
Nasz Winogradzki Fyrtel  drukuj

Kategoria

1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód,

Stare Winogrady

Nazwa projektu

Nasz Winogradzki Fyrtel

Skrócony opis projektu

Modernizacja infrastruktury przedszkoli i szkół polepszy warunki do zabawy,

edukacji, kultury, sportu i rekreacji.

Opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA PRZEPROWADZENIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC:

1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu.

Prace modernizacyjne zakładają montaż nowoczesnych, kolorowych, atrakcyjnych i

bezpiecznych dla dzieci urządzeń zabawowo-sportowo-ruchowych. Wybrane

urządzenia uwzględniają różną sprawność fizyczną dzieci oraz różne umiejętności

interpersonalne, są łatwo dostępne i dostosowane dla każdej grupy wiekowej. Będą

sprzyjały rozwojowi ruchowemu dzieci, integracji sensorycznej oraz wspierały

rozwój społeczny. Umożliwią dzieciom aktywne spędzanie czasu na świeżym

powietrzu. Ponadto ogród ekologiczny do prowadzenia i obserwacji dziecięcych

upraw będzie sprzyjał wielozmysłowemu doświadczaniu przyrody, poznaniu

różnych gatunków roślin oraz obcowaniu z naturą tak blisko, jak to tylko możliwe.

2. Ekologiczne strefy nauki i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 11 na

Wichrowym Wzgórzu.

Prace modernizacyjne mają na celu stworzenie przyjaznych miejsc dla całej

społeczności szkoły, jak i społeczności lokalnej, w których uczniowie i nauczyciele

oraz mieszkańcy będą mogli się spotykać, rozmawiać i prowadzić zajęcia lekcyjne,

czy inne formy zajęć terenowych. Oryginalność projektu polega na zastosowaniu

rozwiązań ekologicznych. Założeniem jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu

poszanowania środowiska naturalnego, dbałości o to środowisko w obliczu

zmieniającego się klimatu.

3. Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów wokół Przedszkola nr 181

i Szkoły Podstawowej nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa.

Prace modernizacyjne zakładają montaż nowoczesnych, kolorowych, atrakcyjnych i

bezpiecznych dla dzieci urządzeń zabawowo-sportowo-ruchowych. Wybrane

urządzenia uwzględniają różną sprawność fizyczną dzieci oraz różne umiejętności

interpersonalne, są łatwo dostępne i dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Prace związane z zagospodarowaniem terenów mają na celu stworzenie zielonej

strefy rekreacji, wypoczynku, zabawy i edukacji dla dzieci na świeżym powietrzu,

tworząc możliwość prowadzenia zajęć, odpoczynku dla dzieci podczas przerw, a

Informacje

Krótki link

https://pbo23.um.poznan.pl

/d/250

Kategoria

1 - Nowe Winogrady Północ,

Nowe Winogrady Południe,

Nowe Winogrady Wschód,

Stare Winogrady

Nasz Winogradzki Fyrtel - Poznański Budżet Obywatelski - 2023 https://pbo23.um.poznan.pl/i/pbo23/proposal/250-Nasz_Winogradzki_Fyrtel

1 z 4 06.07.2022, 16:35

javascript:window.print();
javascript:window.print();
javascript:window.print();
https://pbo23.um.poznan.pl/d/250
https://pbo23.um.poznan.pl/d/250
https://pbo23.um.poznan.pl/d/250
https://pbo23.um.poznan.pl/d/250


także miejsca dla rodziców oczekujących na dzieci i przychodzących do szkoły oraz

organizacji spotkań dla dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców. Prace

zakładają również stworzenie miejsc do przestrzennych gier planszowych.

Wszystkie założenia projektowe zostały opracowane we współpracy z Dyrektorami

placówek oświatowych ujętych w projekcie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkole nr 185 na Wichrowym Wzgórzu, Szkoła Podstawowa nr 11 na

Wichrowym Wzgórzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki oświatowe z obszaru Osiedla Nowe Winogrady Północ.

Potencjalni odbiorcy projektu

Projekt jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:

- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,

- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,

- społeczność miejska,

- seniorzy,

- uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- osoby niepełnosprawne.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu infrastruktury oraz poprawa warunków do

zabawy, nauki, uprawiania sportu i rekreacji dla przedszkolaków i uczniów oraz

podniesienie jakości życia społeczności lokalnej – osiedlowej i społeczności

miejskiej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.

Pozyskane w Poznańskiem Budżecie Obywatelskim środki finansowe pozwolą,

poprzez modernizację wskazanych obiektów, poszerzyć ofertę zabawową,

edukacyjną, kulturalną oraz sportowo-rekreacyjną dla szerokiej grupy odbiorców od

przedszkolaków, poprzez dzieci i młodzież po dorosłych, seniorów i osoby

niepełnosprawne umożliwiając korzystanie z najróżniejszych aktywnych form

zabawy, nauki, kultury, sportu i rekreacji.

Tereny, na których będzie realizowany projekt są otwarte, ogólnodostępne,

bezpieczne (jest zamontowany zewnętrzny monitoring i oświetlenie) oraz

przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Projektowanie uniwersalne

Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK

Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego

korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane

w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.

Szacunkowy koszt projektu
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Składowa projektu
Koszt [w

zł]

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym

Wzgórzu.
100 000

Ekologiczne strefy nauki i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr

11 na Wichrowym Wzgórzu.
300 000

Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów wokół

Przedszkola nr 181 i Szkoły Podstawowej nr 12 na Osiedlu

Zwycięstwa.

400 000

SUMA: 800 000

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie
kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody,
bieżących remontów, konserwacji)

SUMA: 10 000

Dodatkowe załączniki

Modernizacja

placu zabaw

przy

Przedszkolu nr

185 na

Wichrowym

Wzgórzu.

p_185_modernizacja_placu_zabaw.pdf

Ekologiczne

strefy nauki i

wypoczynku

przy Szkole

Podstawowej

nr 11 na

Wichrowym

Wzgórzu.

sp_11_ekologiczne_strefy_nauki_i_wypoczynku.pdf

Prace

modernizacyjne

wokół

Przedszkola nr

181 i Szkoły

zsp_12_rozbudowa_placu_zabaw_i_zagospodarowanie_terenow.pdf
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Podstawowej

nr 12 na

Osiedlu

Zwycięstwa.

Kontakt do wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Marcin Zaremba

Ocena projektu

Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
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