia kulturalnego, które jest zwieńczeniem corocznego konkursu „Osowa – moja
mała ojczyzna”, promującego dzielnicowych społeczników oraz event kulturalny, najczęściej koncert.
Zakup i rozdysponowanie odblasków z logo dzielnicy podczas dwóch eventów: VII EKO Festyn oraz Gala
Osowianian Roku 2020
Organizacja festynu dla dzieci podczas siódmej edycji biegu ulicznego „Ląduj w Osowej” przy SP nr 81
Organizacja wyścigu rowerowego na ścieżkach leśnych w lesie przy ulicy Juraty
Organizacja zajęć samoobrony dla kobiet oraz dziewcząt od 15 roku życia. Przekazanie aspektów obrony
fizycznej oraz prawnej.
Zakup stojaków rowerowych oraz stojaków na hulajnogi dla ZSO nr 2
Zakup zestawów miotła + szufelka do wszystkich sal uczniów wczesnoszkolnych oraz zakup pojemników
na śmieci z segregacją do sal lekcyjnych w ZSO nr 2
Doposażenie i modernizacja siłowni szkolnej w ZSO nr 2 – zakup bramki wielofunkcyjnej crossfit
Zakup profesjonalnej apteczki sportowej (opatrunki, bandaże, plastry, chusty) oraz kompresów
ciepło/zimno, a także tejpów stabilizujących dla ZSO nr 2
Rewitalizacja i utrzymanie boiska piłkarskiego w roku 2020 przy SP nr 81
Organizacja wydarzenia Piłkarski Olimp Gdańsk, którego celem jest wyłonienie najlepszej drużyny
piłkarskiej w pomorskiej rywalizacji młodzieżowej roczniki 2010-2012. Podczas turnieju będzie
zapewniony występ piłkarskiego freestylu (tricków piłkarskich) oraz gry i zabawy z animatorami dla
najmłodszych.
Organizacja Osowskiego Meczu Przyjaźni – meczu dorosłych -działaczy i mecenasów osowskich oraz
przedstawicieli Rady Dzielnicy Osowa

15

Kreatywne Popołudnia

6 000

16

Kolędowanie Osowskie

1 280
(min. 850)

17

Gra terenowa „Bezpieczni – (Nie)bezpiczni”

4 000
(min. 3 000)

18

Dni Herbaty II

3 000 (min.
2 250)

19

Warsztatu „Zdrowo-Kreatywni”

4 200
(min. 3 800)

20

Pierwsza Pomoc

21

Bezpieczeństwo na co dzień

8 800
(min. 2 200)

500
(min. 350)

Organizacja cyklu 6 warsztatów/spotkań dla rodziców. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości
rodziców dzieci będących w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz integrację społeczności
lokalnej. Spotkanie jest przewidziane dla dzieci jak i rodziców. Warsztaty będą składały się z dwóch
części – teoretycznej (1,5 h) oraz praktycznej (1 h).
Warsztaty odbędą się w ZSO nr 2 lub w Klubie Sąsiedzkim „Garaż”
Organizacja spotkania podczas osowskiego zapalania lampek w Parku Chirona. W ramach spotkania
miałoby się odbyć śpiewanie kolęd wraz z chórem. Dodatkowo zorganizowanie drobnego poczęstunku
w postaci gorącego napoju (np. herbaty)
Zrealizowanie gry dzielnicowej nawiązującej do zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Grupą
docelową są rodziny z dziećmi i/lub dziadkowie z wnukami. Drużyny podążają wyznaczoną trasą, gdzie
w oznaczonych punktach rozwiązują zagadki.
Po odgadnięciu i zatwierdzeniu przez osobę decyzyjną, otrzymują pieczątkę w swojej karcie. Drużyna z
największą ilością pieczątek wygrywa.
Organizacja cyklu spotkań kulturalnych w ZSO nr 2 dla uczniów i społeczności lokalnej. Kontynuacja
spotkań z roku 2019. W ramach nowego cyklu zorganizowany byłby przegląd herbat z wybranych
regionów świata, kultura picia, parzenia oraz warsztaty praktyczne
Przeprowadzenie 15 godzin warsztatów dla dzieci z ZSO nr 2 pt. „Warsztaty Zdrowo-Kreatywni”. Celem
działania jest podniesienie wiedzy dzieci w wieku szkolnym z zakresu prawidłowych nawyków
żywieniowych, integracja i budowanie kreatywności wśród uczestników oraz rozwój wolontariatu
Przeprowadzenie 4-godzinnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z ćwiczeniami
praktycznymi, również z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego AED.
• Teoria: 30 min;
• Resuscytacja - praktyka: 60 min;
• Wstępne badanie urazowe, postępowanie w obliczu wystąpienia urazu, wywiad – praktyka: 60 min
• Zagrożenie krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu, np. zawał – teoria:
30 min
• Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia, aspekty prawne udzielenia
pierwszej pomocy, itp. – teoria: 30 min
Organizacja warsztatu w ZSO nr 2, którego celem będzie omówienie zasad bezpieczeństwa –
uświadomienie jakie niebezpieczeństwa są, na co trzeba uważać i jak się zachowywać, aby
zminimalizować lub całkowicie wyeliminować zagrożenia. Omówiona będzie zasadność noszenia
odblasków, oświetlenie rowerów, poruszanie się dzieci na drogach, jak prawidłowo tworzyć korytarz
życia, zachowanie kierowców na niektórych skrzyżowaniach w Osowej, prezentacja filmików, quizy

22

Razem z Zumbą

1 500

23

Spotkania podróżnicze

2 500
(min. 500)

24

XV Wojewódzki Konkurs dla klas integracyjnych
„Kolędujmy Razem”

1 000

25

Przestrzeń teatralno-magazynowa

15 000

26

XV Wojewódzki Konkurs Poetycki

2 000

27

Dzień Matematyki

1 350

29
30

Mistrzostwa dzielnicy w pływaniu dla dzieci szkół
podstawowych
Radość eksperymentowania
Wigilia dla seniorów

1 559,80
2 000

31

Kącik relaksacyjny dla uczniów

11 400

32

Czytelnia – miejscem kultury i relaksu

3 900

33

Radość czytania

5 000

34

Kolorowe latawce

1 500

28

35
36
37
38

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć
rekreacyjnych na rzecz Mieszkańców Dzielnicy
Osowa
XIX Osowiada – Festyn rodzinny
Udział drużyny męskiej w Ekstralidze unihokeja
Zakup strojów sportowych
Dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci z SP
nr 81 na turniej Prague Games 2020

2 692

10 920
6 200
3 000
6 000

Organizacja cyklu spotkań zumbowych składających się z 3 zajęć zumbowych dla mieszkańców.
Organizacja spotkań dla społeczności lokalnej, w której prowadzący opowiadają o swoich podróżach
bliższych i dalszych, włączając uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Podczas spotkań
przybliżana jest historia i tradycja z danego regionu, a także legend i zwyczajów tam panujących.
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu dla klas integracyjnych „Kolędujmy Razem”, który
odbędzie się w grudniu w SP nr 81
Celem projektu jest wykonanie w części holu na parterze szkoły SP nr 81 przestrzeni do
przechowywania rekwizytów teatralnych i edukacyjnych
Zakup nagród dla laureatów konkursów literackich i plastycznych (książki) oraz nagrody specjalnej dla
wielokrotnego zwycięzcy (tablet i ebook) realizowanych w SP nr 81
Zakup nagród dla zwycięskich klas w rozgrywkach sportowo-matematycznych w ramach Dni
Matematyki w SP nr 81
Organizacja Mistrzostw dzielnicy Osowa w pływaniu dla dzieci szkół podstawowych (SP nr 33, SP nr 81,
SP nr 82, Happy Kids) – zakup nagród
Zakup zestawów do eksperymentowania w technice chemia w małej skali do SP nr 81
Przygotowanie spotkania i poczęstunku dla seniorów w ramach spotkania wigilijnego w SP nr 81
Zakup kompletów ławek 5-siedziskowych, które staną na korytarzach pierwszego i drugiego piętra w
segmentach C i D (po 10 ławek na piętro) w SP nr 81
Organizacja konkursu, którego celem jest wyłonienie uzdolnionych dzieci, zaproponowanie im
spędzania wolnego czasu przy grach planszowych. Dla najmłodszych planowane są przedstawienia przy
użyciu pacynek i kart teatru kamishibai.
Zakup nowości wydawniczych dla SP nr 81
Organizacja dwóch konkursów (plastycznego oraz recytatorskiego) dla uczniów z klas integracyjnych, a
także zakup 2 puf, huśtawki i gier planszowych do kącika wyciszenia w SP nr 81
Organizacja otwartych, cotygodniowych zajęć biegowych dla mieszkańców po Parku Chirona czy TPK w
dwóch grupach zaawansowania
Dofinansowanie organizowanego festynu rodzinnego w postaci sceny, nagłośnienia i głównej nagrody
Dofinansowanie zakupu nowych strojów sportowych dla męskiej drużyny unihokeja klubu Olimpia
Osowa.
Dofinansowanie wyjazdu zespołów unihokejowych na turniej Prague Games 2020

39
40

Zakup sprzętu sportowego dla reprezentacji SP nr
81 w dyscyplinie unihokej
Przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców
przy współudziale SP nr 81

41

Zajęcia teatralno-musicalowe

42

Pierwsza pomoc dla mieszkańców Osowej
Nagroda za najciekawsze stoisko podczas
Osowskiego Pchlego Targu na Deptaku

43
44

Kino Letnie na powitanie wakacji

6 000

Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego do gry w unihokeja dla SP nr 81

7 400

Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-sportowego dla klas usportowionych z SP nr 81

6 000
(min. 5 500)
5 000
500
6 000
(min. 1 000)

Cykl 10 spotkań oraz prób przygotowujących dzieci w wieku szkolnym do wystawienia przedstawienia
na świecie dzielnicy lub innym wydarzeniu kulturalnym odbywającym się w dzielnicy
Przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy dla uczniów i mieszkańców Osowej
Nagrodzenie najciekawszego stoiska na Osowskich Pchlim Targu na osowskim deptaku
Organizacja kina letniego na powitanie wakacji i przywitanie lata w parku Chirona

