Pruszków, dnia 30 października 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
III KWARTAŁ 2018 r.
OBSZAR NR I
NAZWA
PROJEKTU

1. Aleja drzew - czyste powietrze
dla Pruszkowa
szacowany koszt realizacji
projektu 45.000 zł
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
MERYTORYCZNY

Wydział
Ochrony
Środowiska

III KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

Ze względu na trwające prace związane z
przebudową i rozbudową ul. Błońskiej oraz
optymalny termin wykonywania nasadzeń (jesień)
prace rozpoczęto w III kwartale 2018 r.
09.08.2018 r. – spotkanie z wykonawcą przebudowy
ul. Błońskiej
17.09.2018 r. – spotkanie z projektodawcą,
przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu
celem uzyskania akceptacji projektodawcy, uzyskanie
akceptacji projektodawcy
18.09.2018 r. – ustalenie obszaru zagospodarowania
terenu, bezkolizyjnie z przebudową drogi
01.10.2018 r. przeprowadzenie zapytania ofertowego
celem wyboru wykonawcy
09.10.2018 r. – wyłonienie wykonawcy
aktualnie – sporządzanie umowy z wykonawcą,
planowany termin zakończenia prac: listopad 2018
r.

Wydział
Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej
Wydział
Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

Zadanie zrealizowane we wrześniu br.

Zadanie zrealizowane w sierpniu br.
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UWAGI

OBSZAR NR II
NAZWA
PROJEKTU

III KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

1. Boisko sportowe –
wielofunkcyjne (ogólnodostępne)
szacowany koszt realizacji
projektu 213.900 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Rzeczywiste
koszty
realizacji
inwestycji zgłoszonej w projekcie
będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze
wykonawcy
w
drodze
postępowania przetargowego.

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

UWAGI

W dniu 21.09.2018 r podpisano umowę na wykonanie
zadania z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r.

OBSZAR NR III
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

III 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 mcu 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.
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 –
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UWAGI

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
inne.)
- 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
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.
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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
Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

Zadanie zrealizowane w lipcu br.

OBSZAR NR IV
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
szacowany koszt realizacji
projektu 5.200,00 zł
Uwagi oceny
merytorycznej: bez uwag

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY
Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

III KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

UWAGI

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót
przedłużony do dnia 31.10.2018 r.

Pomimo wielomiesięcznej promocji projektu brak chętnych na
tę formę aktywności. Bezpłatny kurs obsługi komputera dla
seniorów prowadzony od ponad 10 lat przez Książnicę
Pruszkowską nasycił rynek odbiorców. Jedyna chętna osoba
została skierowana na kurs w Czytelni przy ulicy
Kraszewskiego. Ponadto nie znaleziono odpowiedniej
lokalizacji w dzielnicy Ostoja. Jedyna odpowiednia lokalizacja
nie spełnia wymogów Regulaminu Projektu Obywatelskiego.

OBSZAR NR V
NAZWA
PROJEKTU

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

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

III KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Realizacja planu wydarzeń dotyczących Seniorady II w trzecim
kwartale 2018 roku ściśle związana była z okresem wakacyjnym,
a w dalszej kolejności z przygotowaniami i rozpoczęciem nowych
zajęć we wrześniu.
Lipiec
W lipcu seniorzy mieli okazję zwiedzić Toruń. Zapisy na tę
wycieczkę odbyły się pod koniec czerwca 2018r. Jednodniowa
wycieczka miała miejsce w dniu 12.07.2018r. Uczestnicy (53
osoby) mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Podróżników im.
Tony Halika, podziwiali Rynek i Ratusz Staromiejski, a także
ruiny murów obronnych. Odwiedzili dom rodzinny Mikołaja
Kopernika i jego pomnik. Niezwykłą atrakcją było Muzeum
Toruńskiego Piernika. Poza zwiedzaniem ekspozycji i
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zapoznawaniem się z dawną technologią wyrobu pierników
pruszkowscy seniorzy mieli możliwość wziąć udział w
warsztatach, podczas których trenowali swoje umiejętności
cukiernicze.
Sierpień
Kolejny wakacyjny miesiąc również rozpoczął się wycieczką, na
którą zapisy także odbyły się na koniec czerwca 2018 roku. W
dniu 10.08.2018r. pruszkowscy seniorzy (48 osób) udali się do
Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Odwiedzili rynek główny,
gdzie podziwiali kamieniczki uznane przez Unesco za jedne z
najpiękniejszych w Europie. Mieli okazję podziwiać żydowską
synagogę i przechadzać się po żydowskim rynku. Podziwiali
Kościół farny, zamek, a kto miał siłę wspinał się na basztę.
Najbardziej wyczekiwanym punktem programu był rejs statkiem
po Wiśle. Z takiej perspektywy seniorzy mogli obejrzeć
przepiękną panoramę miasta. W Nałęczowie spacerowicze
zachwyceni byli pięknem Parku Zdrojowego. Wszyscy smakowali
wody w pijalni i odwiedzili pomnik Bolesława Prusa oraz Stefana
Żeromskiego.
Kolejnym wydarzeniem były zapisy na zajęcia rozpoczynjące się
od września. W dniu 20.08.2018r., między godz. 12:00 – 14:00, w
Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5, zapisywano na
jogę i pilates, na wycieczkę do Jaskini Raj i Chęcin, do Muzeum
Powstania Warszawskiego i wydawano bilety na Zabawę
taneczną. Łącznie przybyło około 400 osób.
Wrzesień 2018
Od 3.09.2018r., w poniedziałki, w godz. 10:00 – 11:00, odbywały
się Spacery z kijkami Nordic Walking oraz nauka ćwiczeń na
przyrządach, na siłowni plenerowej. Seniorzy, zwykle było to 1015 osób, gromadzili się przy Spółdzielczym Domu Kultury, przy
ul. Hubala 5.
Również od 3.09.2018r., w poniedziałki i środy, w godz. 9:00 10:00, odbywał się Pilates. Seniorzy (24 osoby) spotykali się
Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5.
W dniu 4.09.2018r., pruszkowscy seniorzy wyjechali na
wycieczkę
do
Jaskini
Raj
i
Chęcin.
(52 osoby). Zwiedzanie jaskiń, w których temperatura nierzadko
wynosi ledwie kilka stopni Celsjusza dla wielu osób było nie lada
wyczynem godnym podziwu.
5.09.2018r., o godz. 12:00, 34 osoby przybyły na warsztaty
„Trening umysłu metodami ruchowymi”. Zajęcia, które miały
miejsce w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5,
polegały na przekazaniu uczestnikom informacji przez
prowadzącą, ale też na wykonaniu konkretnych ćwiczeń w kręgu.
10.09.2018r., w godz. 16:00 – 20:00, w Spółdzielczym Domu
Kultury przy ul. Hubala 5, odbyła się Zabawa taneczna. Tego
wieczora bawiło się około 100 osób.
W dniu 11.09.2018r., w godz. 12:00 – 13:15, odbyły się pierwsze
zajęcia z Kursu tańca dla seniorów (łącznie zaplanowano 10
zajęć). Zapisani seniorzy (50 osób) spotkali się w Spółdzielczym
Domu Kultury, przy ul. Hubala 5.
Od 14.09.2018r., w godz.12:00 – 13:00, w piątek, rozpoczęły się
zajęcia Joga dla seniorów, które zorganizowano w Spółdzielczym
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Domu Kultury, przy ul. Hubala 5. Grupa liczyła 22 osoby.
W niedzielę 16.09.2018r., o godz. 10:30, pruszkowscy seniorzy
(49 osób) udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla
wielu było to ogromne przeżycie. Opowieści przewodnika i
obejrzane eksponaty przywołujące tragiczne dni Stolicy wielu
uczestnikom wywołały silne emocje.
Zdecydowanie odmienne były artystyczne zajęcie Modystka –
warsztaty robienia fascynatorów i dekoracji do kapeluszy oraz
broszek inspirowanych modą II Rzeczypospolitej, które odbyły się
17.09.2018r., o godz. 11:00, w Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego w Pruszkowie, przy placu Jana Pawła II, w
Pruszkowie. Uczestniczyło 15 osób.
18.09.2018r.
miały
miejsce
pierwsze
zajęcia
Kursu
komputerowego, które zaplanowano na wtorki i czwartki.
Seniorzy uczyli się obsługi komputerów i surfowania po internecie
w pracowni komputerowej w Szkoła Podstawowa nr 2, przy ul.
Jasna 2, w godz. 16:00 – 18:00. Zaplanowano 30 godzin kursu dla
16 osób.
We wrześniu wznowiono także spotkania w Klubie Seniora „AS”,
w Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5, we środy, o
godz. 10:00. Do Klubu przychodziło zwykle 17 – 28 osób.
Seniorzy biorący udział w spotkaniach Klubu „AS”, w zabawach
tanecznych i w warsztatach częstowani byli kawą, herbatą i
słodkim poczęstunkiem. Na te artykuły między innymi wydane
zostały środki z Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2018,
przeznaczone na realizację Projektu obywatelskiego Seniorada II.
Fundusze wykorzystane zostały ponadto na opłacenie druku
ulotek A5, w których realizator przedstawiał uczestnikom plan
wydarzeń w danym miesiącu. Opłacono także prowadzących
imprezy i warsztaty oraz przewodników.
Pokryto koszty wynajmu sal, transportu, ubezpieczenia wyjazdów,
wypożyczenia zestawów audioguide i zakupu biletów do muzeów,
na rejs statkiem po Wiśle i na wyjazdy na imprezy kulturalne (np.
planowany wyjazd do Studia Buffo). Niezbędnym zakupem były
także jednorazowe kubeczki, talerzyki, łyżeczki i serwetki oraz
cukier, mleczko. Dodatkowo zakupiono urządzenie do
wzmocnienia sygnału internetu w Klubie Seniora, prowadzonym
w SDK przy ul. Hubala.
Realizator dołożył wszelkich starań, aby poszczególne wydarzenia
zostały należycie wypromowane i aby informacja o nich dotarła
różnymi drogami do odbiorców. O każdym wydarzeniu
informował plakat kolorowy A4, który w formie papierowej
rozwieszany był w Centrum Aktywności Lokalnej, w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, w Spółdzielczym Domu Kultury
przy ul. Hubala oraz w miejscach udostępnionych przez sklepy i
na słupach informacyjnych. Plakaty w formie elektronicznej
zamieszczane były na stronie internetowej MOPS, a także
przesyłane do Biura Promocji Miasta (w celu umieszczenia na
www Miasta Pruszkowa), do Rady Seniorów, do Dziennego
Domu Pomocy Społecznej oraz do świetlicy w dzielnicy Malichy.
Niektóre wydarzenia promowano także poprzez zapowiedzi w
Telewizji Kablowej Tel Kab.
Uczestniczenie w wydarzeniach wymagających zapisów było
potwierdzane przez pracowników CAL z zapisanymi osobami.
Dzięki temu maksymalnie wykorzystano limit miejsc na dane
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zajęcia.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi RODO seniorzy,
którzy po raz pierwszy brali udział w wydarzeniach w ramach
Seniorady II podpisywali zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
Wszystkie imprezy i wydarzenia były bezpłatne, seniorzy mogli w
nich uczestniczyć nie ponosząc kosztów. Warunkiem było
zamieszkanie w Pruszkowie i ukończone 60 lat. Projekt
realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
Informacje dotyczące Seniorady II (w tym Regulamin) były
dostępne w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Jasna 3, w
Pruszkowie oraz pod tel. 22 728 44 97, a także mailowo
cal@mopspruszkow.pl. Wszystkie informacje były także
zamieszczane na stronie www.mopspruszkow.pl, w zakładce
Seniorada 2.

OBSZAR NR VI
NAZWA
PROJEKTU
1. Wymarzony plac zabaw
szacowany koszt realizacji
projektu 141. 520,33 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Warunkiem realizacji ww.
inwestycji jest zachowanie
powierzchni
biologicznie
czynnej na przedmiotowej
działce na poziomie minimum
10%.

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY
Wydział Ochrony
Środowiska

III KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
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
15.06.2018 r. - ogłoszenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
02.07.2018 r. - otwarcie ofert – postępowanie unieważnione
Uzasadnienie unieważnienia: Została złożona jedna oferta,
która ponad dwukrotnie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.07.2018 r. – ponowne ogłoszenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
27.07.2018 r. – otwarcie ofert, wyłonienie wykonawcy
Wykonawca wycofał się na etapie podpisania umowy.
14.09.2018 r. – ponowne ogłoszenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Ze względu na wcześniejsze
komplikacje związane z wyłonieniem wykonawcy (brak
chętnych, dwukrotnie przewyższona kwota oferty, wycofanie
się wykonawcy z realizacji zadania) zmniejszono zakres prac
budowy placu zabaw w porozumieniu z zarządcą terenu

2. Projekt teatralny Cienie i
blaski
szacowany koszt realizacji
projektu
41.500,95 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt może być zrealizowany po
określeniu
konkretnego
harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu, który w przedłożonej
postaci
jest
sporządzony
szacunkowo.

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

18.09.2018 r. – otwarcie ofert, wyłonienie wykonawcy
02.10.2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
Planowany termin zakończenia prac: listopad/grudzień
1. Bilety na spektakl „Żołnierz królowej Madagaskaru” –
Warszawa 21 listopada 2018.
2. Bilety na spektakl „Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły” –
Płock 25 października 2018
3. 13 września 2018 roku – spotkanie autorskie z Marcinem
Dorocińskim.
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OBSZAR NR VII
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

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

III KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Trzeci kwartał 2018r. był w praktyce drugim kwartałem
realizacji projektu obywatelskiego Zajęcia dla Seniorów, która
rozpoczęła się w kwietniu 2018r. Określone działania w tym
kwartale przedsięwzięto w sierpniu.
Sierpień
W dniu 20.08.2018r., w godz. 12:00 – 14:00, przeprowadzono
Zapisy na gimnastykę kręgosłupa. Odbyły się one w
Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5. Zapisy te
połączone były z zapisami na zajęcia z Seniorady II. Ogółem w
tym wydarzeniu uczestniczyło około 400 osób.
Od dnia 21.08.2018r., w godz. 9:00 – 10:00, seniorzy rozpoczęli
po wakacyjnej przerwie Spacery z kijkami Nordic Walking.
Odbywały się one 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki.
Uczestnicy (7 osób) gromadzili się przy ujęciu Wody
Oligoceńskiej, przy ul. Helenowskiej.
Kolejną szansą zapisania się na zajęcia z projektu
obywatelskiego Zajęcia dla Seniorów były zapisy w dniu
22.08.2018r., w godz. 10:00 – 12:00. Przeprowadzono je w sali
konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pruszkowie, przy ul. Helenowskiej. Seniorzy mieli szansę, aby
zapisać się na: Pilates, zajęcia Fit- ball i Jogę, których
rozpoczęcie zaplanowano na wrzesień 2018r. W tym dniu
chętni mieli też okazję, aby zapisać się na wyjazd do Teatru
Wielkiego na balet „Jezioro łabędzie” (wyjazd zaplanowano na
21.09.2018r.). W tym wydarzeniu wzięło udział około 150
osób.
Wrzesień
4.09.2018r., o godz. 9:00 - 10:00, rozpoczęto Gimnastykę na
kręgosłup. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu we wtorki
i czwartki, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Księcia
Józefa 1. Udział brała grupa 16 osób.
Również w dniu 04.09.2018r. rozpoczęły się Zajęcia Fit- ball,
które prowadzono w godz. 10:30 – 11:25, 2 razy w tygodniu we
wtorki i piątki, także w klubie „Fitness be happy”, przy ul.
Wojska Polskiego 52, w Pruszkowie. Na te zajęcia przychodziło
20 osób.
Od 04.09.2018r., w godz. 11:45 – 12:40, rozpoczęto także
Pilates, który odbywał się 2 razy w tygodniu, we wtorki i piątki,
w klubie „Fitness be happy”, przy ul. Wojska Polskiego 52 w
Pruszkowie. Grupa liczyła 20 osób.
Od 10.09.2018r., w godz. 11:30 – 12:30, prowadzono Jogę dla
seniorów. Chętni (20 osób) ćwiczyli 2 razy w tygodniu w
poniedziałki i czwartki, także w klubie „Fitness be happy”.
Zapisani seniorzy (30 osób) wyjechali w dniu 21.09.2018r. do
Teatru Wielkiego, na balet „Jezioro łabędzie”. Widowisko
dostarczyło seniorom wielu wrażeń.
Budżet przeznaczony na realizację tego projektu wykorzystany
został na opłacenie druku ulotek A5, z których pruszkowscy
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seniorzy dowiadywali się o szczegółach wydarzeń. Opłacono
także instruktorów prowadzących zajęcia i wynajem sali.
Sfinansowano wyjazd do Teatru Wielkiego: zakup biletów,
transport, ubezpieczenie wyjazdu.
Seniorów informowano o planowanych wydarzeniach poprzez
kolorowe plakaty A4. Poszczególne plakaty wywieszane były w
Centrum Aktywności Lokalnej, w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala
oraz w miejscach udostępnionych przez sklepy i na słupach
informacyjnych. Plakaty w formie elektronicznej zamieszczane
były na stronie internetowej MOPS. Przesyłano je także do
Biura Promocji Miasta, które zamieszczało informacje na
stronie internetowej Miasta Pruszkowa. Plakaty kierowano
mailowo do Rady Seniorów, do Dziennego Domu Pomocy
Społecznej oraz do świetlicy w dzielnicy Malichy. Wybrane
wydarzenia zapowiadano także w Telewizji Kablowej Tel Kab.
Seniorzy udający się na wyjazd do Teatru Wielkiego otrzymali
telefoniczne potwierdzenie udziału bezpośrednio przed
wyjazdem. Wolne miejsca osób, które z różnych powodów
odmówiły udziału zostały od razu uzupełnione osobami z listy
rezerwowej. Dzięki temu wykorzystano wszystkie zakupione
bilety.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi RODO seniorzy,
którzy po raz pierwszy brali udział w wydarzeniach w ramach
projektu obywatelskiego Zajęcia dla Seniorów podpisywali
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie imprezy i wydarzenia były bezpłatne, seniorzy mogli
w nich uczestniczyć nie ponosząc kosztów. Warunkiem było
zamieszkanie w Pruszkowie i ukończone 60 lat. Projekt
realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
Informacje dotyczące projektu obywatelskiego Zajęcia dla
Seniorów (w tym Regulamin) były dostępne w Centrum
Aktywności Lokalnej, ul. Jasna 3, w Pruszkowie oraz pod tel.
22 728 44 97, a także mailowo cal@mopspruszkow.pl.
Wszystkie informacje były także zamieszczane na stronie
www.mopspruszkow.pl, w zakładce Zajęcia dla Seniorów.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa
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