KOD
zadania

KRK 1

KRK 2

Tytuł zadania
Akademia młodego Turysty
w subregionie Miasto
Kraków - Profilaktyka i
Bezpieczeństwo w górach

KRK 6

Dzieci, młodzież, seniorzy.

Msc. realizacji i obszar
oddziaływania
Miasto Kraków

Wartość zadania

126 000,00 zł

Miasto Kraków
102 000,00 zł

Aktywny Student ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanej do mieszkańców Krakowa, a w szczególności
wszyscy mieszkańcy Krakowa, a w szczególności studenci, pracownicy uczelni wyższych, członkowie
studentów i pracowników krakowskich uczelni wyższych. Pomysłodawca zadania przewiduje realizację kilku zróżnicowanych inicjatyw sportowych. Profesjonalne zajęcia w
Akademickiego Związku Sportowego
ramach “Studio Tańca i Fitness” mają zaktywizować tych, którzy od uprawiania klasycznych dyscyplin wolą ruch w bardziej rekreacyjnej formie. W specjalnie przystosowanej sali
najlepsi krakowscy choreografowie będą uczyć m.in. hip-hopu, dancehallu czy zumby. Zajęcia typu fitness poprowadzą trenerzy i instruktorzy specjalizujący się m.in. w jodze,
pilatesie czy treningu wzmacniającym. Zajęcia umożliwią zadbanie o sylwetkę i zdrowie, nie opuszczając terenu uczelni. Dodatkowo, dla bardziej ambitnych studentów, AS
umożliwi rozwój swoich pasji i samorealizację przez udział w treningach motorycznych, treningach mentalnych oraz zawodach sportowych. Opieka fizjoterapeutyczna ma na celu
bezpieczeństwo i dbanie o zdrowy rozwój wszystkich uczestników zadania. Zostań AS’em razem z nami po raz trzeci!!

Kraków

Brydż - jogging XXI wieku mostem pokoleń międzypokoleniowy
program aktywizacji
umysłowej dla Miasta
Kraków

Bill Gates w licznych wywiadach podkreśla, że gra w brydża stanowi szósty pośród dziesięciu sformułowanych przez niego kluczowych czynników sukcesu. Twórca potęgi
dzieci i młodzież oraz seniorzy 60+ uprawiający brydża sportowego
Microsoft twierdzi, że „kto dobrze gra w brydża i odnosi w nim sukcesy, będzie odnosił sukcesy na wielu innych polach”. Najmłodszy mistrz świata, który swój pierwszy tytuł
wywalczył jako 18-latek, mawia, że „w brydżu wiek to tylko liczba”. Te właśnie słowa stanowią o sile i znaczeniu proponowanego projektu pn. „Brydż (bridge) – jogging XXI wieku
– mostem pokoleń”. Celem projektu jest zatem popularyzacja sportów umysłowych, poprzez brydża sportowego, jako jogging XXI wieku. W ramach projektu planujemy połączyć
popularyzację brydża sportowego jako rozrywki umysłowej i sportu dla dzieci i seniorów 60+. W ramach przedsięwzięcia planowane jest: •Zakup 30 urządzeń typu bridgemate
wraz z oprogramowaniem do profesjonalnego prowadzenia turniejów z możliwością transmisji wyników online w internecie •Zakup 50 kompletów pudełek do kart (po 32 szt.
każdy) •Zakup 30 kompletów bidding-boxów (kaset licytacyjnych) do profesjonalnego prowadzenia turniejów •Zakup 30 przenośnych (składanych) stołów do gry w brydża
•Zakup 5000 talii kart •Przeprowadzenie 3 cykli szkoleniowych dla dzieci i 3 cykli szkoleniowych dla seniorów 60+

miasto Kraków

Cykl koncertów
organowych i organowokameralnych
„Karmelitańskie Spotkania
z Muzyką Organową” 2022

„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” to cykl siedmiu koncertów organowych i organowo-kameralnych organizowanych w 2022 roku w kościele Karmelitów Bosych
przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. Celem zadania jest prezentacja osobom przybyłym na koncerty sakralnej muzyki organowej oraz wokalno-instrumentalnej, co nieczęsto
możliwe jest podczas Mszy i nabożeństw ze względu na ograniczenia czasowe. W ramach cyklu wystąpią uznani artyści z Polski i z zagranicy, ponadto jeden z koncertów
odbędzie się z udziałem orkiestry. Zgodnie z tytułem cyklu po każdym z koncertów organizowane będzie spotkanie z zaproszonymi artystami wykonawcami. Kościół Karmelitów
Bosych usytuowany jest w ścisłym centrum Krakowa, tuż obok dworca kolejowego i autobusowego. Posiada znakomitą akustykę, przede wszystkim zaś wyposażony jest w
wysokiej klasy zabytkowe, w pełni odrestaurowane organy firmy Rieger z 1931 r. Zorganizowanie koncertu w kościele to znakomity sposób na zaspokojenie zarówno
estetycznych, jak i duchowych potrzeb słuchaczy. Kościół jest miejscem łatwo dostępnym dla każdego, zaś idea przedsięwzięcia zakłada bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty.

Zadanie adresowane jest do miłośników muzyki organowej w każdym wieku, w szczególności zaś do:
mieszkańców Krakowa (dzielnice Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony), turystów
odwiedzających miasto, uczniów szkół muzycznych i studentów kierunków o profilu muzycznym,
organistów i muzyków kościelnych z Krakowa i okolic oraz do osób duchownych.

Wszystkie koncerty odbywać się
będą w kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP (Karmelici Bosi) w
Krakowie przy ul. Rakowickiej 18.
Promocja wydarzenia obejmie obszar
całego miasta, w szczególności
centrum.

Darmowe zajęcia jogi dla
wszystkich mieszkańców
Krakowa. Aktywność i
integracja.

W ramach projektu w 2022 roku będą realizowane cykliczne, cotygodniowe zajęcia jogi w 4 lokalizacjach, w różnych częściach Krakowa, tak, żeby wszyscy mieszkańcy miasta
mogli bezpłatnie ćwiczyć i spotykać się.

Projekt "Darmowe zajęcia jogi dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Aktywność i integracja." jest
skierowany do młodzieży, dorosłych i seniorów. Jogę może ćwiczyć każdy, niezależnie od wieku i
kondycji fizycznej. W każdej z czterech lokalizacji będą prowadzone trzy zajęcia tygodniowo. Zajęcia
przedpołudniowe adresowane są głównie do seniorów, mam z dziećmi, kobiet w ciąży - ogólnie osób
potrzebujących łagodniejszej praktyki. Zajęcia popołudniowe to joga ogólna, godziny zajęć będą
pozwalały na uczestnictwo w nich osobom pracującym i uczącym się.

KRK 3

KRK 5

Adresaci zadania

Etap 1: Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 60 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap 2: Zrealizowanie Zadanie będzie skierowane dla uczniów szkół w przedziale wiekowym 10-19 lat
przez ratowników Górskich, 60 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach, zakup gier planszowych o tematyce bezpieczeństwo na
szlaku dla uczestników projektu, zakup 1 szt. apteczek z wyposażeniem, dla poprawy bezpieczeństwa uczestników projektu oraz mieszkańców przebywających w górach
małopolski.

Aktywizacja poprzez taniec Aktywność ruchowa to nie tylko wysiłek pot i łzy, ale przyjemność. Jak to osiągnąć? Zacznij tańczyć, bo taniec to forma aktywności- przyjemnej i pożytecznej. Rusz się i wpadnij
i formy gimnastyczne
do nas na klasykę a więc taniec towarzyski, salsę, sambę, hip-hop, dance, taniec użytkowy a nawet jogę lub pilates. Taniec to doskonała koordynacja, logika, a przy tym
przyjemność, która pobudza umysł i ciało. Taniec to nie tylko młodzi, ale i seniorzy. Na tańcu poznajesz przyjaciół, budujesz nowe relacje, dajesz z siebie ogrom pracy w grupie,
co motywuje dodatkowo do dalszej nauki i spotkań. Taniec jest dla każdego, małych i dużych, starszych.

Aktywny Student

KRK 4

Skrócony opis

150 000,00 zł

97 100,00 zł

Zajęcia będą się odbywać w czterech
lokalizacjach na terenie miasta, tak
żeby każdy z mieszkańców,
niezależnie od miejsca zamieszkania ,
mógł w nich uczestniczyć. Zajęcia
będą się odbywać w Śródmieściu,
Podgórzu, Nowej Hucie oraz
Krowodrzy. W każdej z tych dzielnic
zostanie wynajęta sala o powierzchni
minimum 30 m2, dostosowana do
prowadzenia zajęć ruchowych.

101 100,00 zł

145 560,00 zł

Dzień Zdrowia Seniora

KRK 7

FESTIWAL MUZYKI
KAMERALNEJ I
KLAWESYNOWEJ

KRK 8

Folk Fashion Academy regionalny dress code.

KRK 9

Graj w Małopolsce! Rozwój
młodzieżowego i
amatorskiego futbolu
subregionu miasta Kraków.
KRK 10

Cel zadania: Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie Dni Zdrowia Seniora w Krakowie, a także organizacja imprez towarzyszących. Cel główny zawiera się w celach
Adresatami zadania będą seniorzy, ich rodziny, a także cała społeczność subregionu Miasta Kraków.
szczegółowych wydarzenia: Celem wydarzenie będzie edukacja seniorów w zakresie zdrowia, aktywności fizycznej i aktywizacji społecznej. Integrowanie seniorów i utrwalanie
ich partycypacji w życiu publicznym, poprzez kształtowanie ich świadomości prozdrowotnej, a także aktywności fizycznej i czynnego uprawiania sportu. Kształtowanie i
utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela czynnie uczestniczącego w wydarzeniach dotyczących zdrowia, zdrowego tryby życia i aktywności fizycznej. W ramach
wydarzenia odbędą się wykłady i zajęcia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, aktywizacji osób starszych, a także bezpłatne badania medyczne, konsultacje
prozdrowotne i towarzyszące imprezy integracyjne. Problemy zdrowotne ( w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i ograniczonej aktywności społecznej) są jednym z
najważniejszych problemów osób starszych. Niezbędnym elementem utrzymania dobrego zdrowia u seniorów jest edukacja prozdrowotna i dostępne badania profilaktyczne, a
także okazje do utrzymania aktywności fizycznej, społecznej i psychicznej.

Miejscem realizacji będzie Park
Jordana + wybrane miejsce
kulturalno-społeczne na terenie
Krakowa
122 100,00 zł

„Festiwal Muzyki Kameralnej i Klawesynowej” to kulturalne wydarzenie, które ma na celu przedstawienie nieznanych dzieł kompozytorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Dzieci, młodzież i dorośli. Nie ma określonego limitu wiekowego. Mieszkańcy Krakowa, okolic i turyści. Miasto Kraków
twórczość polskich artystów. Na I-szą edycję Festiwalu złoży się cykl siedmiu koncertów, które wykonane będą w 2022 roku w Kościele Kapucynów Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie. Kolejnym zamierzeniem Festiwalu, które można określić mianem unikatowego, jest ukazanie niespotykanych i bardzo
ciekawych połączeń instrumentalnych w zespołach kameralnych oraz podkreślenie roli klawesynu, uważanego za króla instrumentów barokowych. Klawesyn, głównie we Francji,
w XVII i XVIII wieku był pierwszoplanowym instrumentem profesjonalnego życia muzycznego, niejednokrotnie wykorzystywany był w kościołach i klasztorach przy licznych
nabożeństwach. W okresie baroku wiele świątyń posiadało te instrumenty, między innymi Bazylika św. Marka w Wenecji. Część koncertów w ramach Festiwalu wykonana będzie
na instrumentach historycznych. Pozwala to na przywracanie oryginalnych brzmień muzyce w pięknym i znakomitym akustycznie wnętrzu kościoła. Wykonawcami koncertów
będą uznani artyści. Z uwagi na duże zainteresowanie melomanów instrumentami i bezpośrednimi kontaktami z artystami, po koncertach odbędą się rozmowy, mające
charakter edukacyjny. Koncerty będą promowane na plakatach, ulotkach oraz w mediach, a wykonywane utwory znajdą w programach omówienie. Wstęp na koncerty będzie
bezpłatny. Projekt skupiony będzie na wzbogacaniu życia kulturalnego Krakowa. Ma charakter integrujący i animujący czas wolny mieszkańców. Daje możliwość poszerzenia
wiedzy, nawiązania dłuższej współpracy oraz wymiany doświadczeń z artystami, organizacjami kultury i placówkami, w których zrealizowane będzie przedsięwzięcie. Inicjatywa
ma charakter artystyczno-edukacyjny.

Folk Fashion Academy - regionalny dress code to cykliczne zajęcia warsztatowe z nauką różnego typu haftów, sposobami zdobnictwa i ornamentu, nauki szycia, wyszywania,
Adresatami są mieszkańcy Krakowa w szczególności osoby o artystycznych zainteresowaniach chcące
praca z tkaniną, ubiorem, modnym folk -art'em. Założeniem projektu jest wykorzystanie platformy internetowej do zdalnego nauczania i przeprowadzenie rękodzielniczych
nabyć umiejętności oraz wykorzystać swoje pasje, zdolności i kreatywne działania również np. tworząc
designerskich zajęć warsztatowych (kursu) on-line. Dodatkowo warsztaty stacjonarne. Kurs Folk Fashion Academy to nabycie umiejętności manualnych i artystycznych,
w domu pracownię.
inspirowanych lokalnym folkowym wzornictwem, w szczególności krakowskich motywów zdobniczych. Będą to warsztaty szycia, wyszywania, haftowania i zdobnictwa ubrań i
dodatków w stylu folk. Również tworzenie biżuterii i innych ozdób i gadżetów. Warsztaty odbywać się będą on-line poprzez utworzoną platformę do nauki "w dwie strony" oraz
warsztaty stacjonarne. Zajęcia on-line dla osób, które zdecydują się na cotygodniowy około półroczny kurs kreatywnych zajęć, począwszy od nauki o tkaninach i ich
przeznaczeniu, następnie typy wykrojów wzorowanych na strojach regionalnych i tworzeniu zdobnictwa, przede wszystkim różnego rodzaju i typu haftów. Różne typy haftów na
różnych tkaninach, papierze i innych tworzywach oraz zastosowanie różnych technik zdobniczych, różnych nici, wełen, ozdób typu cekiny, koraliki, kamienie, szkiełka i podobne
ozdoby. Zdobienie odzieży, obuwia, torebek, krawatów, apaszek, pasków, etui i innych. Hafty jednokolorowe i wielokolorowe. Haftowane obrazy, makaty, narzuty, poduchy.
Poznawanie różnic wzornictwa np. hafty i motywy krakowskie i lachowskie, podhalańskie itp. Ponadto dla uczestników kursu wizyta (wyjazd) do Muzeum Etnograficznego lub
innego, posiadającego ekspozycję z różnymi strojami. Podstawą przeprowadzenia kursów on-line będzie wykorzystanie platformy edukacyjnej internetowej. Lekcje on-line
odbywać się będą na żywo w określonym czasie, oraz nagrane lekcje udostępniane przez link, nagrywane wcześniej, z możliwością powtórzeń typu You Tube. Uczestnicy będą
otrzymywali link z dostępem do tych kursów. Uczestnicy otrzymają również niezbędne materiały edukacyjne i pomocnicze. Przeprowadzimy dodatkowo zajęcia warsztatowe
stacjonarne w małych grupach, po kilka osób dla uczestników kursu on-line, by zapewnić warunki maksymalnego bezpieczeństwa. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają
zaświadczenia (certyfikaty) z opisem uzyskanych umiejętności zdobytych w trakcie kursu. Na zakończenie projektu zorganizowany będzie wernisaż/wystawa/pokaz prac
wykonanych podczas zajęć przez uczestników projektu. Również zostanie wydana publikacja (kolorowy folder) obrazująca przebieg i efekty szkolenia oraz wybranych
eksponatów z opisami. Promocja projektu poprzez założenie profilu projektu w mediach społecznościowych, poprzez ulotki i plakaty, również banery on-line i na stronach www.
W celu realizacji projektu zostaną zakupione urządzenia, przybory, materiały dydaktyczne i pomocowe itp. oraz zatrudniony odpowiedni personel projektu.

Kraków. Mieszkańcy miasta, osoby
zamieszkujące i pracujące w
Krakowie, np. studenci zamieszkujący
Kraków, dorośli, dzieci, młodzież.

Projekt wspierający rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa przez amatorskie uprawianie piłki nożnej w subregionie miasta Kraków. Zakłada zwiększenie potencjału
organizacyjno-sportowego związanego ze szkoleniem dzieci i młodzieży, jak i prowadzeniem rozgrywek piłkarskich szóstek przeznaczonych dla graczy-amatorów powyżej 16 roku
życia. Realizacja zadania zagwarantuje wsparcie dla:
1. Młodych adeptów piłki w reaktywowanym w 2018 roku Klubie Sportowym Kabel Kraków, popularyzującego pił kę nożną wśród młodzieży.
2. Pasjonatów aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w postaci amatorskiej rywalizacji piłkarskiej, uczestniczących w rozgrywkach Futbolowej Ligi Szóstek. W ramach
realizacji projektu dla dzieci i młodzieży Klubu Sportowego Kabel Kraków zakupione zostaną sprzęt sportowy i produkty umożliwiające prowadzenie szkolenia za pomocą
nowoczesnych i atrakcyjnych form treningu. W przypadku piłkarzy-amatorów tworzących aktywną społeczność Futbolowej Ligi Szóstek przewidziane jest zakupienie niezbędnych
do gry i jej organizacji materiałów oraz sprzętu sportowego. Realizacja zadania umożliwi ponadto utożsamianie regionu z ideą krzewienia kultury fizycznej i promocji zdrowego
trybu życia w społeczeństwie, w tym również wśród dzieci i młodzieży.

Miasto Kraków

Adresaci zadania (do jakiej grupy mieszkańców lub grupy wiekowej jest skierowane):
1) Bezpośredni: Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 4-16 lat. Osoby powyżej 16 roku życia
zainteresowane aktywnością ruchową i zdrowym trybem życia.
2) Pośredni: Opiekunowie, rodzice i rodziny dzieci oraz młodzieży wskazanych wśród bezpośrednich
adresatów zadania. Społeczność zogniskowana wokół osób powyżej 16 roku życia zainteresowanych
aktywnością ruchowa i zdrowym trybem życia.

57 475,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Higiena umysłu przez
bajkoterapię

KRK 11

III. Małopolski Festiwal
Taneczno-Musicalowy

KRK 12

Interaktywne muzeum
„Małych Ojczyzn"
KRK 13

Założeniem projektu jest promocja postaw prozdrowotnych, których zadaniem jest wykształcenie u dzieci nawyków spędzania czasu w otoczeniu natury, która przeciwdziała
Adresatami zadania są rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz grupy dzieci
zaburzeniom nastroju m.in. depresji. Przewidziane w projekcie działania, będą kierowane do rodziców/ opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Będą one we wskazanym powyżej wieku wraz z opiekunami, tj. przedszkola i szkoły z oddziałami 1-3. Projekt ma
składały się z kilku poddziałań. Pierwsze będzie polegało na przeprowadzeniu kampanii zwiększającej świadomość na temat zdrowotnego wpływu przyrody na rozwój i zdrowie na uwadze osoby z niepełnosprawnością wzroku i osoby niewidzące.
dzieci. Kolejne działanie będzie bazowało na przygotowaniu i upowszechnieniu książki z bajkami terapeutycznymi, uwzględniającymi polską roślinność. Do bajek zostaną
utworzone ilustracje wraz z audiodeskrypcją, aby uprościć opis ilustracji opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzroku. Bajki będą miały na celu inicjowanie
zabaw w otoczeniu przyrody oraz zaciekawienie dzieci i ich rodzin/opiekunów, do odkrywania poprzez zabawę przyrody. Ponadto w ramach zadań, zostaną opracowanie i
bezpłatne udostępnione w Internecie gotowe scenariusze zabaw na łonie natury, z uwzględnieniem naturalnych potrzeb dzieci. Przez udział przewidzianych w projekcie
działaniach, dzieci będą miały możliwość budowania istotnej dla zachowania zdrowia psychicznego więzi z przyrodą.

Planujemy dotrzeć z propozycją
działań do krakowskich rodzin,
przedszkoli i szkół znajdujących się
na terenie miasta Krakowa. Jednakże
z uwagi na wirtualny charakter
przewidzianych działań, zadanie
będzie mogło być realizowane we
wszystkich subregionach
województwa małopolskiego.

„lll Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy" to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Miasto Kraków, dzieci i młodzież z całej Małopolski.
Podczas Festiwalu, zaprezentowane zostaną profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne z całego regionu. Zrealizowane będą spektakle musicalowe, których tematem
przewodnim będzie tematyka ekologiczna, a także nawiązanie do tradycji i dziedzictwa kulturowego Małopolski. Celem głównym wydarzenia jest rozwijanie, promowanie i
upowszechnianie ekspresji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i Małopolski z wykorzystaniem formy tańca nowoczesnego, a także umacnianie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej; promowanie postawy aktywności życiowej
opartej na rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań; wielopokoleniowa integracja mieszkańców; promowanie mechanizmów partycypacji społecznej, poszerzenie oferty
kulturalnej Regionu oraz edukacja dzieci i młodzieży. Budowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia z wykorzystaniem sztuki współczesnej jest dzisiaj szczególnie
istotne. Festiwal uświetni występ wokalisty o krajowej renomie.

W festiwalu głównym, a także w
warsztatach artystycznych wezmą
udział młodzi pasjonaci tańca
nowoczesnego z terenu Krakowa i
Małopolski, a bezpośrednimi
odbiorcami wydarzenia głównego
(Festiwalu) będą wszyscy mieszkańcy
Krakowa i Małopolski. Istotnym
wymiarem projektu jest integracja
międzypokoleniowa.

Celem zadania jest: zebranie danych historycznych i kulturowych z terenu Łagiewnik i Borku Fałęckiego, możliwych jeszcze do uzyskania a dot. w szczególności: historii
podkrakowskich wiosek Łagiewniki i Borek Fałęcki, historii zakładów przemysłowych działających na tym terenie, historii parafii, historii dworów szlacheckich, historii szkół,
historii obiektów sakralnych, historii mniejszości narodowych zamieszkujących ten teren. Efektem, oprócz zarchiwizowania uzyskanych danych, ma być także opracowanie
wystaw tematycznych prezentowanych dla mieszkańców na terenie np. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddział Podgórze, w placówkach oświatowych i kulturalnych
na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Zebrane materiały uzupełnią dane już istniejące, stworzą tez elementy przyszłej stałej ekspozycji dla tego obszaru

Teren Dzielnic Krakowa, głównie
Dzielnicy IX Łagiewniki- Borek Fałęcki,
ale też częściowo Dzielnicy X
Swoszowice oraz Dzielnicy Xl
Podgórze Duchackie

Jacy Tacy Krakowiacy Miasto Kraków

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów działających na terenie Miasta Kraków: WLKS Krakus Swoszowice oraz SKS 151 Kraków. Cel ten
zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (proporcjonalnie do ilości zawodników) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją
wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 200
kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych
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uczestniczących w projekcie (proporcjonalnie do ilości zawodników); - 200 szt. wysokiej jakości piłek (proporcjonalnie do ilości zawodników); - 100szt. wysokiej jakości
ortalionów; oraz podpisanie umowy z 4 Trenerami (po dwóch na klub). JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJE/JAKĄ POTRZEBE ZASPOKAJA w związku z nowymi wymaganiami i trendem
prowadzenia zajęć z dziećmi w małych grupach do 12 zawodników lub 20 ale z 2 trenerami. Chcąc dostosować się do wymogów PZPN i podnieść poziom szkolenia i uzyskać
lepszy efekt pracy, co zaowocuje w przyszłości tym młodym sportowcom.
Kiermasz Wielkanocny przy Zadanie polega na realizacji Kiermaszu Wielkanocnego. Głównym celem jest promocja twórców ludowych, rzemiosła oraz tradycyjnych produktów regionalnych a także
TAURON Arenie Kraków
tworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Udział lokalnych twórców i artystów Województwa Małopolskiego w Kiermaszu
zapewni im promocję i rozwój, a uczestnikom wydarzenia pozwoli na kontakt z tradycją i kulturą ludową. Ponadto realizacja zadania pomoże w zwiększeniu dostępności do
KRK 15
dziedzictwa kulturowego dla seniorów oraz rodzin z dziećmi. Lokalizacja wydarzenia w sąsiedztwie Parku Lotników Polskich będzie atrakcyjna dla uczestników.

Kocham Piłkę - Subregion
Miasto Kraków
KRK 16

KRAKOWSKA AKADEMIA
SIATKÓWKI
KRK 17

Adresatami zadania jest szeroka grupa wiekowa: od dzieci, młodzieży poprzez osoby dorosłe do
seniorów.

dzieci i młodzież uprawiające sporty zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka itp.), w
szczególności najmłodsi adepci sportu: dzieci w wieku szkolnym (żaki i orliki, młodzicy, trampkarze –
szkoła podstawowa), ale też przedszkolna (skrzaty), młodzież (juniorzy szkoła średnia) - przynależący
do klubów prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie Miasta Kraków: Albertus Kraków, KS Bronowicki Kraków, Grębałowianka
dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki i
Kraków. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją
orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do klubów prężnie działających na rzecz
wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 300
swoich społeczności lokalnych.
kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych
uczestniczących w projekcie (po 100 na klub); - 300 szt. wysokiej jakości piłek (po 100 na klub); - 300szt. (wysokiej jakości ortalionów (po 100 na klub).

Miasto Kraków

Rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką siatkową, jako przyszłym sposobem na życie, skłania do podejmowania działań mających na celu doskonalenie umiejętności w
tej dziedzinie sportu. „Krakowska Akademia Siatkówki” to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży mieszkającej w Krakowie. Celem zadania jest upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej. Zadanie będzie bezpłatne i ogólnodostępne dla uczestników projektu (dzieci i młodzież z Krakowa). W ramach zadania będą
organizowane zajęcia szkoleniowe (treningowe), dostosowane do wieku i umiejętności uczestników.

miasto Kraków

Małopolska Akademia
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Victoria Kraków, Orzeł
dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki,
Futbolu dla miasta Kraków Sidzina, Małopolska Akademia Futbolu, działających na terenie gmin powiatu. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów
orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do klubów prężnie działających na rzecz
sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz
społeczności lokalnych.
logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp
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Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); - 300 szt. wysokiej
jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub); - 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów). - wypożyczenie boiska mobilnego
pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w
tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i
pucharów za uczestnictwo.

150 000,00 zł

Miasto Kraków

Zadanie jest dedykowane dla mieszkańców Województwa Małopolskiego. Głównymi odbiorcami będą Miejsce realizacji zadania: Miasto
rodziny z dziećmi oraz seniorzy.
Kraków
Miejsce oddziaływania zadania:
Miasto Kraków i Województwo
Małopolskie

Adresatami zadania będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym (9-16 lat) mieszkający na terenie
Krakowa.

75 750,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

miasto Kraków

150 000,00 zł

Małopolska kocha Judo - Zadanie polega na wsparciu klubów sportowych z subregionu miasta Kraków prowadzących szkolenie Judo i biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie Zadanie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych mieszkańców miasta Kraków - dzieci, młodzież Miasto Kraków
wsparcie klubów Judo z
polega na doposażeniu klubów w matę do judo i niezbędny w treningu sprzęt sportowy, zorganizowanie dla zawodników treningów szkoleniowych z Mistrzami Judo, w tym z
i dorosłych.
subregionu Miasta Kraków. Mistrzem Olimpijskim Pawłem Nastulą, czy medalistką Mistrzostw Świata i Europy Katarzyną Kłys oraz dofinansowanie udziału młodych zawodników judo w zawodach i obozach
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sportowych. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów Judo z subregionu miasta Kraków, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia mieszkańców, rozwijać pasję i
umiejętności z zakresu Judo. Zadanie skierowane jest dla Klubów prowadzących sekcje Judo, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.
MAŁOPOLSKA KOCHA
SIATKÓWKĘ - wsparcie
szkółek i klubów
KRK 20 siatkarskich z subregionu
miasta Kraków.

Muzyka i Sacrum - Cykl
koncertów
KRK 21

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z subregionu miasta Kraków prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów uprawiających piłkę siatkową.
rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody
sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu miasta Kraków ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać
umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Kraków

Stwórzmy sobie azyl melomana. Kulturalne centrum - nie tylko w centrum. "Muzyka i Sacrum" to cykl koncertów muzyki poważnej dla mieszkańców Krakowa. Blisko, bezpłatnie,
bez barier. Projekt zakłada realizację 6 wydarzeń artystycznych w miesiącach: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień 2022. W okazałym wnętrzu Kościoła Matki
Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu, zabrzmią kompozycje dawnych mistrzów oraz współczesnych kompozytorów polskich i obcych. Kultura dostępna dla każdego bez
względu na sytuację finansową oraz mobilność . Budynek przyjazny dla niepełnosprawnych, dzięki podjazdom do drzwi wejściowych i blisko usytuowanemu parkingowi. .
Głównym celem jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób o mniejszych dochodach np. emerytów [ wstęp wolny], osób niepełnosprawnych [obiekt przystosowany do ich
potrzeb], a co za tym idzie przeciwdziałanie wykluczeniu pewnych grup społecznych z uczestnictwa w kulturze.

Kraków

Ze względu na dobór repertuaru, wydarzenia artystyczne przeznaczone są dla szerokiego kręgu
odbiorców, bez względu na wiek, sytuację finansową oraz poziom kompetencji w odbiorze oferty
kulturalnej - mogą stanowić interesującą formę spędzania czasu zarówno dla wyrobionych
melomanów jak również dla osób, które dopiero odkrywają wartość muzyki poważnej. Projekt jest
szczególnie dedykowany osobom o niższym statusie materialnym, osobom niepełnosprawnym aby
ułatwić im uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych.

150 000,00 zł

66 834,00 zł

Nauka gry w siatkówkę
oraz udział w rywalizacji
sportowej dla chłopców z
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Krakowa.

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest Zadanie jest skierowane dla wszystkich chłopców z Krakowa, niezależnie od wieku oraz umiejętności. miasto Kraków
bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich chętnych chłopców Krakowa. Projekt umożliwia realizacje sportowych pasji poprzez udział w treningach oraz zorganizowanych
rozgrywkach. Przez swoją bezpłatność stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkim zainteresowanym piłką siatkową chłopcom a w szczególności tym mniej zamożnym.

Nauka gry w siatkówkę
oraz udział w rywalizacji
sportowej dla dziewcząt z
KRK 23
Krakowa.

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest Zadanie jest skierowane dla wszystkich dziewcząt z Krakowa, niezależnie od wieku i umiejętności.
bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich chętnych dziewcząt z Krakowa. Projekt umożliwia realizację sportowych pasji poprzez udział w treningach oraz zorganizowanych
rozgrywkach. Poprzez swoją bezpłatność stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkim zainteresowanym piłką siatkową dziewczynom a w szczególności tym mniej
zamożnym.

miasto Kraków

OD MALUCHA KRZEWIMY
SPORTOWEGO DUCHA program wsparcia rozwoju
KRK 24 młodych piłkarzy.

Zadanie ma na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez poszerzenie dostępności do zorganizowanej formy aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież. Poprzez organizację
14 darmowych turniejów liczymy na przyciągnięcie do sportu jeszcze większej ilości chętnych. Projekt obejmowałby dzieci już od 2 roku życia. Wczesne pokazanie dzieciom
aktywności fizycznej jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój. Wykorzystana do tego będzie najpopularniejsza i najchętniej
uprawiana w Polsce dyscyplina sportowa czyli piłka nożna. Zadanie ma charakter sportowy ale porusza i ma na celu rozwijać również inne aspekty życia. Pełni ogromną rolę
prozdrowotną, prospołeczną oraz wychowawczą

Mieszkańcy Krakowa. Dzieci i młodzież w wieku od 2 lat.

miasto Kraków

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z elementami koszykówki i gimnastyki – 2 edycja Projekt w swej genezie zakłada organizację
systematycznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym z elementami koszykówki i gimnastyki.
Celem zadania jest edukacja oraz aktywizacja sportowa oraz pobudzenia świadomości w zakresie zdrowego stylu życia, zaszczepienie postawy fair play. Zadanie jest skierowane
do młodych mieszkańców Krakowa w przedziale wiekowym 12-18 lat, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją aktywność fizyczną. Planuje się realizację zadania w trzech
koedukacyjnych grupach wiekowych. Zadanie będzie realizowane w formie zajęć treningowych oraz obozów sportowych.
Głównymi obiektami do realizacji zadania będą obiekty KS Korony Kraków lecz w przypadku sytuacji losowych i np. wyłączenia hali beneficjent zapewnia sobie obiekty
alternatywne. Zadanie realizowane będzie od 20.03.2022 do 15.12.2022.
Łączny czas trwania zadania to 9 miesięcy. Zajęcia treningowe będą realizowane w okresie od 20.03 2022 do 15.12.2022 z przerwą wakacyjną od 01- 31.08.2022 w której
realizowane będą obozy sportowe. Celem realizacji niniejszego zadania jest popularyzacja sportu oraz stworzenie i poprawa warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej
w województwie małopolskim, a także propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu Planuje się że w zadaniu bezpośrednio weźmie udział ok 400
beneficjentów.

Propozycja niniejszego zadania skierowana jest do młodych mieszkańców Krakowa w przedziale
Miasto Kraków
wiekowym od 12-18 lat - planuje się realizację zadania w trzech koedukacyjnych grupach z podziałem
na kategorie wiekowe. Zadanie skierowane jest do osób chcących rozpocząć przygodę ze sportem pod
okiem profesjonalnych trenerów. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież z Krakowa. Z uwagi na
jego „otwarty model” beneficjentów zadania możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy - odbiorców
bezpośrednich i pośrednich. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszystkich mieszkańców w przedziale
wiekowym 12-18 , którzy wezmą udział w zadaniu. Natomiast do grupy beneficjentów pośrednich
można zaliczyć ich rodziców/opiekunów/dziadków, krewnych, przyjaciół, którzy są podmiotami
decydującymi o uczestnictwie małoletnich w zajęciach oraz na których życie zadanie ma wpływ. Taki
zarys odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, uzasadniając jego realizację we
wnioskowanym zakresie. Z uwagi na szerokie ramy projektu, brak czynników dyskwalifikujących i
ograniczających do udziału w zadaniu szacuje się, że bezpośrednio w zadaniu udział weźmie blisko min
500 obywateli Krakowa natomiast jego długofalowy zasięg będzie znacznie większy i można śmiało go
liczyć w tysiącach. Bezdyskusyjną korzyścią dla mieszkańców, będą efekty i rezultaty zadania ,a
mianowicie, kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka prozdrowotna, walka z chorobami
cywilizacyjnymi takimi jak depresja, apatia, otyłość, cukrzyca, choroby układu kostnego. Ponadto
bardzo istotną korzyścią jest kształtowanie przez sport, postaw prospołecznych, obywatelskich,
zdrowego trybu życia i zasad fair play. Informacje o zadaniu oraz jego „codziennej” realizacji
zamieszczana będzie na stronie internetowej, profilu fb promujących zadanie.

Ogólnorozwojowe zajęcia
sportowe z elementami
koszykówki i gimnastyki edycja 2

KRK 25

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

148 000,00 zł

150 000,00 zł

Orkiestra dla każdego" występy, działalność i
rozwój Dętej Orkiestry
Nowohuckiej
KRK 26

Park przy Muzeum
Lotnictwa

KRK 27

Piłka nożna z klasą!

KRK 28

Prawdziwy Wojownik nie
walczy na ulicy - program
aktywizacji dzieci i
KRK 29 młodzieży poprzez sport
(Miasto Kraków)

PRZEBUDZENIE PASJI musical filmowy

KRK 30

SEKCJA KAJAKOWA - nie
tylko zawodowa.

KRK 31

Zadanie polega na realizacji 10 występów Dętej Orkiestry Nowohuckiej, oraz prowadzeniu działań artystycznych i edukacyjnych prowadzących do dalszego rozwoju Orkiestry.
Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Krakowa, bez względu na wiek.
Zespół działa od roku 2017, nawiązując do tradycji Orkiestry Hutniczej, której działalność zakończyła się tuż po zmianach ustrojowych w latach 90-tych XX w. Orkiestra
Nowohucka - zespół pod taką nazwą założony przez nowohuckich muzyków, liczy aktualnie około 20 osób. Tworzy trzy różnorodne formacje - Orkiestrę Rozrywkową pod nazwą
"Nowa Huta Mish Mash Band", Orkiestrę Parafialną specjalizującą się w tradycyjnej muzyce sakralnej oraz Akademię Umuzykalniającą, zajmującą się edukacją artystyczną. Jest
jedną z nielicznych Orkiestr Dętych w Krakowie, Orkiestra występuje dla mieszkańców Krakowa, w szczególności dzielnic nowohuckich - a bezpośrednim odbiorcą jej działalności
jest około 300.000 mieszkańców tych dzielnic. Orkiestra pracuje w obiektach grzecznościowo użyczanych przez osoby fizyczne i prawne. Brak środków uniemożliwia Orkiestrze
zakupy instrumentów, częstsze próby, występy oraz podnoszenie poziomu artystycznego zespołu oraz indywidualnego tworzących ją muzyków. W skład Orkiestry wchodzą
muzycy zawodowi oraz amatorzy, którym praca w Orkiestrze daje również możliwość doskonalenia umiejętności muzycznych. Główny cel zadania to zabezpieczenie finansowe
rozwoju oraz działalności Orkiestry, w tym sfinansowanie kosztów nieodpłatnych występów Orkiestry dla mieszkańców Krakowa, w szczególności Nowej Huty (minimum 10
występów w ciągu roku, głównie plenerowych).

miasto Kraków

Kontynuacja zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji BO Małopolska "Park przy Muzeum Lotnictwa". Zadanie polega na dokończeniu zamierzeń inwestycyjnych i
porządkowych realizowanych w ramach poprzedniego projektu, a mających na celu rewitalizację parku przy Muzeum Lotnictwa, wymianę nawierzchni na przyjazną dla osób na
wózkach, rolkarzy, deskorolkarzy i innych, wymiana ławek i koszy na śmieci. W ramach tegorocznej edycji chcemy m. in. ustawić też dwie tablice informacyjne na temat lotniczej
historii tego miejsca, a także zadbać o zieleń zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chcemy też, aby dzięki wymianie nawierzchni na nową miejsce to
stało się atrakcyjną miejscówką dla osób uprawiających sporty - m. in. rolkarzy, ale nie tylko. Z radością obserwujemy, jak z terenów dawnego lotniska korzystają osoby
realizujące swoje pasje, w tym niszowe sporty i hobby. Spotykają się tu ludzie by grać w krykieta, żeglować na żaglowozach, uprawiać paralotniarstwo i baloniarstwo, puszczać
latawce czy też po prostu piknikować. Wspieramy to, oby to miejsce pozostawało niezabudowane, zielone i otwarte dla tego typu aktywności.

Miasto Kraków

Mieszkańcy Krakowa i Małopolski bez względu na wiek, a także turyści. To miejsce ma ogromny
potencjał turystyczny, podobnie jak Riemer Park w Monachium i Pole Mokotowskie w Warszawie.
Wiąże się ono nie tyle z nowymi obiektami, ale z Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jeśli mówimy o
turystach jako adresatach zadania, mamy na myśli turystów którzy tu przyjadą ze względu na lotniczą
historię tego miejsca i Muzeum Lotnictwa.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt, jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego oraz uwolnienie ich potencjału sportowego poprzez
Adresatami zadania będą dziewczęta w wieku 4-18 lat, które chcą rozpocząć bądź kontynuować
podniesienie standardu szkolenia z zakresu piłki nożnej dziewcząt. Zadanie ma na celu upowszechnienie tej dyscypliny sportu poprzez organizację bezpłatnych zajęć piłkarskich przygodę z piłką nożną.
dla dziewczynek oraz stworzenie im profesjonalnego środowiska szkoleniowego. Ma to na celu wyrównanie szans rozwoju sportowego, dzięki zapewnieniu najwyższych
standardów szkoleniowych (zaangażowanie w projekt specjalistów) oraz dostępu do profesjonalnego sprzętu treningowego i pomiarowego. Zadanie jest odpowiedzią na stale
rosnącą popularność piłki nożnej wśród dziewcząt, które łamiąc stereotypy, że piłka nożna to sport tylko dla mężczyzn, mogą realizować swoje sportowe pasje i potrzeby
rywalizacji w duchu fair-play. Dzięki realizacji projektu uczestnicy projektu będą mogli edukować się, aktywizować oraz pobudzać świadomość zdrowego stylu życia, dzięki m.in.
uprawianiu aktywności fizycznej. Zadanie jest przeznaczone dla dziewcząt w wieku 4-18 lat, które chcą rozpocząć bądź kontynuować swoją przygodę z piłką nożną. W ramach
realizacji projektu zorganizowane zostaną:
- całoroczne, bezpłatne zajęcia piłkarskie dla dziewczynek
- całoroczna opieka trenera mentalnego / psychologa sportowego oraz fizjoterapeuty
- letnie oraz zimowe tygodniowe campy piłkarskie (wakacje + ferie)
- dwie edycje (jesienna oraz wiosenna) warsztatów dla dziewcząt oraz ich rodziców z różnych zagadnień tematycznych (warsztaty bramkarskie, warsztaty zdrowego odżywiania,
warsztaty treningu motorycznego, warsztaty mentalne)
- turniej piłki nożnej dziewcząt wraz z festynem dla uczestników projektu oraz zaproszonych drużyn z województwa małopolskiego. Oddanie głosu na to zadanie zaszczepi wśród
młodych dziewczynek szeroko rozumianą aktywność fizyczną, wesprze rozwój młodych pasjonatek piłki nożnej oraz zapewni im możliwość uczestnictwa w profesjonalnym
szkoleniu z zakresu piłki nożnej. Bezpłatne zajęcia pozwolą na uczestnictwo w aktywności fizycznej m.in. osobom o niskim statusie materialnym, dla których często bariera
finansowa była przeszkodą do rozpoczęcia aktywności fizycznej.

Zadanie realizowane będzie na
terenie miasta Krakowa, a obszar
oddziaływania obejmować będzie
również teren województwa
małopolskiego, gdyż do turnieju
piłkarskiego, oprócz uczestników
projektu, zostaną zaproszone
drużyny z województwa
małopolskiego.

Bezpłatne zadania sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i koordynacja zajęć sportoworekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu oraz propagowanie zdrowego i aktywnego sposób zagospodarowania czasu wolnego. Zadanie skierowane jest do wszystkich chętnych dzieci
bez względu na status materialny; pozwala na rozwój młodych ludzi w dziedzinie sportu Ju-Jitsu co może mieć znaczący wpływ na przyszłość, uczy współpracy, poprawnych
relacji, empatii, samodyscypliny, zapobiega patologiom, otwiera możliwości młodym ludziom; promuje Województwo Małopolskie jako przyjazne aktywności fizycznej i dające
możliwości sportowcom. Warto zagłosować aby dać szansę dzieciom na ich rozwój i wykorzystanie możliwości jakie niesie za sobą sportowy tryb życia. Działania jakie będą
poczynione w realizacji zadania to m.in. otwarcie miejsc treningowych, wyposażenie sali treningowych w sprzęt, wyposażenie uczestników w stroje sportowe, sprzęt
specjalistyczny do koordynowania pracy i poczynań młodych sportowców, wyszkolenie młodych sportowców.
PRZEBUDZENIE PASJI to projekt zakładający 3 miesiące darmowych, ogólnorozwojowych warsztatów musicalowych z najlepszymi artystami polskiej sceny teatru, które
przygotują ambitnych pasjonatów do finału projektu tj. nagrania MUSICALU FILMOWEGO, w którym wszyscy uczestnicy zajęć wezmą udział, a dzięki temu otrzymają kolejny
warsztat — nauka pracy przed kamerami z profesjonalną ekipą filmową. Na tle kilku miesięcy szkoleń wybierzemy najlepszych artystów-amatorów z różnych grup wiekowych,
których obsadzimy w główne role produkcji, co więcej otrzymają oni możliwość pracy nad utworami muzycznymi, skomponowanymi specjalnie na potrzeby wydarzenia.
PRZEBUDZENIE PASJI ukaże Małopolskę, jako prekursora przebudzenia, wśród ludzi, którzy połączą swoje siły i wspólnie zawalczą o marzenia, odnajdując w sobie zew pasji.
Celem głównym wydarzenia jest promowanie rozwoju wśród dzieci, młodzieży i artystów-amatorów z różnych grup wiekowych i środowiskowych, niekiedy niezdatnych do
zapewnienia sobie rozwoju w sferze kulturalnej na terenie Krakowa i Małopolski. Wzmocnimy poczucie tożsamości lokalnej oraz regionalnej, dzięki połączeniu artystów z całego
województwa. Tym samym pokażemy, że świat artystyczny jest dużo bardziej rozbudowany i powszechny, niż mogłoby się wydawać, w szczególności młodym ludziom, którzy
chwilami czują się wyobcowani w swojej pasji. Program poszerzy ofertę kulturalną naszego regionu i wypromuje postawę opartą na rozwijaniu pasji, talentów i
indywidualnych zainteresowań bez stawiania jakichkolwiek granic wiekowych, środowiskowych czy finansowych.
Zadanie polegające na darmowych zajęciach sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Organizowane w formie lekcji pokazowej na kajakach dla całych klas uczniów szkół
podstawowych oraz średnich. Podczas zajęć uczniowie mają zapewnione: opiekę ratownika WOPR i instruktorów, prezentację multimedialną obejmującą teoretyczne podstawy
dyscyplin kajakowych, instruktaż bezpiecznego zachowania się w kajaku i zejścia na wodę, ćwiczenia praktyczne na lądzie, spływ kajakowy. Zajęcia mogą odbyć się w ramach
szkolnej lekcji wychowania fizycznego, lekcji wychowawczej czy wyjścia integracyjnego. Przez swoją bezpłatność stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkich
zainteresowanych. Również mniej zamożnych. Zadanie ma także na celu pokazanie kajakarstwa jako ciekawej i atrakcyjne formy aktywności fizycznej, którą można uprawiać całe
życie. Zarówno w formie rekreacyjnej czy też regularnych treningów, co ważne odbywającej się na świeżym powietrzu na łonie natury. Zadanie ma działanie wielowymiarowe.
Porusza nie tylko aspekt sportowo - rekreacyjny, ale i prozdrowotny, prospołeczny, ekologiczny czy kulturalny. W trakcie realizacji zadania planuje się przeprowadzenie zajęć dla
około 1600 uczniów.

miasto Kraków

Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży trenującej oraz chcącej rozpocząć sportową przygodę

150 000,00 zł

123 000,00 zł

Zadanie kierowane jest do osób pełnych pasji. Nie wykluczamy nikogo ze względu na wiek, grupę
społeczną czy rodzaj pasji. Naszymi adresatami są osoby, które mają w sobie chęć rozwoju w szeroko
rozumianej sferze kulturalnej.
Bezpośrednimi odbiorcami wydarzenia głównego- musicalu filmowego będą mieszkańcy Krakowa,
Małopolski, jak i całej Polski.

Miasto Kraków - dzieci, młodzież
oraz dorośli z Krakowa i Małopolski.

Dzieci i młodzież. Uczniowie szkół podstawowych i średnich.

miasto Kraków

150 000,00 zł

148 000,00 zł

Siatkówka w Krakowie
ogólnorozwojowe zajęcia
sportowe dla dzieci i
młodzieży z elementami
siatkówki IV edycja

KRK 32

Stanica Kajakowa Nowa
Huta

150 000,00 zł

Miasto Kraków

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, wpisał do swojej strategii troskę o dziedzictwo. Dla ponad stuletniej instytucji, troska o dorobek przeszłości jest nie tylko
zobowiązaniem. To istotne narzędzie w procesie destygmatyzowania psychiatrii i przełamywania związanych z nią negatywnych stereotypów. „Muzeum Miejsca", nie tylko ocali
od zapomnienia i degradacji zachowane przedmioty - urządzenia techniczne dawnego wyposażenia Zakładu, ale także utrwali pamięć o ludziach - lekarzach, siostrach
zakonnych, pielęgniarkach i przedstawicielach personelu pomocniczego oraz o pacjentach, którzy przed wojną tworzyli osobliwą „społeczność" kobierzyńskiego Zakładu. Obraz
szpitali psychiatrycznych kształtują opowieści, nie zawsze prawdziwe, ale zazwyczaj przerażające, utrwalając często fałszywe, negatywne stereotypy. Gdy jednak bliżej przyjrzeć
się przedwojennemu Kobierzynowi to okazuje się, że Zakład Psychiatryczny może mieć inne oblicze. Wprawdzie zawsze było to miejsce cierpienia ludzi dotkniętych chorobą, ale
też miejsce dające schronienie i szansę na nowe życie. Miasteczko-ogród ze swoją „społecznością" będzie częścią opowieści prezentowanej na wystawie. Szpital ma
doświadczenia w realizacji wystaw. W latach 2015-2016 powstała stała ekspozycja zatytułowana „Uważaj na Głowę". Stworzona przez osoby po kryzysach psychicznych jest
poruszającym świadectwem ich chorowania, leczenia oraz procesu zdrowienia. Podobnie w tworzeniu i funkcjonowaniu „Muzeum Miejsca" także zaplanowano element
terapeutyczny - przygotowaniem, a później ich konserwacją zachowanych eksponatów, zająć się ma grupa pacjentów Szpitala. Koszty projektu obejmują opracowanie
scenariusza i materiałów informacyjnych, aranżację wystawy, w tym wykonanie na specjalnych siatkach wielkoformatowych wydruków powiększeń starych fotografii,
odczyszczenie starych urządzeń, montaż wydruków i urządzeń, zakup i montaż oświetlenia, realizacje filmu (15 min.) prezentowanego na wystawie i trailera (30 sekund) do
promocji w sieci, a także promocję wystawy poprzez realizację „wirtualnego spaceru", dostępnego na stronie Szpitala.

Wystawa kierowana jest między innymi do następujących grup odbiorców:
- młodzież zainteresowana historią miejsca,
- studenci takich kierunków jak historia, socjologia, medycyna „ pielęgniarstwo, praca socjalna, prawo,
- osoby zainteresowane historią, w szczególności historią medycyny, Krakowa, Małopolski,
- osoby odwiedzające w celach rekreacyjnych i poznawczych zabytkowy zespół szpitalno-parkowy,
- pacjenci Szpitala i ich bliscy,
- inne osoby zainteresowane

Miejsce realizacji: budynek nr. 17 na
terenie zabytkowego zespołu
szpitalno-parkowego w Krakowie
Kobierzynie
(ul. Babińskiiego29, 30-393 Kraków)
Obszar oddziaływania zadania
Kraków, Małopolska, Polska, (jedna z
nielicznych, o ile nie jedyna tego
rodzaju wystawa w Polsce).

Szkolenie żeglarskie kadr
drużyn żeglarskich w
Krakowie.

Celem zadania jest przeszkolenie grupy mieszkańców miasta Krakowa na stopnie żeglarskie: żeglarza jachtowego,
jachtowego sternika morskiego oraz instruktora żeglarstwa. Przeszkoleni żeglarze zostaną wolontariuszami kadr
harcerskich drużyn żeglarskich, co spowoduje rozwój harcerskich wodniaków.

Adresatem projektu są mieszkańcy Krakowa: młodzież od 16 roku życia oraz osoby dorosłe do 26 roku Miasto Kraków
życia,
Szkoły w których działają drużyny
którzy zostaną wolontariuszami harcerskich i skautowych drużyn wodnych w Krakowie.
harcerskie i skautowe w Krakowie.

Taterniczek - bezpieczna
przygoda w górach dla
dzieci i młodzieży

Zadanie polega na stworzeniu całorocznego programu atrakcyjnych i zróżnicowanych zajęć dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Zadanie ma na celu zainteresowanie uczestników
aktywnym wypoczynkiem i sportami górskimi poprzez pokazanie im różnorodnych dyscyplin, takich jak wspinaczka, kolarstwo górskie, turystyka piesza, orienteering,
speleologia, narciarstwo. Zadanie odpowiada na potrzebę aktywizowania dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności ruchowych na świeżym powietrzu, promuje zdrowy
styl życia, uczy odpowiedzialnego działania w górach oraz poszanowania środowiska naturalnego i przyrody. Realizacja programu na terenie województwa małopolskiego w
naturalny sposób będzie niosła dla uczestników walory krajoznawcze, przybliżała dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu. Zadanie będzie realizowane od marca do grudnia
2022 w formie cotygodniowych treningów sportowych – specjalistycznych i ogólnorozwojowych (w zależności od pory roku – w terenie, na ściance wspinaczkowej, hali
sportowej), wycieczek jedno lub dwudniowych organizowanych raz w miesiącu (wyjazdy wspinaczkowe, rowerowe, piesze, narciarskie – narty zjazdowe, biegówki, narty
skiturowe) oraz półkolonii letniej w okresie wakacji. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki zakupowi sprzętu sportowego i turystycznego, z którego dzieci będą korzystać
podczas zajęć i wycieczek.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z Krakowa – w celu realizacji zadania zostanie
przeprowadzony nabór do dwóch grup wiekowych – 7-10 lat i 11-14 lat; grupy będą liczyć 10 osób.

Stworzenie Muzeum
Miejsca - wystawy „Życie
codzienne w dawnym
Zakładzie psychiatrycznym
w Kobierzynie"
KRK 34

KRK 36

KRK 37

Zasadniczymi adresatami zadania są młodzi mieszkańcy Krakowa w przedziale wiekowym 6- 18 lat, Miasto Kraków
zajęcia ich specyfika, zakres, specyfika schemat w jakim się odbywają są skonstruowane tak by
odpowiadały potrzebą i oczekiwaniom właśnie tym mieszkańców Krakowa. Ale należy pamiętać o
tym że są to nieletni mieszkańcy miasta więc pośrednimi adresatami zadania są również ich
rodzice opiekunowie czyli statystycznie osoby w przedziale wiekowym 25- 55. Z uwagi na wielkość
zadania zasięgi adresatów zadania można oszacować w przedziale wiekowym 6- 55 lat ale jeśli tylko
bierzemy pod uwagę bardzo wąskie grona beneficjentów zadania.

Aktywizacja i promocja Szlaku kajakowego - Dłubnia - Nowa Huta. Szlak kajakowy Dłubnia- Nowa-Huta jest niezwykłą atrakcją turystyczna Małopolski umożliwiającą
rodzice z dziećmi, młodzież, dorośli i seniorzy,
przeprowadzenie spływu kajakowego praktycznie w trakcie całego roku.Zadanie zakłada zorganizowanie cyklu 10 spływów kajakowych połączonych z lekcjami edukacyjnymi
związanymi z działaniami na rzecz zachowania naturalnego ekosystemu wokół i na trasie szlaku. Dodatkowo w ramach zadania zostanie zorganizowana akcja porządkowania
szlaku wraz z segregacją śmieci oraz akcja informacyjno-promocyjna o szlaku. W miejscu łącznikowym szlaku zorganizowany zostanie punkt postojowy z informacją nt. spływu i
jego naturalnego otoczenia przyrodniczego.
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W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat,
którego celem będzie edukowanie i aktywizowanie najmłodszych mieszkańców Krakowa do czynnego uprawiania sportu oraz zachęcenie ich do prowadzenia zdrowego
trybu życia. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych mieszkańców Krakowa oraz pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania
świadomości w zakresie znaczenia „zdrowego trybu życia” zaszczepianie postawy fair play w życiu. Zadanie jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu
na status finansowy rodziny, oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy i predyspozycję i uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada udział w zajęciach będzie
bezpłatny oraz nie będzie selekcji – zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych oraz ich analiza aż 90% z nich są zajęciami odpłatnymi. Zadanie
realizowane będzie od 15 marca 2022 do 15 grudnia 2022 z przerwą między 1.07- 31.08.2020 ( wakacje) łącznie przez okres 7 miesięcy. Zadanie jest kontynuacją zadania
z poprzednich edycji BO i jest to jego 4 odsłoną. W każdej z poprzednich edycji wzięło po ok 600 osób w zadaniu. Zajęcia te cieszyły się i cieszą niebywałą popularnością
wśród mieszkańców Krakowa oraz z przeprowadzonych badań fokusowych jest bardzo duże oczekiwanie mieszkańców w kolejną edycję. Ponadto poprzednie edycję zostały
zrealizowanej z należytą starannością, zgodnie z założeniami, celami oraz przepisami prawa. Merytoryczne zakresy zadania zostały w pełni zrealizowane i spełnione co jest
odpowiedzią na purytanie czy warto i czy należy podejmować się realizacji kolejnych edycji. Ocena zadania jest jednoznaczna i posługując się ocenami szkolnymi to zadanie
jest oceniane przez wszystkich na 5 +.

Towarzystwo Sportowe
Wisła dla miasta Kraków

Celem projektu jest wsparcie procesu szkolenia poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy sekcji sportowych działających w Towarzystwie Sportowym
Adresatami zadania są wszystkie grupy wiekowe korzystające z zajęć sportowych w sekcjach: piłki
&quot;Wisła&quot; Kraków. Wielo sekcyjność Klubu, szeroka i zróżnicowana oferta zajęć dedykowanych począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz nożnej, gimnastyki, szermierki, boksu oraz pływania odbywających się na obiektach Towarzystwa
dla osób dorosłych sprawia, że z zajęć sportowych na obiektach Towarzystwa Sportowego &quot;Wisła&quot; Kraków korzystają setki osób. Aby zapewnić uczestnikom zajęć
Sportowego &quot;Wisła&quot; Kraków w Krakowie przy ul. Reymonta 22.
bezpieczeństwo oraz wysoką jakość realizacji treningów niezbędny jest zakup sprzętu sportowego do następujących sekcji

70 000,00 zł

Cotygodniowe treningi realizowane
na terenie Krakowa – w parkach i
lasach miejskich lub w obiektach
sportowych, wyjazdy weekendowe
będą realizowane na terenie
województwa małopolskiego – parki
krajobrazowe, parki narodowe,
obszary górskie, ośrodki narciarskie
(gminy: Zabierzów, Wielka Wieś,
Wieliczka, Niepołomice, Limanowa,
Dobra, Myślenice, Ochotnica,
Zakopane, Kościelisko)

120 000,00 zł

56 000,00 zł

146 000,00 zł

Kraków
149 249,00 zł

W pogoni za mistrzostwem- Naszym głównym celem jest podniesienie poziomu sportowego zawodników uprawiających pływanie. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklicznego szkolenia dla
Projekt skierowany do mieszkańców Krakowa, subregionu krakowskiego, zawodników UKS Nika Sport miasto Kraków
pływać jak najlepsi na
sportowców w systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie pływanie. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach wiekowych - uczestnicy w wieku od 8-17 lat w Krakowie. Team Kraków. Zawodnicy w wieku od 8-17 lat; Uczniowski Klub Sportowy „N IKA SPORT TEAM"
świecie. Edycja II
Projekt umożliwi realizację szkolenia dla min. 30 zawodników - zależy nam na tym, aby ich liczba wzrastała z każdym kolejnym rokiem. Szkolenie zostanie poprowadzone przez 3 KRAKÓW ul. Pachońskiego 18/87, 31-223 Kraków te]. 602 628 895
wykwalifikowanych instruktorów, którzy będą monitorować i sumiennie odnotowywać postępy zawodników. Zajęcia odbywać się będą 6 razy w tygodniu. W sumie 1050 godzin
zajęć treningowych. Organizacja nieodpłatnych treningów przyczyni się do zwiększenia dostępności do rywalizacji sportowej w sekcji pływackiej wśród mieszkańców Krakowa o
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różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Organizacje szkolenia to jeden z kolejnych kroków długofalowego planu rozwoju klubu, który ma poprowadzić zawodników przez
Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów aż do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. W ramach zadania planuje się zatrudnienie instruktorów, wynajem
obiektów sportowych, zakup profesjonalnego sprzętu do treningów i monitorowania postępów zawodników. Zadanie jest kierowane do zawodników UKS Nika Sport Team,
zawodnikami klubu są mieszkańcy miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, którzy nie ukończyli 19 roku życia, (w miarę wolnych miejsc zawodnikiem klubu może zostać każdy
mieszkaniec miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, który zgłosi się do klubu i będzie uczestniczył regularnie w treningach).
Wasze Życie W Naszych
Rękach Licealiści Na
Ratunek
KRK 39

WIRTUALNY BIZNESREALNE KOMPETENCJE!
Symulacje biznesowe dla
nauczycieli i uczniów
wybranych szkół
ponadpodstawowych z
subregionu m.Kraków!

KRK 40

Projekt „Wasze Życie w Naszych Rękach Licealiści Na Ratunek" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kraków poprzez przeprowadzenie intensywnych
szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED oraz zakupu fantomów szkoleniowych do placówek oświatowych. Licealiści wchodząc w dorosłe życie powinni być
jak najlepiej przygotowani do ratowania życia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Młodzi dorośli będą mieli możliwość poznania sposobów udzielania Pierwszej Pomocy w różnych
przypadkach, a pomoże im w tym sprzęt szkoleniowy, taki jak fantomy. Uczniowie oraz nauczyciele będą przygotowani do właściwej reakcji w przypadku zagrożenia życia. Będą
tą wiedzę utrwalali podczas cyklicznych szkoleń oraz przekazywali dalej. Jeżeli dojdzie do np. nagłego zatrzymania krążenia (które grozi śmiercią) w kinie, sklepie, na boisku czy w
galerii handlowej to istnieje ogromna szansa, że będzie tam obecny licealista. Miejmy nadzieję, że dzięki ternu programowi nie będzie się bał podjąć ratowania życia i będzie
odpowiednio przeszkolony. Wybranie numeru 112 często nie wystarcza! Niezwykle istotne jest natychmiastowe podjęcie działań kKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa),
które zdecydowanie zwiększają szanse na przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia.
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są
wzrost wiedzy praktycznej z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród uczniów i nauczycieli, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
zajęciach lekcyjnych/pozalekcyjnych, zapewnienie narzędzia do nauki zdalnej na wypadek konieczności przejścia na kształcenie on-line. Projekt zakłada: - przeszkolenie i
certyfikację ok. 14 nauczycieli z 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu m. Kraków w zakresie planowania i zarządzania własnym biznesem i wykorzystywania symulacji
biznesowych (planowanie i zarządzanie) na zajęciach, - zakup 10 abonamentów na symulacje biznesowe (planowanie i zarządzanie biznesem) dla 10 szkół ponadpodstawowych
z Subregionu m. Kraków (czas trwania abonamentu: styczeń 2022 - grudzień 2023), - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych
przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów
biznesu (na platformie internetowej) skierowanych dla nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu m. Kraków. Warsztaty mogą
odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów,
których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje
biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Zajęcia będą realizowane w następujących
szkołach: 1. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 2. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie; 3. Zespół Szkół
Elektrycznych nr 2; 4. XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie; 5. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie; 6. XXV
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego; 7. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego; 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w
Krakowie; 9. XXX Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie; 10. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w
Krakowie

Bezpośrednimi adresatami są uczniowie krakowskich liceów ogólnokształcących, jednak pośrednio
beneficjentami są wszyscy mieszkańcy.
Szkolenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu będą przeprowadzane przez wyszkolonych
Instruktorów i doświadczonych Ratowników.

Miasto: Kraków.

Nauczyciele, uczniowie i przyszli uczniowie 10 szkół ponadgimnazjalnych (14-19 lat) z Subregionu m.
Kraków. Szacuje się zaangażowanie: ok. 14 nauczycieli (zróżnicowana grupa wiekowa), ok. 760
uczniów w roku 2022. Dane na podstawie oświadczeń Państwa Dyrektorów szkół, które zaangażowały
się w projekt. Z uwagi na wnioskowanie o zakup określonego wariantu abonamentu, grupa uczniów,
którzy skorzystają z symulacji będzie zdecydowanie wyższa w perspektywie roku 2023.

Miejscem realizacji będą sale
komputerowe / sale lekcyjne ze
sprzętem komputerowym / sale
lekcyjne z urządzeniami mobilnymi
należące do szkół
ponadpodstawowych Subregionu m.
Kraków zaangażowanych w zadanie.
Obszarem oddziaływania zadania
będzie cały Subregion m. Kraków –
jako miejsce zamieszkania i
egzystencji zaangażowanych w
projekt nauczycieli i uczniów.

140 000,00 zł

Wiślacka Akademia
Futbolu. Wspólny projekt
Wiślackiej Szkoły Futbolu
oraz Małopolskiej
KRK 41
Akademii Futbolu

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków od wielu lat zajmuje się szkoleniem najmłodszych adeptów piłki nożnej. Nowy, piłkarski projekt klubu, czyli Wiślacka Szkoła Futbolu jest
Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 13 lat, które chcą stać się częścią wiślackiej społeczności, a także te
skierowany do wszystkich dzieci w wieku od 7 do 13 lat, które pragną stać się członkami społeczności Wisły Kraków i trenować w jej barwach. Od 2014 roku prowadzimy również uprawiające piłkę nożną w lokalnych klubach współpracujących z Małopolską Akademią Futbolu, w
zajęcia Wiślackich Skrzatów, przeznaczone dla najmłodszych od 3. do 6. roku życia. Obecnie w samej tylko sekcji piłki nożnej trenuje u nas blisko dwustu dzieciaków! Naszym
szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki, orliki.
celem jest, by każdy młody adept futbolu mógł z dumą i uśmiechem przywdziewać koszulkę z Białą Gwiazdą. W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci i młodzieży –
zarówno w aspekcie piłkarskim, jak i motorycznym czy sprawnościowym – chcielibyśmy wyjść jej naprzeciw i stworzyć jeszcze lepsze warunki ku rozwojowi młodego pokolenia,
zwłaszcza tego wśród wiślackiej społeczności. Wraz z Małopolską Akademią Futbolu (MAF), poprzez udział w projekcie chcemy wyposażyć zaangażowane kluby w dodatkowy
sprzęt sportowy, który pozwoli naszym adeptom na osiąganie pełniejszego postępu i stawianie kolejnych kroków w ich piłkarskiej przygodzie.

miasto Kraków

Wsparcie sportu
akademickiego - szansą na
wzmocnienie potencjału
KRK 42 sportowego województwa
małopolskiego

Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego jako elementu promującego i wspierającego sport seniorski w regionie, za pośrednictwem wielu dyscyplin takich jak:
koszykówka, piłka ręczna, badminton, cheerleading. Podstawowym celem proponowanego zdania jest wsparcie sportu w regionie w celu jego profesjonalizacji. Realizacja
zadania we wskazanym zakresie pozwoli i zagwarantuje poszczególnym dyscyplinom sportowym reprezentować region na ogólnopolskich arenach sportowych, jako tym
najlepszym z województwa małopolskiego. Projekt jest projektem dedykowanym dla organizacji sportowej o charakterze multidyscyplinarnym mającej w swoich strukturach
sportowców i drużyny zarówno seniorskie jak i młodzieżowe reprezentując wysoki poziom ligowy – na poziomie seniorskim min. I i II liga. Ważną wypadkową realizacji zadania
będzie jego wpływ na budowanie wzorców dla sportu dzieci i młodzieży Ponadto realizacja zadania pozwoli również na promocję regionu, jako tego dbającego o rozwój fizyczny i
aktywność ruchową mieszkańców. Pomimo różnych charakterów tych dyscyplin mają one wiele wspólnych cech.
Projekt pt. „ Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej ” w swojej genezie polega na prowadzeniu, wspieraniu oraz organizowaniu różnych form
działalności terapeutycznej, szkoleniowej, sportowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz dzieci z afazją i niedosłyszących. Realizacja projektu przyczynia się do poszerzenia
wiedzy o środowisku lokalnym dzieci afatycznych oraz z wadami słuchu i ich rodzin, stworzy warunki do różnorodnych form terapii, umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń
poprzez obcowanie z naturą, poznania historii miasta i regionu, tradycji, kultury i sztuki , spotkań integracyjno- sportowych. Poprzez osobiste doświadczenie dzieci będą miały
szansę rozwijania swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt terapeutyczny.

Miasto Kraków

Wspomaganie rozwoju
dziecka z zaburzeniami w
komunikacji językowej

KRK 43

Głównymi Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk studenckich, młodzieżowych i dzieci w przedziale wiekowym 7-26 lat.

148 300,00 zł

100 000,00 zł

149 400,00 zł

150 000,00 zł

Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Krakowa, ale i również ich rodziców, nauczycieli
oraz terapeutów prowadzących terapię osób z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej oraz
z wadami słuchu poprzez uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach i rozgrywkach sportoworekreacyjno-integracyjnych.

Miejscem realizacji zadania jest
miasto Kraków i dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
(dla Dzieci z Afazją Mowy)
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II
w Krakowie.
Zadanie realizowane będzie w
okresie od stycznia 2022 roku do
grudnia 2022 r.

150 000,00 zł

Z rodziną zajdziesz wyżej – „Z rodziną zajdziesz wyżej – zajęcia wspinaczkowe” to projekt, którego bezpośrednim celem jest umożliwienie rodzinom mieszkającym w Krakowie przekonanie się, że wspinanie
zajęcia wspinaczkowe
to sport dostępny dla każdego i pozwalający na ciekawe i aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie najbliższych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do rodzin
zaczynających swoją przygodę ze wspinaniem. Podczas regularnych spotkań, poprzez wspólną zabawę nakierowaną na wspinanie, przełamujemy ograniczenia własnego ciała i
umysłu oraz budujemy pewność siebie i stopniowo uczymy się, czym jest świadomy ruch. Poza aspektem sportowym równie istotne są również społeczne korzyści wynikające z
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uprawnia tego sportu. Poprzez wspólną aktywność uczestnicy zajęć wzmacniają więzi rodzinne, pracują nad prawidłową komunikacją i uczą się nie tylko jak wspólnie cieszyć się
sukcesem, ale również jak radzić sobie z porażką. Uczestnikom, na czas zajęć, zapewniony zostanie sprzęt wspinaczkowy oraz opieka instruktorów posiadających doświadczenie
w prowadzeniu rodzinnych zajęć wspinaczkowych. Pozyskany w ramach projektu sprzęt przekazany zostanie w formie darowizny na rzecz instytucji pozarządowych promujących
aktywność wspinaczkową wśród mieszkańców Krakowa i województwa małopolskiego.
Zajęcia Sportowe na
Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” to kontynuacja pomysłu realizowanego w ramach IV edycji BO Małopolska. Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnych
Młynówce Królewskiej
i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców Krakowa. W oparciu o obiekty sportowe Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” stworzony zostanie szeroki pakiet
zajęć sportowych z trzech różnych dyscyplin sportowych – orientacja sportowa (z naciskiem na bieg na orientację), lekkoatletyka i strzelectwo sportowych. Każdy mieszkaniec
Krakowa będzie mógł spróbować swoich sił w każdej z podanych dyscyplin sportowych, a szeroki dobór poziomu trudności grup pozwoli na poprawę swoich sportowych
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umiejętności również bardziej doświadczonym amatorom danej dyscypliny.

Zalew Sportu

KRK 46

Zalew sportu to inicjatywa mająca na celu rozpowszechnić aktywność fizyczną wśród mieszkańców Krakowa. Projekt zakłada zorganizowanie systematycznych zajęć, gdzie
uczestnicy pod okiem profesjonalnych trenerów od podstaw będą mogli rozpocząć przygodę z bieganiem, jazdą na rolkach, siatkówką, treningiem siłowym czy podstawami
gimnastyki. W ramach programu zostaną zorganizowane eventy gdzie nowi adepci sportu będą mogli uczestniczyć w warsztatach sportowych prowadzonych przez trenerów,
spróbować zabiegów fizjoterapeutycznych czy odbyć konsultację z dietetykiem. Zalew sportu ma nieść misje edukacyjną, poprzez zbudowanie solidnych podstaw różnych form
aktywności fizycznej, przez co ma zachęcać mieszkańców Krakowa do ich uprawiania i propagowania wśród nich zdrowego trybu życia. Projekt jest odpowiedzią na wykluczenie
społeczne spowodowane niedostateczną sytuacją materialną niektórych Krakowian, co uniemożliwia im podjęcie bezpiecznej i świadomej aktywności fizycznej, pod okiem
specjalistów.

Odbiorcami zadania będą rodziny (również rodziny zastępcze) zamieszkujące w Krakowie. Zajęcia
dostosowywane są do możliwości i umiejętności każdej osoby, więc nie ma tu znaczenia wiek, płeć i
doświadczenie sportowe. Adresatami zadania mogą być również osoby z niepełnosprawnościami.
Przewidywana ilość bezpośrednich odbiorców zadania – 100 osób.

Kraków (miejscem realizacji będą
krakowskie ścianki wspinaczkowe
oraz lokalne ogródki skalne)

mieszkańcy Krakowa, dzieci, osoby dorosłe, osoby chcące uprawiać sport

cały Kraków, a w szczególności
obiekty Wojskowego Klubu
Sportowego „Wawel”

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Krakowa, niezależnie od wieku, płci, kondycji,
poziomu wytrenowania.

Miasto Kraków –Park Zalew
Nowohucki I infrastruktura
Miejskiego Ośrodka Sportowego
Kraków-wschód.
150 000,00 zł

