Pruszków, dnia 26 lipca 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
II KWARTAŁ 2018 –

lipiec 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
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

Wydział
Ochrony Środowiska

II 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).

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym omówiono
szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji projektu.

Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

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
kolidując z realizowanym projektem budowy obiektów oświatowych.
Aktualnie trwa zbieranie ofert na realizację zadania.

W dniu 22.06.2018 podpisano umowę na realizację zadania.
Termin realizacji umowy 20.08.2018 r.

Uwagi oceny merytorycznej:
bez uwag
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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
Uwagi oceny merytorycznej:

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

Wydział
Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

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

II KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

UWAGI

W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego z
powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, Zamawiający wprowadził zmiany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosił kolejne
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Po otwarciu ofert - w dniu 27.06.2018r Zamawiający unieważnił
postępowanie przetargowe.
Uzasadnienie unieważnienia: wszystkie oferty przewyższyły kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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

II KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Pierwsze półrocze realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego’2018
polegającego na prowadzeniu Świetlicy dla Mieszkańców w Malichach
świadczy o pomyślnym, dalszym rozwoju idei sąsiedzkiej klubo-świetlicy
jako miejsca spotkań i rozwoju aktywności społecznej mieszkańców
dzielnicy (i nie tylko). Zainteresowanie mieszkańców osiedla wspólnym
miejscem spotkań i zajęć rozwijających zainteresowania oraz dających
okazję do rozwoju sąsiedzkiej integracji spowodowało znaczne
rozszerzenie planowanego grafika organizowanych spotkań.
Zainteresowanie mieszkańców i ich udział w proponowanych przez
Świetlicę aktywnościach sukcesywnie rośnie, a sama Świetlica stała się już
dla mieszkańców tradycyjnym miejscem spotkań i realizacji wspólnych
pomysłów. Aktualnie w lokalu realizowane jest 4 – 6 spotkań/zajęć
tygodniowo.
Spotkania w Świetlicy realizowane są w oparciu o pomysły konkretnych
zajęć zgłoszonych przez mieszkańców, co sprawia, że frekwencja i
zainteresowanie udziałem w nich ma w dużej mierze charakter samoistny.
Warto podkreślić, że uruchomienie sąsiedzkiej Świetlicy w Malichach
stworzyło wreszcie w tej dzielnicy możliwość dla realizacji spotkań i zadań
okolicznościowych dających mieszkańcom namiastkę osiedlowego domu
kultury. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. poza zajęciami stałymi
(odbywającymi się w stałych terminach w tygodniu) w lokalu odbywało
się szereg imprez/spotkań o charakterze kulturalnym, poznawczym i
integrującym mieszkańców. Wśród spotkań, które cieszyły się największą
popularnością wymienić należy np., m.in. wieczornicę kulturalną
poświęconą twórczości Jacka Kaczmarskiego („Piórem i pędzlem – Jacek
Kaczmarski znany i nieznany”), cykl spotkań dotyczących utrzymania
kondycji zdrowotnej (np. metody automasażu) oraz racjonalnego żywienia
(„Dieta dla zdrowego serca”, „Dieta przeciwcukrzycowa”), cykl spotkań o
charakterze psycho-terapeutycznym („Smutek i depresja – jak zachować
pogodę ducha”; „Bezsenność – jak z nią walczyć nie licząc baranów”).
Mieszkańcy spotykali się w Świetlicy również dla wspólnego omawiania
ważnych spraw osiedla, np. w kwestii omówienia zagrożeń płynących z
planów budowy na sąsiednich polach regulskich kompleksu biurowego
PAŻP oraz w ramach dyskusji nad wnioskami do nowego Studium
Zagospodarowania Miasta Pruszkowa i najważniejszych wniosków dla
Malich w tym Studium.
Odbywały się również spotkania okazjonalne dotyczące różnych spraw
bieżących, w tym np. w czerwcu z okazji Mistrzostw „Mundial’2018” w
Świetlicy zorganizowano sąsiedzką „mini-strefę kibica” przy wspólnym
oglądaniu meczów polskiej reprezentacji.
Świetlica wzięła również aktywny udział w akcji informacyjnej i organizacji
głosowania mieszkańców na projekty Budżetu Obywatelskiego’2019.
Zgodnie z grafikiem „tygodniowym” działań Świetlicy uformowanym już w
2017 roku, prowadzone są w oparciu o ustalone terminy w tygodniu stałe
formy aktywności dla mieszkańców:
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UWAGI

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

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 1godzinnych 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 uformowała się
4 grupa z zajęciami w czwartki w g. 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, a także wspólnie opracowywali i przygotowywali
program udziału Świetlicy w przygotowaniach Pikniku Sąsiedzkiego
„Powitanie Lata w Malichach’2018”, który odbył się 16 czerwca i którego
byli współ-gospodarzami - m.in. prowadzili przygotowaną przez siebie
loterię fantową oraz częstowali gości przygotowanym przez siebie
poczęstunkiem (m.in. „własnej roboty” chlebem ze smalcem i kiszonymi
ogórkami).
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 czy do Pikniku „Powitanie
Lata w Malichach” – także ozdoby, które brały udział w loterii fantowej.
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 (w okresie wakacyjnym
frekwencja była niższa, ale od września wróciła do przedwakacyjnej
normy.
Działa również Klub Tenisa Stołowego. Z darowizny mieszkańców
Świetlica pozyskała stół do tenisa stołowego, co umożliwiło nam
zaproponowanie w wolne do tej pory poniedziałki organizację zajęć dla
chętnych do tej formy aktywności (atutem tej formy było zainteresowanie
większej ilosci młodych mieszkańców).
W przygotowaniu jest rozwinięcie działalności przez Klub Młodych Mam ,
które będą mogły w ten sposób wspólnie spotykać się, wymieniać
doświadczeniami i wspólnie bawić z dziećmi.
W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym omówiono
szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji projektu.
W dniu 12.03.2018 r podpisano umowę na opracowanie projektu oraz
realizację zadania. Prace w trakcie realizacji.
Termin realizacji umowy 31.07.2018 r.

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

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY
Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

II KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
W styczniu odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, na którym omówiono
szczegółowo oczekiwania i możliwości realizacji projektu.
W dniu 16.05.2018 r podpisano umowę na opracowanie projektu oraz
realizację zadania.
Aktualnie Wykonawca opracowuje projekt, który powinien dostarczyć do
dnia 31.07.2018 r.
Termin zakończenia robot zgodnie z umową do dnia 30.09.2018 r.
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UWAGI

merytorycznej: bez uwag
2. Wirtualny senior.
Bezpłatny kurs obsługi
komputera internetu dla
seniorów

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

szacowany koszt
realizacji projektu
5.200,00 zł

Ewaluacja projektu i rekrutacja uczestników. Poszukiwanie lokalizacji na
przeprowadzenie zajęć.
Wstępne uzgodnienia ze świetlicą PKPS przy ulicy Księcia Józefa 1.
Oczekiwanie na wydanie zezwolenia na wynajem.

Uwagi oceny
merytorycznej: bez uwag

OBSZAR NR V – kwota 137.556,37
NAZWA
PROJEKTU

1. SENIORADA II

szacowany
realizacji
137 000,00 zł

koszt
projektu

Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt będzie zrealizowany
po określeniu konkretnego
harmonogramu
organizowanych wydarzeń.

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

II KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
Wydarzenia związane z realizacją projektu obywatelskiego Seniorada II w
drugim kwartale 2018r. miały miejsce w miesiącach kwietniu, maju i
czerwcu. Wiosenny czas sprzyjał podejmowaniu nowych wyzwań, a pogodna
aura zachęcała pruszkowskich seniorów do podejmowania aktywności.
KWIECIEŃ
W dniu 12.04.2018r., w godz. 16:00 – 20:00, odbyła się Zabawa taneczna, na
którą seniorzy czekali niecierpliwie przez cały okres Wielkanocny. W
Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 zgromadziły się 103 osoby.
Tańce poprowadził DJ Kriss, czyli Krzysztof Kotłowski. Warto dodać, że
zabawa utrzymana była w stylu lat 60’ i 70’, a najciekawiej przebrani
uczestnicy zostali nagrodzeni. Wszystkie trzy miejsca na podium zajęły tym
razem panie.
W duchu lubianych przez seniorów spotkań dotyczących relacji
międzyludzkich w dniu 16.04.2018r., o godz. 13:00, odbyły się warsztaty
„Sztuka
komunikacji,
jak
budować
relacje
z ludźmi?”, które w Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5,
poprowadziła dr hab. prof. Mariola Wolan-Nowakowska. Skorzystało 18
osób.
Wielkim zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się musical „Piloci”, który
zaproponował Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. Dzięki dobrym
recenzjom bardzo szybko skompletowano grupę 40 osób, która obejrzała
przedstawienie w dniu 18.04.2018r.
W kwietniu seniorzy kontynuowali także Zajęcia ruchowe pilates, na które
przychodzili w poniedziałki i środy, w godz. 9:00 – 10:00. Spotkania w SDK
przy ul. Hubala 5 prowadziła Maja Niderla.
Seniorzy aktywnie spędzali czas również na zajęciach z Jogi. Odbywały się
one w piątki, w godz. 12:00 – 13:00. Grupę ćwiczącą w SDK, ul. Hubala 5,
trenowała Anna Adamiak.
MAJ
Aura majowa sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu, dlatego też od
7.05.2018r., o godz. 10:00, w poniedziałki, seniorzy spotykali się na
spacerach z kijkami Nordic Walking oraz na nauce ćwiczeń na siłowni
plenerowej. Grupa 13 osób zbierała się przy SDK, ul. Hubala 5.
Ważnym tematem poruszonym na kolejnych warsztatach dla seniorów było
„Bezpieczeństwo osób starszych”. W dniu 09.05.2018r., o godz. 11:00, w
SDK przy ul. Hubala 5 spotkanie poprowadził Tomasz Wróbel ze Straży
Miejskiej. O bezpieczeństwie i odpowiednich zachowaniach wobec
okradania osób starszych metodą „na wnuczka” słuchało 47 osób.
W tym miesiącu seniorzy również bawili się na Zabawie tanecznej. W dniu
10.05.2018r., o godz. 16:00, w SDK, przy ul. Hubala 5, zgromadziło się 80
osób, aby wspólnie pobawić się przy muzyce prezentowanej przez DJ Krisa
czyli Krzysztofa Kotłowskiego.
W dniu 17.05.2018r. seniorzy wyruszyli na wycieczkę „Białowieża - kraina
żubra”. Była to wyprawa m.in. do rezerwatu pokazowego żubrów, gdzie
uczestnicy, poza żubrami, mieli okazję podziwiać również inne zwierzęta:
sarny, jelenie, wilki i łosie. Seniorzy (53 osoby) przechadzali się także
szlakiem dębów królewskich, zwiedzali wieś Białowieża, stację Białowieża –
Pałac oraz kompleks Białowieskiego Parku Narodowego. Mieli także okazję
spróbować dań kuchni regionalnej.
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Ponadto w maju, w SDK, ul. Hubala 5, kontynuowano Pilates w poniedziałki i
środy, o godz. 9:00 i Jogę dla seniorów w piątki, o godz. 12:00. Seniorzy
spotykali się także w Klubie Seniora „AS”, we ŚRODY, o godz. 10:00.
CZERWIEC
Przed sezonem na grzyby seniorzy mieli okazję wziąć udział w warsztatach
„Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia”, które odbyły się 06.06.2018r., o godz.
12:00. To ciekawe i ważne spotkanie poprowadziła dr n. med. Agata Wolska
– Adamczyk. W SDK, ul. Hubala 5, spotkało się 25 osób. Mimo, że wiedza
seniorów na temat grzybów była duża, uczestnicy przyznali, że wiele
informacji było dla nich nowych.
W dniu 19.06.2018r. odbyła się wycieczka „Lawendowe Pole”. Seniorzy (51
osób) wybrali się na plantację lawendy do Nowego Kawkowa na Warmii,
gdzie poza podziwianiem okazałej hodowli tej wonnej rośliny zwiedzali
Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego oraz mini Ogród
Botaniczny. Uczestniczyli także w lawendowych warsztatach, gdzie pod
okiem specjalisty wykonywali bukiety i pletli wianki. Seniorzy brali również
udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowywali dania i
próbowali ekologicznych produktów.
W czerwcu, w SDK przy ul. Hubala 5, w poniedziałki i środy, o godz. 9:00,
kontynuowano także Pilates (do 30.06.2018r.), na którym zwykle spotykała
się 32-osobowa grupa.
W piątki, o godz. 12:00 prowadzono także zajęcia z Jogi dla seniorów (do
29.06.2018r.), na które do SDK, przy ul. Hubala 5, uczęszczały 25 osób.
Chętni spotykali się do 30.06.2018r. w Klubie Seniora „AS”, we środy, o
godz. 10:00. Do Klubu przychodziło zwykle 31 osób.
Wszystkie imprezy i wydarzenia były bezpłatne. Korzystali z nich seniorzy
60+, zamieszkali w Pruszkowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pruszkowie jako realizator projektu zamieszczał wszelkie informacje
dotyczące Seniorady 2 (w tym Regulamin) na stronie internetowej
www.mopspruszkow.pl, w zakładce Seniorada 2. Seniorzy byli także
informowani o bieżących wydarzeniach bezpośrednio przez pracowników
Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Jasna 3, Pruszków, także telefonicznie.
Uczestnictwo w imprezach wymagających zapisów było potwierdzane na
krótko przed określonym wydarzeniem, dzięki temu ewentualne zwolnione
miejsca można było zaproponować osobom z listy rezerwowej. Uczestnicy
spotkań Klubu „AS”, zabaw tanecznych i warsztatów mieli do dyspozycji
kawę, herbatę i słodki poczęstunek. Koszty realizacji Seniorady 2
finansowane były ze środków Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok
2018. Związane były one głównie z: drukiem ulotek A5 z programem na
każdy miesiąc, zakupem tonerów do drukarki kolorowej i artykułami
biurowymi (np. papier do drukarki), opłaceniem prowadzących imprezy i z
wynajmem sal oraz opłaceniem transportu, ubezpieczenia, zestawów
audioguide i zakupem biletów na wycieczki i wyjazdy na imprezy kulturalne.
Zakupiono także jednorazowe kubeczki, talerzyki, łyżeczki i serwetki oraz
kawę, herbatę, cukier, mleczko i ciastka, którymi seniorzy częstowani byli
podczas spotkań.
Każde kolejne wydarzenie lub pierwsze z cyklu zajęcia były promowane
kolorowym plakatem formatu A4. Był on drukowany i wywieszany w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Centrum Aktywności Lokalnej, w
Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala, na słupach ogłoszeniowych
oraz w uczęszczanych miejscach - instytucjach Pruszkowa, które wyraziły na
to zgodę. Plakaty w formie elektronicznych pliku pdf przesyłane były do
Biura Promocji Miasta, do Rady Seniorów, do redakcji Telewizji Kablowej Tel
Kab, do Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz na specjalną prośbę
zainteresowanych Senioradą 2 seniorów do świetlicyw dzielnicy Malichy.
Wydarzenia promowano także poprzez zapowiedzi w Telewizji Kablowej Tel
Kab.
W tym kwartale, w związku z wejściem pod koniec maja nowych przepisów
dotyczących dysponowania i ochrony danych osobowych (RODO) uczestnicy
każdorazowo podpisywali zgody na wykorzystanie ich danych, niezbędnych
do zrealizowania wydarzenia, a także potwierdzali zapoznanie się z
informacją o rodzaju wykorzystywania tych danych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
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OBSZAR NR VI – kwota 141.520,33
NAZWA
PROJEKTU
1. Wymarzony plac
zabaw
szacowany koszt
realizacji projektu
141. 520,33 zł

WYDZIAŁ
MERYTORYCZNY
Wydział Ochrony
Środowiska

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
15.06.2018 r. - ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
02.07.2018 r. - otwarcie ofert – postępowanie unieważnione

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

II KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

Uzasadnienie unieważnienia: Została złożona jedna oferta, która
ponad dwukrotnie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

18 kwietnia – wyjazd do Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu ( spektakl „Władza”) oraz Muzeum im.
Jacka Malczewskiego w Radomiu.

8 maja – spektakl teatralny w MDK w Pruszkowie, „Romans z pajacem”
Teatru Na Pustej Podłodze Pamięci Tadeusza Łomnickiego.

Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt
może
być
zrealizowany po określeniu
konkretnego harmonogramu
i 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

Biuro Promocji
i
Kultury Miasta

II KWARTAŁ 2018
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)
W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pruszkowie został realizatorem drugiego projektu obywatelskiego,
utworzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok
2018 – Zajęcia dla Seniorów.
Kwiecień
Rozpoczęcie realizacji projektu zainaugurowało Spotkanie
informacyjne. Odbyło się ono 20.04.2018r., w godz. 12:00 - 14:00, w
sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul.
Helenowska 3a.
Uczestnicy spotkania (160 osób) otrzymywali
szczegółowe informacje dotyczące zarówno samego projektu, jak i
poszczególnych wydarzeń. Mieli także możliwość zapisania się na
pierwsze wyjazdy: do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, do
ogrodu botanicznego w Powsinie i do Teatru KWADRAT w Warszawie.
Seniorów powitała Grażyna Zielińska, Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej i
Integracji Społecznej. Gościem honorowym był Zastępca Prezydenta
Pruszkowa Michał Landowski. Wydarzenie relacjonowała pruszkowska
telewizja kablowa Tel Kab.
W dniu 26.04.2018r.zapisani seniorzy udali się na pierwszy
wyjazd zorganizowany w ramach Zajęć dla Seniorów i odwiedzili
Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Było to ciekawe i
zajmujące wydarzenie – uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoją
wiedzę z podanymi przez przewodniczkę faktami. W wyjeździe wzięły
udział 43 osoby.
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UWAGI

Maj
Maj rozpoczął się dla seniorów aktywnie. Chętni w tygodniu
między 7. a 11.05.2018r., we wtorki i piątki, w godz. 11:00 – 12:00, (z
przerwą w dniu 1.06.2018r.) mogli uczestniczyć w spacerach z kijkami
Nordic Walking. Seniorzy nie musieli się zapisywać na te spotkania,
wystarczyło, że wspólnie rozpoczynali spacer przy Wodzie
Oligoceńskiej, przy ul. Helenowskiej. Zwykle w zajęciach uczestniczyła
11 osobowa grupa.
Dużym powodzeniem cieszył się wśród seniorów wyjazd do
Ogrodu Botanicznego w Powsinie, w dniu 7.05.2018r., o godz. 8:00.
Zapisane osoby (52) miały okazję podziwiać przeróżne okazy roślin w
momencie ich najbujniejszego rozkwitu.
Wiele wrażeń dostarczył seniorom także wyjazd do Teatru
KWADRAT w Warszawie. Na sztukę „Berek, czyli upiór w moherze”, w
dniu 30.05.2018r., o godz. 17:30, wybrało się 30 zapisanych osób.
Czerwiec
Sympatia seniorów do komedii granych w KWADRACIE oraz
założenia projektu pozwoliły na zorganizowanie kolejnego wyjazdu do
tego warszawskiego teatru. Tym razem 30 zapisanych osób, w dniu
14.06.2018r., o godz. 17:30, pojechało na sztukę „Otwarcie sezonu. ”
W czerwcu kontynuowano także spacery z kijkami Nordic
Walking. Na prośbę seniorów zmianie uległy jednak dni spotkań (na
wtorki i czwartki) oraz godzina spotkań (9:00).
Z oferty Zajęć dla Seniorów uczestnicy mogli korzystać
bezpłatnie. Część imprez wymagała zapisów, ze względu na
ograniczoną ilość miejsc. Wszelkich informacji udzielano w Centrum
Aktywności Lokalnej, przy ul. Jasnej 3. Wszystkie wydarzenia
promowane były plakatami A4, natomiast do promocji Spotkania
informacyjnego oraz ogólnie samego projektu wykonano plakaty w
formacie A2. Plakaty w formie papierowej rozwieszano w Centrum
Aktywności Lokalnej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.
Helenowskiej, w Klubie Seniora „AS” przy ul. Hubala 5, na słupach
ogłoszeniowych, a także w zaprzyjaźnionych instytucjach, które
wyraziły zgodę na rozwieszenie. W formie elektronicznej plakaty
dotarły do Biura Promocji Miasta Pruszkowa, do Rady Seniorów, do
Świetlicy w dzielnicy Malichy, na skrzynkę Dziennego Domu Pomocy
Społecznej oraz oczywiście na strony www pruszkowskiego MOPSu.
Kolejne wydarzenia promowane były w pruszkowskiej Telewizji
Kablowej Tel Kab, gdzie pracownicy CAL zachęcali seniorów do
korzystania z oferty Zajęć dla Seniorów. Podstawową formą
przekazywania informacji o wydarzeniach i imprezach była drukowana
ulotka w formacie A5.
Koszty realizacji Zajęć dla Seniorów związane były z zakupem
kompletu tonerów do drukarki kolorowej, drukiem plakatów A2,
drukiem ulotek A5, ubezpieczeniem wyjazdów na imprezy kulturalne,
wykupieniem biletów wstępu i biletów do teatru, opłaceniem
transportu, opłaceniem przewodników w Ogrodzie Botanicznym i
Muzeum POLIN.
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów o ochronie i
zarządzaniu danymi osobowymi (RODO) z końcem maja br. seniorzy do
każdego wydarzenia podpisywali zgody na wykorzystanie danych, a
także potwierdzali zapoznanie się z informacją o rodzaju przetwarzania
danych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
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