Pruszków, dnia 26 kwietnia 2018r.

Zgodnie z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE II EDYCJI – LATA
2017/2018, stanowiącym Załącznik do uchwały nr XXVI.286.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z
dnia 15 grudnia 2016 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości
kwartalną informację o stopniu realizacji projektów .

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW - BO 2018 I WYNIKACH
POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I KWARTAŁ 2018 –

kwiecień 2018r.

OBSZAR NR I-kwota 140.579,84
NAZWA
PROJEKTU

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

1. Aleja drzew - czyste
powietrze dla Pruszkowa

szacowany koszt
realizacji projektu
45.000 zł

Wydział
Ochrony Środowiska

Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag
2. Promowanie komunikacji
miejskiej – Wiaty
Przystankowe

szacowany koszt
realizacji projektu
53.400 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag
3. Wiaty na rowery – przy
szkole

szacowany koszt
realizacji projektu
41.150 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )
Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się w III – IV kwartale
2018 r. w związku z trwającą przebudową
i rozbudową ul. Błońskiej.
Zakres realizacji projektu obejmuje odcinek ul. Błońskiej od ul.
Groblowej do ul. Nowotraktowej ze względu na budowę tunelu
w ciągu ul. Działkowej (łączącego ul. Działkową
z ul. Błońską).
W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym
omówiono szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji
projektu.
Aktualnie trwa zbieranie ofert na realizację zadania.
Przewidywany termin realizacji przełom II i III kwartału.

W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą.
W związku z pracami budowlanymi na terenie SP 10 ustalono, że
stojaki rowerowe w ramach BO zostaną ustawione przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.
Wykonawca prac budowlanych wskazał lokalizacje dla stojaków
nie kolidującą z realizowanym projektem budowy obiektów
oświatowych.
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UWAGI

OBSZAR NR II – kwota 218.932,33
NAZWA
PROJEKTU

1. Boisko sportowe –
wielofunkcyjne
(ogólnodostępne)

szacowany koszt
realizacji projektu
213.900 zł

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

UWAGI

W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym
omówiono szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji
projektu.
Został opracowany opis przedmiotu zamówienia i ogłoszono
postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
26.03.2018 otwarcie ofert - postępowanie unieważnione
Uzasadnienie unieważnienia Wszystkie złożone oferty
przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Uwagi oceny merytorycznej:
Rzeczywiste koszty realizacji
inwestycji
zgłoszonej
w
projekcie będą możliwe do
ustalenia po
opracowaniu
projektu
i
wyborze
wykonawcy
w
drodze
postępowania przetargowego.

Aktualnie planowane jest kolejne spotkanie z wnioskodawcą
celem omówienia możliwości zmniejszenia zakresu prac.

OBSZAR NR III – kwota 130.620,40
NAZWA
PROJEKTU

1. Świetlica osiedlowa dla
mieszkańców

szacowany koszt
realizacji projektu
62 000,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:

Projekt niniejszy będzie
realizowany w oparciu
o ścisły harmonogram i
szczegółowy kosztorys.

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY
Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Stopień realizacji celów zadania
Założone cele określone w ofercie realizacji zadania publicznego
na I kwartał realizacji zostały osiągnięte w całości. Projekt
nadal cieszył się dużym uznaniem i popularnością wśród
mieszkańców, co było bezpośrednią przyczyną zorganizowania
większej ilości spotkań i zajęć w stosunku do szacunków
wstępnych. Zgodnie z określonymi celami zadania mieszkańcy
Malich poprzez uruchomienie tej sąsiedzkiej Świetlicy zyskali
przestrzeń społeczną – wspólny lokal umożliwiający realizację
szeregu spotkań i zajęć dla mieszkańców, co w tej oddalonej od
centrum miasta i pozbawionej innych atrakcji dzielnicy ma
bardzo duże znaczenie. Zarówno aktywność i kreatywność
mieszkańców we włączaniu się w organizowanie zajęć
świetlicy, jak i frekwencja na tych zajęciach, przekroczyły
planowane wstępnie założenia.
Opis wykonanych działań
Zgodnie z grafikiem działań Świetlicy uformowanym już w m-cu
lutym 2017 – także od początku r. 2018 prowadzone są w
oparciu o ustalone terminy w tygodniu stałe formy aktywności
dla mieszkańców:
Wtorki: zajęcia gimnastyczne dla pań – (z uwagi na wielkość
sali zajęcia mogą się odbywać w grupach nie większych niż 7
osób)
- Co tydzień w godzinach 17.00 – 20.00 prowadzone są w
formie 1-godzinnych zajęć gimnastyczno-ruchowych dla pań, w
podziale na 3 grupy wiekowo-sprawnościowe. Korzystają z nich
aktualnie mieszkanki osiedla w wieku od 30 do 80 lat. Zajęcia
prowadzone są przy akompaniamencie muzycznym przez
wykwalifikowaną trenerkę.
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UWAGI

Ponadto dla pań pragnących ćwiczyć 2-krotnie w tygodniu
działa czwarta grupa ćwiczeniowa z zajęciami w czwartki w
godz. 21-22
Środy: spotkania Malichowskiego Klubu Seniorów –
Regularnie w każdą środę w godz. 17.00 – 20.00 w Świetlicy
spotykają się mieszkający w Malichach seniorzy w ramach
utworzonego w oparciu o lokal Świetlicy Malichowskiego Klubu
Seniorów. W spotkaniach każdorazowo bierze udział od 15 do
30 osób. Uczestnicy spotkań m.in. wspólnie opracowywali
program działań Klubu na I półrocze 2018 r., a także wspólnie
przygotowują program wiosennego festynu Pikniku
Sąsiedzkiego „Międzypokoleniowa Majówka w Malichach”,
który ma się odbyć 19 maja 2018 i którego będą
współgospodarzami.
Podobnie istotnym elementem aktywności świetlicowego
Malichowskiego Klubu Seniorów było wspólne zorganizowanie
składkowego Wielkanocnego Jajeczka dla malichowskich
seniorów.
Malichowski Klub Seniora był również głównym inspiratorem i
realizatorem dużej części organizowanych w Świetlicy imprez o
charakterze kulturalnym i integracyjnym.
Czwartki: spotkania Klubu Plastyczno-Artystycznego
(decoupage i inne techniki)
- klub zawiązał się jako pomysł jednej z mieszkanek chcącej
nauczyć sąsiadki zdobienia szkła metodą decoupage; inicjatywa
tak dobrze się przyjęła, że na cotygodniowych zajęciach od g. 17
spotyka się regularnie od 6 do 9 osób, rozwijając także i inne
techniki zdobienia artystycznego. W ramach przygotowań do
Świąt Wielkanocnych uczestniczki spotkań wykonały szereg
ozdób świątecznych, nie tylko do własnych domów, ale także
dla wystroju Świetlicy.
W czwartki w godz. 21.00-22.00 (jako stały termin) w Świetlicy
ćwiczy również grupa gimnastyki dla pań, które chcą ćwiczyć
drugi raz w tygodniu.
Piątki: spotkania Klubu Gier Wszelakich (logiczne, planszowe,
towarzyskie – w tym scrabble, szachy, brydż, i inn.)
- co tydzień w piątek od godz. 16 do ok. 19 w świetlicy królują
gry towarzyskie; starsi spotykają się przy scrabble, brydżu i
innych grach karcianych, a dzieci przy grach planszowych i
zręcznościowych; w każdym wieczorze gier bierze udział od 9
do 13 osób.
Klub w m-cu lutym zorganizował również otwarty niedzielny
Turniej Tenisa Stołowego, który cieszył się dużym powodzeniem
mieszkańców (ok 20 0sób uczestniczących).
Planowane są także podobne turnieje w grach towarzyskich
(scrable, szachy).
Od piątku do poniedziałku w świetlicy działa również Klub
Tenisa Stołowego. Z darowizny mieszkańców Świetlica
pozyskała stół do tenisa stołowego, co umożliwiło nam
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zaproponowanie w dni wolne od innych zajęć i spotkań
organizację zajęć dla chętnych do tej formy aktywności (atutem
tej formy jest większe niż w innych formach zainteresowanie
większej ilości młodych mieszkańców).
Ponadto, poza stałym tygodniowym grafikiem spotkań w
Świetlicy odbywały się również okazyjne oraz kulturalnospołeczne spotkania mieszkańców, m.in. odbywały się tam
spotkania sąsiedzkie mieszkańców poszczególnych rejonów
osiedla oraz spotkania mieszkańców z ich radnym Rady
Miejskiej Pruszkowa.
Istotnym elementem funkcjonowania Świetlicy jest również
wykorzystanie tego lokalu na spotkania kulturalne i społeczne.
W omawianym I kwartale 2018 r. odbyły się m.in. cieszący się
bardzo dużym powodzeniem mieszkańców Wieczór
Artystyczny pt. „Piórem i pędzlem - Jacek Kaczmarski mało
znany”; cykl spotkań z dietetykiem z tematami „Dieta dla
zdrowego serca” i „Dieta cukrzycowa”; spotkanie z terapeutąmasażystą ph. „Rehabilitacja ruchowa” oraz cykl zajęć
wokalnych (nauka śpiewu dla chętnych).
Planowane są dalsze spotkania tego typu (przygotowywane w
dużej części bezpośrednio przez zainteresowanych
mieszkańców).
2. Budowa bezpiecznych
przejść dla pieszych w
dzielnicy Tworki

szacowany koszt
realizacji projektu
68 000,00 zł

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym
omówiono szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji
projektu.
W dniu 12.03.2018 podpisano umowę na opracowanie
projektu oraz realizację zadania.
Termin realizacji umowy 31.07.2018 r.

Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag

OBSZAR NR IV – kwota 149.894,34
NAZWA
PROJEKTU
1. Rewitalizacja terenu
zielonego tzw. Placyku na
Ostoi – instalacja
monitoringu

szacowany koszt
realizacji projektu
143.840,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag
2. Wirtualny senior.
Bezpłatny kurs obsługi
komputera internetu dla
seniorów

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym
omówiono szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji
projektu.
W dniu 12.03.2018 podpisano umowę na opracowanie
projektu oraz realizację zadania.
Termin realizacji umowy 31.07.2018 r.

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

Projekt w trakcie realizacji.
Aktualnie trwają przygotowania do zapytania ofertowego
kosztów i warunków wynajmu sali oraz kalendarza zajęć
komputerowych dla seniorów.

szacowany koszt
realizacji projektu
5.200,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag
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UWAGI

OBSZAR NR V – kwota 137.556,37
NAZWA
PROJEKTU

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Styczeń

1. SENIORADA II
szacowany koszt
realizacji projektu
137 000,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt będzie zrealizowany
po określeniu konkretnego
harmonogramu
organizowanych wydarzeń.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Pruszkowie

Realizację projektu obywatelskiego Seniorada II rozpoczęto na
początku stycznia. Powstał harmonogram wydarzeń oraz
wstępny kosztorys. Szacunkowe koszty opracowano w oparciu
o mailowe zapytania o cenę. Dotyczyły one transportu,
ubezpieczeń wyjazdów i wycieczek, druku notesów, plakatów i
ulotek.
Zaktualizowano logo Seniorady, a także zaprojektowano i
wydrukowano plakaty informujące o nowej edycji Projektu oraz
Giełdzie informacyjnej. Do każdego wydarzenia wykonano
plakat informacyjny w formacie A4. Zaprojektowano i
wydrukowano ulotki informacyjne z programem na styczeń i
luty. W celu uporządkowania informacji na stronie
www.mopspruszkow.pl założona została zakładka Seniorada 2.
W tym czasie umówiono prowadzących warsztaty, zajęcia
ogólnorozwojowe i zabawy taneczne. Wszelkie informacje
zainteresowanym udzielane były w Centrum Aktywności
Lokalnej, ul. Jasna 3, Pruszków, tel. 22 728 44 97.
Już 10.01.2018r., w godz.12:00 do 14:00 odbyła się Giełda
informacyjna dla seniorów dotycząca Projektu Obywatelskiego
Seniorada 2. Spotkanie miało miejsce w Spółdzielczym Domu
Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie. Na giełdę przybyło
około 500 osób. Specjalnymi gośćmi byli Prezydent Miasta
Pruszkowa Jan Starzyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta
Michał Landowski. Seniorzy uzyskiwali informacje dotyczące
imprez kulturalnych, warsztatów, zajęć ruchowych i wycieczek.
Mieli możliwość zapisywania się na pilates, jogę, rękodzieło,
kurs tańca i kurs komputerowy. Prowadzono także zapisy na
wyjazd do Muzeum Narodowego w Warszawie i do Matecznika
Mazowsze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bilety na
Zabawę taneczną planowaną na 18.01.2018r. Ogromne
zainteresowanie Giełdą oraz programem Seniorady II można
zawdzięczać dobrej realizacji pierwszej edycji Seniorady w 2017
roku.
Od dnia 10.01.2018r. ruszyły także spotkania w Klubie Seniora
Ośrodku Aktywizacji Seniorów „AS”, który mieści się w
Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.
Klubowicze 60+ mieli dzięki temu możliwość spotykania się w
każdą środę, w godz. 10:00 – 12:00. Spotkania w roku 2018
zaplanowane zostały do 12.12.2018r., z wyłączeniem okresu
wakacyjnego. Zwykle do Klubu przychodziło około 30 seniorów.
Dnia 18.01.2018r., w godz. 16:00 – 20:00, odbyła się Zabawa
taneczna, którą poprowadził Krzysztof Kotłowski. Seniorzy
chętni na tańce (92 osoby) spotkali się w Spółdzielczym Domu

5

UWAGI

Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.
W dniu 22.01.2018r., o godz.9:00, rozpoczęła się Gimnastyka
dla seniorów, na którą zapisani seniorzy przychodzili dwa razy
w tygodniu, w poniedziałki i środy. Chętni ćwiczyli wraz z Mają
Niderlą, w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w
Pruszkowie. Zajęcia zaplanowane zostały do 30.06.2018r.
Grupa uczęszczających liczyła 27 osób.
Dla chętnych, którzy wolą nieco inną formą ruchu zostały
zorganizowane zajęcia Joga dla seniorów, które rozpoczęły się
26.01.2018r., o godz. 12:00, w Spółdzielczym Domu Kultury,
przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie. Odbywały się one raz w
tygodniu w piątki i zaplanowane zostały do 22.06.18r. oraz od
14.09.18r. do 15.12.2018r. Te zajęcia prowadziła Anna
Adamiak. Grupa liczyła 22 osoby.
Seniorom
zainteresowanym
rozwojem
wewnętrznym
zaproponowano w dniu 24.01.2018r. warsztaty „Przeżyj ten
rok pięknie, zdrowo i radośnie”. Odbyły się one o godz. 11:30,
w Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w
Pruszkowie. Spotkanie poprowadziła Marlena Dratwa –
Wacławek. Przybyło 39 osób.
W związku z okresem karnawałowym umożliwiono seniorom
kolejne spotkanie przy muzyce. W dniu 30.01.2018r., w godz.
16:00 – 20:00, odbyła się Zabawa taneczna, którą poprowadził
Krzysztof Kotłowski. W Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul.
Hubala 5 w Pruszkowie zebrało się około 100 osób.
W styczniu zamówiono i zakupiono także bilety do Teatru
Muzycznego Roma na musical „Piloci”. Ponadto przekazany
został zadatek i dokonana rezerwacja w Muzeum Okręgowym
w Toruniu, do którego zaplanowano wyjazd na lipiec.
Zamówiono również i zakupiono bilety do Matecznika
Mazowsze na „Koncert Walentynkowy” (11.02.2018r.).
Załatwiono wyjazd do Muzeum Narodowego (wyjazd
13.03.2018r.). Zamówiono także zamykaną szafę przeznaczoną
dla Klubu Seniora „AS”. Zakupiono ciasta i ciastka na zabawę
taneczną i dla Klubu Seniora „AS”.
Luty
Luty rozpoczął się wspólnym wyjazdem do Matecznika
Mazowsze na Koncert Walentynkowy. Odbył się on w dniu
11.02.2018r., o godz. 16.00. Wyjechało 40 osób.
Dnia 13.02.2018r., w godz. 16:00 – 20:00, w Spółdzielczym
Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie odbył się Bal
karnawałowy w przebraniach. Seniorzy (100 osób), którzy na
te okazję przygotowali ciekawe stroje brali udział w konkursie,
który wyłonił troje zwycięzców. Zostali oni nagrodzeni
voucherami na poczęstunek w pruszkowskich lokalach, które
zgodziły się wesprzeć inicjatywę Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Do współpracy przystąpił także sponsor oferujący
gadżety i przebrania karnawałowe ofiarowane seniorom.
Gośćmi specjalnymi byli prezydenci Pruszkowa: Prezydent Jan
Starzyński, Zastępca Prezydenta Andrzej Kurzela oraz Zastępca
Michał Landowski. Zabawę prowadził Krzysztof Kotłowski.
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W dniu 21.02. 2018r., o godz.12:00 seniorzy spotkali się na
warsztatach Odnowa biologiczna - masaż. Spotkanie, które
odbyło się w Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w
Pruszkowie, poprowadził Jerzy Wojtczuk. Przybyło 29 osób.
W lutym stale trwały zajęcia Pilates i Joga oraz spotkania dla
seniorów w Klubie Seniora w Spółdzielczym Domu Kultury, przy
ul. Hubala 5 w Pruszkowie.
W tym miesiącu zarezerwowano i opłacono przewodnika i
bilety do Muzeum Powstania Warszawskiego na 16.09.2018r.
Przygotowano i wydrukowano ulotki informacyjne na marzec i
kwiecień, a do każdego wydarzenia przygotowano plakat A4 –
drukowany, publikowany na stronach www Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta i przesyłany do
instytucji odwiedzanych przez seniorów. Dokonano zakupu
materiałów plastycznych niezbędnych na warsztaty związane z
dekorowaniem wielkanocnych pisanek, zaplanowanych na
marzec. Zakupiono jednorazowe naczynia i serwetki oraz kawę,
herbatę, cukier, śmietankę, ciasta i ciastka którymi częstowano
seniorów na zabawach, warsztatach i w Klubie „AS”. Ponadto
do Klubu Seniora zakupiono laptopa, drukarkę, radio, szklane
kubki i łyżeczki.
Marzec
Dnia 01.03.2018r., o godz. 9:30 odbyły się zapisy na wyjazd do
kina Atlantic, na film „Podatek od Miłości”. Seniorzy (54 osoby)
udali się na seans w dniu 05.03.2018r.
Następny wyjazd do Warszawy miał miejsce 13.03.2018r., o
godz.13:30. Seniorzy odwiedzili Muzeum Narodowe, gdzie
podziwiali wystawę „Arcydzieła”. Skorzystało 49 osób.
Na krótko przed Wielkanocą, w dniu 21.03.2018r., w
godz.11:00 – 13:00, seniorki spotkały się na warsztatach „Jak
zrobić ozdoby świąteczne: pisanki”. Poprowadziła je Elżbieta
Jasek. Prowadząca zaprezentowała uczestniczkom technikę
dekorowania jajek lakierami do paznokci. W Spółdzielczym
Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie spotkało się 28
osób.
W marcu zamówiono także i opłacono notesy z logo Seniorady
II, zakupiono obrusy niezbędne do nakrycia stołów m.in. na
zabawy taneczne, a także ciastka na warsztaty i do Klubu
Seniora. Ponadto pozyskiwano prowadzących warsztaty
tematyczne, zaplanowane na drugie półrocze bieżącego roku.
Seniorzy zainteresowani wydarzeniami realizowanymi w
ramach Seniorady II chętnie pytali o program na kolejne
miesiące. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadbał, aby
informacje docierały do jak największej liczby seniorów. Z
osobami zapisanymi na warsztaty i wycieczki potwierdzano
telefonicznie chęć uczestnictwa w wydarzeniu, przypominano
godzinę i miejsce spotkania.
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OBSZAR NR VI – kwota 141.520,33
NAZWA
PROJEKTU

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

1. Wymarzony plac zabaw
szacowany koszt realizacji
projektu 141. 520,33 zł

Wydział Ochrony
Środowiska

Uwagi oceny merytory-cznej:
Warunkiem
realizacji
ww.
inwestycji jest zachowanie
powierzchni
biologicznie
czynnej na przedmiotowej
działce na poziomie minimum
10%.

2. Projekt teatralny Cienie i
blaski
szacowany koszt realizacji
projektu
41.500,95 zł

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

UWAGI

31.01.2018 r. - 28.02.2018 r. - aktualizacja mapy do celów
projektowych terenu Przedszkola nr 9 przy
ul. Moniuszki
30.01.2018 r. - 20.03.2018 r. - wykonanie projektu budowlano
- wykonawczego

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

16 lutego 2018 odbył się spektakl Teatru „Manufaktura Snów”
pod tytułem „Adamm” w Młodzieżowym Domu Kultury w
Pruszkowie. Spektakl obejrzało 98 widzów.
20 marca 2018 zorganizowano wyjazd do Teatru
Dramatycznego w Warszawie na spektakl „Mistrz i Małgorzata”
wg powieści Michaiła Bułhakowa. W wyjeździe wzięło udział 53
uczestników.

Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt może być zrealizowany
po określeniu konkretnego
harmonogramu
uszczegółowieniu kosztorysu,
który w przedłożonej postaci
jest sporządzony szacunkowo.

OBSZAR NR VII –kwota 180.896,38
NAZWA
PROJEKTU

1. Zajęcia dla SENIORÓW
szacowany koszt
realizacji projektu
65.000,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt może być
zrealizowany po określeniu
konkretnego
harmonogramu
planowanych wydarzeń.

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Pruszkowie

I KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Marzec
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
otrzymał do realizacji projekt obywatelski Zajęcia dla
Seniorów pod koniec miesiąca marca.
Prace nad realizacją w tym okresie miały charakter
koncepcyjno–organizacyjny. Przygotowano regulamin
Projektu, a następnie ustalono i rozpisano harmonogram
imprez oraz zajęć.
Pierwszym wydarzeniem uwzględnionym w
harmonogramie było Spotkanie informacyjne, podczas
którego zaplanowano prezentację szczegółowej oferty, a
także zapisy na niektóre imprezy związane z Projektem.
Na podstawie mailowych zapytań o ceny przygotowano
kosztorys i zaplanowano wydatki związane z
ubezpieczeniem wyjazdów na imprezy kulturalne, cenami
biletów wstępu i kosztami transportu. Określono też
koszty prowadzenia ogólnorozwojowych zajęć ruchowych
i pozyskano kadrę do przeprowadzenia tych zajęć.
Ustalono koszty druku plakatów i ulotek. Jednocześnie
zaplanowano promocję Projektu. Zaprojektowane zostało
logo firmujące Zajęcia dla Seniorów, a także dwa plakaty:
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UWAGI

pierwszy promujący Projekt oraz drugi komunikujący o
Spotkaniu informacyjnym. Oba plakaty w formacie A2
zostały skierowane do druku. Koszt druku był jedynym
wydatkiem w tym kwartale. Opracowano także plan
dystrybucji plakatów. Ponadto zorganizowano wyjazd do
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przewidziany na
26.04.2018r. Oszacowano szczegółowe wydatki związane
z tym wyjazdem, złożono zamówienie do Muzeum,
zamówiono transport i ustalono termin zapisów
seniorów.
W celu udostępnienia informacji o wydarzeniach i
imprezach na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej www.mopspruszkow.pl utworzono
zakładkę Zajęcia dla Seniorów – projekt obywatelski.
Informowano także seniorów uczestniczących w innych
wydarzeniach realizowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej o realizacji nowego projektu
obywatelskiego, co spotkało się z entuzjazmem wśród
informowanych oraz szerokim zainteresowaniem
zaplanowanym Spotkaniem informacyjnym.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
Miasta Pruszkowa
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