
nazwa projektu Wydział Jednostka/podmiot realizujący

kwota planowo 

przeznaczona 

na realizację 

projektu

aktualny etap realizacji 

projektu: zrealizowano / w 

trakcie realizacji

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2021

Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener 

Przedszkolaka
Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

1 975 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P z dnia 10.02.2021 r.  realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. W celu jego 

prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu. Dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe, posiadające praktykę w 

rozliczaniu dotacji ze źródeł publicznych. Z początkiem marca rozpoczęły się cykliczne zajęcia w sprawdzonych w ramach zeszłorocznych edycji komponentu Trener Senioralny, zajęcia takie jak 

między innymi, Aktywny Senior, Aqua Gimnastyka, Aqua Senior, Aquafitness, Gimnastyka 60+, Nordic Walking, ON-LINE - Aktywny Senior, ON-LINE - Ćwiczenia rozciąg., ON-LINE - Gimnastyka 60+, 

ON-LINE - Joga, ON-LINE - Płaski brzuch + rozciąganie, ON-LINE - Serce jak dzwon, ON-LINE - Siłownia Domowa, ON-LINE - Zdrowy Kręgosłup, zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Zdrowy 

Kręgosłup czy Zumba Gold. Do końca marca przeprowadzono przeszło 500 godzin zajęć zarówno bezpośrednich jak i on- line. Wszystkie realizowane były we wzmożonym rygorze sanitarnym. 

W zakresie komponentu Trener Osiedlowy, skontaktowano się ze wszystkimi szkołami na terenie Miasta Poznania z propozycją współpracy.  Zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze 

kandydatów na trenerów osiedlowych, z zaplanowanymi na początek kwietnia rozmowami kwalifikacyjnymi w formie on- line. Przygotowano również wszytko do szkolenia, które jednak ze 

względu na obostrzenia zostało przełożone na termin umożliwiający przeprowadzenie go. 

W zakresie Trenera Przedszkolaka to po uzyskaniu opinii z placówek przedszkolnych zdecydowano się na przeprowadzenie ankiety o realizacji komponentu w formie on-line, ze względu na 

utrzymujące się restrykcje w realizowaniu tego typu zajęć.Po zniesieniu obostrzeń nastąpi powrót do zaplanowanych zajęć.W zakresie promocji przygotowano materiały graficzne i rozpoczęto 

szeroką promocję w internecie. 

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

ZDM 1 346 000

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych: ul. Spławie, rondo Krzesiny i pasy rozdziału Krzesiny, Garaszewo, Pabianicka oraz ul. 

Kowalewicka, pasy pobocza  na odc. od ronda pod ul. Głogowską do ul. W. Modlibowskiej wraz z obszarami w obrębie skrzyżowań, ul. Sycowska, niewielki fragment od posesji nr 4 do strumienia 

Plewianka  (zachodnie pobocze), obszar skrzyżowania ul. B. Leraczykówny z ul. Fabianowo, rondo Antoniego Wojewody wraz z dojazdami do ronda, pasami rozdziału i poboczami.

ZZM 223 000

realizacja dot. ul.Hezjoda

Realizacja dot. pasu rozdziału ul.Hezjoda / Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów. Przeprowadzono wizję w terenie z R.O. Strzeszyn dot. gospodarki drzewostanem. 

Trwają prace nad wrysowaniem układu nasadzeń drzew w formie alejowej.

Wydział Oświaty 87 000 Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia dotyczące zakresu prac.

DK Stokrotka 200 000 Trwają prae przygotowawcze

WGN/ZKZL 31 000 Trwają prae przygotowawcze

Zielony Poznań
Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska

Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
1 905 000 w trakcie realizacji Trwają prace nad przygotowaniem materiałów i uzgodnień do przetargu.

Wydział Oświaty 300 000 Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia projektowe.

WGN/ZKZL 300 000
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację  

środków.  

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 

wszystkich (I.1)
Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

430 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P z dnia 10.02.2021 r.  realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. W celu jego 

prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu. Dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe. Przed rozpoczęciem zajęć 

(17.02.2021 r.) odbyło się spotkanie online z przedstawicielami rad osiedli Nowe Winogrady Północ , Nowe Winogrady Południe , Nowe Winogrady Wschód , Stare Winogrady. Na spotkaniu 

omawiane były propozycje zajęć sportowych dla mieszkańców Winograd oraz kwestie ich organizacji oraz współpracy przy promocji. Z pierwszym dniem marca rozpoczęto pierwsze planowane 

zajęcia Nordic Walking (odbywające się na Cytadeli), dodatkowo Gimnastyka na świeżym powietrzu oraz spalanie kalorii  (Winogradzki Park Sportu i Rekreacji os. Zwycięstwa oraz Cytadela). Od 

8 marca rozpoczęły się zajęcia w ramach komponentu „Sportowy Fyrtel Gzuba” -  zajęcia ruchowe dla przedszkolaków (Przedszkole nr 134 oraz Przedszkole nr 185). Od 15 marca ruszyły zajęcia 

na basenie POSIR Winogrady (Aqua Senior, zajęcia ruchowe w wodzie przy muzyce dostosowane dla osób starszych, Aqua Fitnes , zajęcia z aerobiku w wodzie, Aqua Baby, zajęcia dla 

najmłodszych dzieci z opiekunem). Wprowadzenie nowych obostrzeń spowodowało, że w większości  przeniesiono zajęcia do internetu i prowadzono je w formie online. Po zniesieniu obostrzeń 

nastąpi powrót do zaplanowanych zajęć.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach Wydział Oświaty 600 000 w trakcie realizacji
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji placu przed wejściem do szkołu. Rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie 

wewnętrznego dziedzińca.

Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato 

Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany
Wydział Kultury 600 000 w trakcie realizacji

Realizacją działań kulturalnych na terenie Kiekrza, Smochowic oraz Podolan zajmie się Estrada Poznańska wraz z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, obu instytucjom zostały przekazane 

środki w wysokości (Estrada Poznańska - 330.00,00 zł, WMN - 120.000,00 zł, realziacja będzie odbywać się w formule podobnej jak w zeszłym roku. Na działania kulturalne na Strzeszynie Wydział 

Kultury ogłosił dnia 10.03.2021 otwarty konkurs ofert dla organziacji pozarządowych z pulą środków 150.000,00 zł. Przeidywane rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane w maju, wtedy też 

zostaną wylonione podmioty, które realizować będą na tym terenie działania kulturalne dla mieszkańców. Założenia konkursowe zostały wypracowane wraz z członkami RO Strzeszyn tak aby 

wypracować jak najlpesze rozwiązania i propozycje dla mieszkanców tej części Poznania.  Działania będę odbywać się w szczegóności w sezonie letnim i wczesnojesiennym. 

Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów
Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
ZZM 555 000 w trakcie realizacji

 Trwają prace nad zleceniem uporządkowania terenu na Smochowicach i Strzeszynie (Strzeszyn wstrzymany do momentu uzgodnienia lokalizacji wybiegu). Trwają prace nad zleceniem 

dokumentacji projektowej wybiegu dla psów na Smochowicach.

Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa w trakcie realizacji

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 - I kwartał 2021

w trakcie realizacjiBezpieczne eko szkoły SP38, SSP2

PBO21



Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! Wydział Sportu
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania 

Kobiet "Dbamy o Mamy"
149 300 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 r. realizację zadania 

powierzono Stowarzyszeniu na rzecz Wspierania Kobiet "Dbamy o Mamy". Umowa ze Stowarzyszeniem zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie projekt oficjalnie rozpoczął 

działanie. 

1. Promocja zdania: 

- Stworzono oraz rozpoczęto prowadzenie oficjalnej strony internetowej  pod adresem www.aktywnepiatkowo.pl, zawierającej szczegółowe informacje o projekcie tj. aktualny grafik i 

harmonogram zajęć, regulamin, ideę oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe. 

- Utworzono oficjalną stronę na portalu facebook, pod adresem www.facebook.com/aktywnepiatkowo  i rozpoczęto działania marketingowe za jego pośrednictwem poprzez udostępnianie 

postów i relacjonowanie realizacji programu. 

- Przedstawiono szczegółową ofertę zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook szkołom, a także stowarzyszeniom i grupom mieszkańców, 

prowadzono kampanię informacyjno – promocyjną projektu opartą na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców,

- Zlecono projekt oraz wydruk plakatów i ulotek, które były kolportowane w szkołach, wśród seniorów, a także umieszczone w klatkach i wejściach do bloków na terenie Piątkowa. 

2. Realizacja zadania:

- Zamówiono niezbędny sprzęt sportowy do profesjonalnej realizacji zajęć, stroje sportowe dla prowadzących. 

- Prowadzono ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych na os. Stefana Batorego 54, os. Bolesława 

Chrobrego 28, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23,

- Prowadzono ogólnodostępne zajęcia ogólnorozwojowe dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Bolesława Chrobrego przy bloku 13A, os. Bolesława 

Chrobrego 28, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, w Parku Żurawiniec,

W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w formie online poprzez transmisje na stronie projektu za pośrednictwem 

portalu www.facebook.com zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Rowerem po Mieszka I-bezpieczne tunele PST ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, opracowanie wstępnych przedmiarów robót  budowlanych. Wstępna wycena realizacji zadania określona zostanie do końca kwietnia 2021 

r. Planowane rozpoczęcie prac polegających na wymianie nawierzchni na asfaltową zaplanowana na okres sierpień - wrzesień 2021.

ZDM 375 000 Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, uzgadnianie zakresu prac. 

Wydział Oświaty 125 000 Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia projektowe, uzgodnienia z wnioskodawcą projektu oraz przegląd drzewostanu.

WGN/ZKZL 60 000 Trwają prace przygotowawcze

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (IV.3)
Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

549 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P z dnia 10.02.2021 r.  realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. W celu jego 

prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu. Dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe. W celu jego realizacji 

podjęto szereg działań począwszy od kontaktu z Radami Osiedli: Starołęka-Minikowo-Marlewo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Głuszyna i instytucjami 

współpracującymi. Z radami skonsultowano kwestie dotyczące zapotrzebowania na zajęcia (których potrzebę zgłaszali mieszkańcy) oraz formy współpracy w ramach promocji i działań w 

ramach programu. Do końca lutego wstępnie znaleziono porozumienie również w kwestii najmu części lokali pod niektóre zajęcia, a w marcu pozostałej części zaplanowanych zajęć.

Pierwsze zajęcia w ramach programu rozpoczęły się na początku marca (gdy obostrzenia na to jeszcze pozwalały) były to głównie zajęcia Fitness (które odbywały się na dworze), biegi, nordic 

walking oraz zajęcia na siłowniach zewnętrznych i z własną masą ciała, czyli te zajęcia, które mogły swobodnie funkcjonować na infrastrukturze zewnętrznej. Ze względu na obostrzenia 

wprowadzone na terenie całego kraju działania zostały znacznie ograniczone, a zajęcia w głównej mierze przeniosły się do internetu. Dzięki zeszłorocznym transmisjom w tym roku udało się 

wprowadzić jeszcze bogatszą ofertę do zajęć prowadzonych przez  instruktorów, za pomocą strony na Facebooku.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

WJPM 250 000

WJPM zorganizował spotkanie z Wnioskodawcą. W jego następstwie Pomysłodawca uszczegółowił zakres wniosku - wskazał urządzeń streetworkout jakie miałyby zostać zamontowane na OSIR 

Głuszyna, rodzaj nawierzchni pod nimi oraz infrastrukturę towarzyszącą (mała architektura). Na bazie uzyskanych informacji przygotowane zostaną założenia do projektowania i zlecone zostanie 

wykonanie zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 

ZDM 180 500
Trwają procedury przygotowawcze - opracowanie wstępnych przedmiarów prac. Zakres zadania jest obecnie ustalany wewnątrz jednostki oraz z Radą Osiedla (rónież zakres prac dot. ul. 

Strzyżowskiej).

WGN/ZKZL 99 500 Trwają prace przygotowawcze

Doposażenie strażaków OSP-Krzesiny
Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa
280 000 w trakcie realizacji Zostały złożone zapytania ofertowe do producentów. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

Szkoła przyjazna i nowoczesna WGN/ZKZL 600 000 w trakcie realizacji
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację  

środków. 

Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak Wydział Sportu
Klub Sportowy 

AKADEMIA JUDO
286 500 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 r. realizację zadania 

powierzono Klubowi Sportowemu Akademia Judo. Umowa ze klubem zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie projekt oficjalnie rozpoczął działanie. 

1. Promocja zdania: 

- Utworzono oficjalną stronę na portalu facebook, pod adresem www.facebook.com/Bezpieczny-Student-Poznan  i rozpoczęto działania marketingowe za jego pośrednictwem poprzez 

udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu. 

- Zaproszenia do udziału w zajęciach zostały wysłałane do grup społecznościowych na fb oraz na maile do uczestników poprzedniej edycji, a także zamieszczono ogłoszenia w telewizji, 

rozgłośniach radiowych i gazetach. 

2. Realizacja zadania:

- Zamówiono niezbędny sprzęt sportowy do profesjonalnej realizacji zajęć, stroje sportowe dla prowadzących. 

- Prowadzeno ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne, które w terminie 22.02-28.03.2021. Odbywały się one w Centrum Akademii na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu w 9 grupach  oraz 1 

grupa z osobami niepełnosprawnymi ZSS nr 101 ul. Swoboda.

- W związku z panującymi obostrzeniami zajęcia judo z elementami samoobrony z projektu Budżetu Obywatelskiego od 29 marca  2021 odbywają się w wersji on line wg aktualnego 

harmonogram. Do tego celu wykorzystano platformę zoom, you tube, Facebook.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji w trakcie realizacji

Cała wuchta zieleni dla Jeżyc! w trakcie realizacji

PBO21



Grunwald - mój sportowy azyl  Wydział Sportu
Młodzieżowy Klub Sportowy 

PRZEMYSŁAW
488 630 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 r. realizację zadania 

powierzono Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu PRZEMYSŁAW. Umowa z klubem zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie projekt oficjalnie rozpoczął działanie. 

1. Promocja zdania: 

- Stworzono oraz rozpoczęto prowadzenie oficjalnej strony internetowej  pod adresem https://grunwald-mojsportowyazyl.pl, zawierającej szczegółowe informacje o projekcie tj. aktualny grafik i 

harmonogram zajęć, regulamin, ideę oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe. 

- Przedstawiono szczegółową ofertę zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy Radzie Osiedla Grunwald, prowadzono kampanię informacyjno – promocyjną projektu opartą na ścisłej 

współpracy ze szkołami oraz domami kultury,

- Zlecono projekt oraz wydruk plakatów i ulotek, które były kolportowane w szkołach, a także umieszczone w klatkach i wejściach do bloków.

2. Realizacja zadania:

- Prowadzeno ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne w salach sportowych i na otwartych boiskach.

- W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w formie online poprzez transmisje na stronie projektu za 

pośrednictwem dedykowanej stronie internetowej.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum 

Ogólnokształcącego
Wydział Oświaty 595 000 w trakcie realizacji Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla 

mieszkańców (VI.6)
Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

566 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P z dnia 10.02.2021 r.  realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. W celu jego 

prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu. Dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe. Przed rozpoczęciem zajęć 

odbyło się spotkanie online z przedstawicielami Rad Osiedli Sołacz, Winiary i Wola, które przyjęły zaproszenie do pomocy przy promocji i organizacji zajęć w ramach projektu. W czasie spotkania z 

przedstawicielami Rad, wysłuchano oczekiwań i potrzeby mieszkańców rejonu oraz skoordynowano listę obiektów sportowo- rekreacyjnych. Ustalony został plan działania na kolejne miesiące. 

Zaplanowano specjalne zajęcia dla mieszkańców na strzelnicy czy w klubie łuczniczym. Od 1 marca rozpoczęły się zajęcia sportowe na obiektach zewnętrznych: instruktaż na siłowniach 

zewnętrznych, ćwiczenia fitness na obiektach typu streetworkout, nordic walking, treningi biegowe, spalanie na polanie- czyli trening fitness w plenerze oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolach. 

Pozostałe formy aktywności nie mogły się odbyć ze względu na warunki atmosferyczne (takie jak tenis dla dzieci czy badminton) oraz ze względu na sytuację epidemiczną. Wprowadzenie 

nowych obostrzeń spowodowało, że zajęcia zostały przeniesione do internetu i prowadzone są w formie online. Po zniesieniu obostrzeń nastąpi powrót do zaplanowanych zajęć.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! Wydział Sportu
Stowarzyszenie na rzecz Promocji 

Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"
99 980 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 r. realizację zadania 

powierzono Stowarzyszeniu na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Atywny Poznań". Umowa ze Stowarzyszeniem zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie projekt oficjalnie rozpoczął 

działanie. 

1. Promocja zdania: 

- Stworzono oraz rozpoczęto prowadzenie oficjalnej strony internetowej  pod adresem www.aktywnenaramowice.pl , zawierającej szczegółowe informacje o projekcie tj. aktualny grafik i 

harmonogram zajęć, regulamin, ideę oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe. 

- Utworzono oficjalną stronę na portalu facebook, pod adresem www.facebook.com/aktywnenaramowice  i rozpoczęto działania marketingowe za jego pośrednictwem poprzez udostępnianie 

postów i relacjonowanie realizacji programu. 

- Przedstawiono szczegółową ofertę zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook szkołom, a także stowarzyszeniom i grupom mieszkańców, 

prowadzono kampanię informacyjno – promocyjną projektu opartą na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców,

- Zlecono projekt oraz wydruk plakatów i ulotek, które były kolportowane w szkołach oraz w domach kultury i radach osiedli.

2. Realizacja zadania:

- Zamówiono niezbędny sprzęt sportowy do profesjonalnej realizacji zajęć, stroje sportowe dla prowadzących. 

- Prowadzeno ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Jasna Rola, a także ul. Boranta 2.

- Prowadzen ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Władysława Łokietka 104, przy ul. Jasna Rola, a 

także w Parku Żurawiniec,

W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w formie online poprzez transmisje na stronie projektu za pośrednictwem 

portalu www.facebook.com zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Rowerem/pieszo przez Żurawiniec: łącznik 

Łużycka/Umultowska

Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
ZLP 600 000 w trakcie realizacji

Przeprowadzono niezbędne uzgodnienia, podpisano porozumienie z ZRD na realizację utwardzenia ściezki pieszo-rowerowej, termin realizacji do końca października. Zakład Lasów Poznańskich 

przeprowadził prace przygotowawcze polegające na usunięciu odrostów akacjowych pod linia energetyczną, wygałęzieniu drzew przylegających  do ścieżki i wycince kilku zamarłych drzew 

poza obszarem prac jednakże stwarzających zagrożenie przewrócenia się w kierunku ścieżki.

Wesołe podwórko na Radojewie GP 340 000 w trakcie realizacji Pierwotnie realizatorem wskazanym był ZKZL, trwają ustalenia dot. nowego realizatora

EkoCzwórka dla Rataj WGN/ZKZL 600 000 w trakcie realizacji
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację  

środków.  
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Rataje - mój sportowy azyl Wydział Sportu
Młodzieżowy Klub Sportowy 

PRZEMYSŁAW
501 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 r. realizację zadania 

powierzono Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu PRZEMYSŁAW. Umowa z klubem zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie projekt oficjalnie rozpoczął działanie. 

1. Promocja zdania: 

- Stworzono oraz rozpoczęto prowadzenie oficjalnej strony internetowej  pod adresem https://rataje-mojsportowyazyl.pl, zawierającej szczegółowe informacje o projekcie tj. aktualny grafik i 

harmonogram zajęć, regulamin, ideę oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe. 

- Przedstawiono szczegółową ofertę zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy Radzie Osiedla Chartowo, Rataje i Żegrze, prowadzono kampanię informacyjno – promocyjną projektu 

opartą na ścisłej współpracy ze szkołami oraz domami kultury,

- Zlecono projekt oraz wydruk plakatów i ulotek, które były kolportowane w szkołach, domach kultury i pomieszczeniach rady osiedla.

2. Realizacja zadania:

- Prowadzeno ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne w salach sportowych i na otwartych boiskach. W ramach zajęć prowdzono treningi lekkoatletyczne dla dzieci, zajęcia na 

siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów, nordic walking dla dorosłych i seniorów, treningi biegowe dla dorosłych, amatorskich treningów piłki nożnej dla dorosłych, ćwiczenia z gumami 

oporowymi dla dorosłych i seniorów, ćwiczeń na obiektach typu streetworkout dla młodzieży i dorosłych.

- Przygotowywano scenariusz imprez plenerowych takich jak Ratajskie Igrzyska.

- Przeprowadzeno pierwszą część kursu pierwszej pomocy przez WOPR Wielkopolska.

- Trwają przygotowania do przeprowadzenia warsztatów z psychologiem.

- W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzono ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjnych w formie online poprzez transmisje na stronie projektu za pośrednictwem 

dedykowanej stronie internetowej.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (VIII.3)
Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

549 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P z dnia 10.02.2021 r.  realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. W celu jego 

prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu. Dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe. Od momentu powierzenia 

zadania działania w zakresie realizacji projektu na terenie Chartowa, Rataj oraz Żegrza przygotowane zostały bazy obiektów, instruktorów, na podstawie których przygotowany został ramowy 

plan zajęć - ich propozycja, wraz z zestawieniem cen, godzin. Próbowano dwukrotnie spotkać się w formie on-line z radami osiedli niestety bezskutecznie.  Przeprowadzono spotkania z 

podmiotami posiadającymi obiekty sportowe działającymi w rejonie realizacji programu  Na tej podstawie zostały typywowane obiekty oraz zajęcia do realizacji, które wystartowały częściowo 

(zajęcia plenerowe jak i te na pływalni: Nordic Walking, Biegi na Fyrtlu, Rolki na Fyrtlu, AquaFitness, Zumba, Zdrowy Kręgosłup, Spalanie, Trening Funkcjonalny, Sportowy Fyrtel Gzuba czyli zajęcia 

w przedszkolach). Pozostałe czekają na tzw. odmrożenie obostrzeń pandemicznych. Cały marzec został wykorzystany również na promocję projektu wśród mieszkańców - z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych (grupy, grafiki, profil) jak i aktywności na stronie internetowej projektu.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Trwają działania zwizane z uzykaniem studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w Poznaniu. Planowane uzyskanie studium przewidziane na 15 

listopada 2021 roku.

Wartostrada-Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Realizacja zadania polegać będzie na modenirrzacja drogi rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Żelazka. Planowane rozpoczęcie prac przewidziane na miesiąc czerwiec. Zakończenie prac 

w lipcu 2021 r.

Wildecka Piątka na szóstkę Wydział Oświaty 600 000 w trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie remontu sal lekcyjnych, korytarza oraz auli.

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (XI.8)
Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

549 000 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P z dnia 10.02.2021 r.  realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. W celu jego 

prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu. Dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe. W celu jego realizacji 

podjęto szereg działań począwszy od kontaktu z Radami Osiedli: Górczyn, Fabianowo-Kotowo, Junikowo, Ławica, Osiedle Kwiatowe i instytucjami współpracującymi. Z radami skonsultowano 

kwestie dotyczące zapotrzebowania na zajęcia (których potrzebę zgłaszali mieszkańcy) oraz formy współpracy w ramach promocji i działań w ramach programu. Do końca lutego wstępnie 

znaleziono porozumienie również w kwestii najmu części lokali pod niektóre zajęcia, a w marcu pozostałej części zaplanowanych zajęć.

Pierwsze zajęcia w ramach programu rozpoczęły się na początku marca (gdy obostrzenia na to jeszcze pozwalały). Były to głównie zajęcia Fitness (które odbywały się na dworze), biegi, nordic 

walking oraz zajęcia na siłowniach zewnętrznych i z własną masą ciała, czyli te zajęcia, które mogły swobodnie funkcjonować na infrastrukturze zewnętrznej. Jednak ze względu na obostrzenia 

wprowadzone na terenie całego kraju działania zostały znacznie ograniczone, a zajęcia w głównej mierze przeniosły się do internetu. Dzięki zeszłorocznym transmisjom w tym roku udało nam się 

wprowadzić jeszcze bogatszą ofertę do zajęć prowadzonych przez naszych instruktorów, za pomocą strony na Facebook-u

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

ZDM 80 000 Trwają prace przygotowawcze

Wydział Oświaty 220 000
Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu. Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia dotyczące zakresu i wyceny prac. Rozpoczęto procedurę wyboru 

najkorzystniejszej oferty na zakup tablic interaktywnych. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

GP 300 000 Trwają ustalenia dot. nowego realizatora zadania

Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon
Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa
34 200 w trakcie realizacji Zostały złożone zapytania ofertowe do producentów. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

w trakcie realizacjiSportowy relaks
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My też chcemy być fit!  Wydział Sportu
Stowarzyszenie na rzecz Promocji 

Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"
229 390 w trakcie realizacji

W dniu 22.12.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 r. realizację zadania 

powierzono Stowarzyszeniu na rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Atywny Poznań". Umowa ze Stowarzyszeniem zawarta została w dniu 15 lutego 2021 r. i w tym okresie projekt oficjalnie rozpoczął 

działanie. 

1. Promocja zdania: 

- Stworzono oraz rozpoczęto prowadzenie oficjalnej strony internetowej  pod adresem www.mytezchcemybycfit.pl , zawierającej szczegółowe informacje o projekcie tj. aktualny grafik i 

harmonogram zajęć, regulamin, ideę oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe. 

- Utworzono oficjalną stronę na portalu facebook, pod adresem www.facebook.com/mytezchcemybycfit  i rozpoczęto działania marketingowe za jego pośrednictwem poprzez udostępnianie 

postów i relacjonowanie realizacji programu. 

- Przedstawiono szczegółową ofertę zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook szkołom, a także stowarzyszeniom i grupom mieszkańców, 

prowadzono kampanię informacyjno – promocyjną projektu opartą na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców,

- Zlecono projekt oraz wydruk plakatów i ulotek, które były kolportowane w szkołach oraz w domach kultury i radach osiedli.

2. Realizacja zadania:

- Zamówiono niezbędny sprzęt sportowy do profesjonalnej realizacji zajęć, stroje sportowe dla prowadzących. 

- Prowadzeno ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Nadolnik, ul. Wandy i Sabiny.

- Prowadzen ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych w Parku ks. Tadeusza Kirschke przy ul. Smolnej 13A, przy 

Jeziorze Maltańskim obok Term Maltańskich, przy ul. Wandy i Sabiny, przy ul. Dymka 220, w Parku Tysiąclecia, na terenie użytku ekologicznego Olszak I i II, na terenie rezerwatu przyrody Cybina, 

oraz na terenach wzdłuż rzeki Warta od mostu Św. Jordana

W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w formie online poprzez transmisje na stronie projektu za pośrednictwem 

portalu www.facebook.com zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew ZDM 600 000 w trakcie realizacji Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, opracowanie wstępnych przedmiarów robót  budowlanych. 

Cała szkoła jak z Finlandii  Wydzial Oświaty 600 000 w trakcie realizacji Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania.
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