KOD
zadania

Tytuł zadania

Skrócony opis

Adresaci zadania

Msc. realizacji i obszar oddziaływania

Adresaci zadania to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
między innymi na wózkach inwalidzkich, zamieszkujące powiat olkuski. Celem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w różnym
wieku, wdrażanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do funkcjonowania społecznego, rehabilitacja ruchowa i społeczna, integracja ze
MZA 1
środowiskiem, udział w kulturze, turystyce, rozwijanie zdolności, zamiłowań, zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim wyjście z domu,
odciążenie i pomoc rodzinie w codziennej opiece. Osoby te bez naszego wsparcia nie miałyby możliwości udziału w życiu społecznym i
kulturalnym. Aby zrealizować to zadanie prosimy poprzeć nasz projekt przez głosowanie.
BEZPIECZNI I ZDROWI Zadanie ma charakter prozdrowotny, dotyczy ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz profilaktyki zagrożeń w przestrzeni publicznej
MIESZKAŃCY
województwa małopolskiego, w Powiecie Olkuskim. Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: - zakup 4
MZA 2 POWIATU
defibrylatorów AED - urządzeń stosowanych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania krążenia, z przeznaczeniem do
OLKUSKIEGO
korzystania w budynkach użyteczności publicznej przez mieszkańców POWIATU OLKUSKIEGO - przeprowadzenie cyklu szkoleń - akcję
informacyjną oraz rozdanie materiałów edukacyjnych.
Biała ślizgawka —
„Biała ślizgawka" uatrakcyjni zimową porę, zapewni zabawę i zmusi do wyjścia z domu. Czas jesienno zimowy nie sprzyja aktywności na
zimowo na sportowo świeżym powietrzu, więc lodowisko spowoduje sportową aktywność mieszkańców i przyciągnie w nasz region amatorów „lodowego
MZA 3
szaleństwa" Ponadto będzie frajdą dla różnych grup wiekowych. Aktywny tryb życia i wzmacnianie swojej kondycji fizycznej i psychicznej jest
szczególnie ważne w dobie pandemii Covit 19.

Pomoc dotyczy osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej i z
niepełnosprawnościami sprzężonymi ‚ oraz opinią o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Grupa wiekowa od 2/at wzwyż.

Miejscem realizacji będzie siedziba Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Olkuszu 32-300 Olkusz ul. Kosynierów 12 oraz
zaplanowane wyjścia/wyjazdy po za miejsce
realizacji
Na terenie Powiatu Olkuskiego

Budowa chodnika
przy drodze
wojewódzkiej nr 780
Kwaczała ul.
MZA 4
Krakowska, Powiat
Chrzanowski, Gmina
Alwernia.

Głównym celem realizacji zadania - budowa chodnika dla pieszych przy ul. Krakowskiej, droga wojewódzka 780 w miejscowości Kwaczała.
Jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie jest skierowane do wszystkich osób
poruszających się drogą 780, zarówno pieszych jak i
poruszających się pojazdami mechanicznymi.

Budowa chodnika
przy drodze
wojewódzkiej nr 780
MZA 5 w miejscowości
Alwernia przy ulicy
Józefa Patelskiego

Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Patelskiego w
Alwerni na drodze wojewódzkiej nr 780, która jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Kierujący pojazdami mają
ograniczoną możliwość dostrzeżenia pieszych poruszających się poboczem. Budowa chodnika przyczyni się do bezpiecznego uczestniczenia
pieszych w ruchu drogowym.

Mieszkańcy gminy Alwernia (w tym dzieci
poruszające się drogą do szkoły w Alwerni), turyści,
rowerzyści przeprowadzający rower przez ruchliwą
szosę.

Alwernia, gmina Alwernia

Budowa chodnika w
ciągu DW 949 w m.
MZA 6
Osiek

Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż bardzo ruchliwej drogi wojewódzkiej w miejscowości Osiek. Na przedmiotowym odcinku drogi
występuje gęsta zwarta zabudowa domów jednorodzinnych. Zawężone pobocza, wąska droga i do tego duży ruch samochodów powoduje
bardzo duże niebezpieczeństwo głównie dla pieszych. Budowa chodnika przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich
uczestników drogi wojewódzkiej.
Budowa 110 mb odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice, którego głównym celem jest
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tej drodze.

Głównymi adresatami są mieszkańcy Gminy Osiek
oraz wszyscy uczestnicy ruchu na drodze
wojewódzkiej nr 949. Nie sposób wymienić
wszystkich grup korzystających z tej drogi.
Adresatami tego zadania są głównie mieszkańcy
dwóch osiedli (18 domów jednorodzinnych) oraz
przysiółków, młodzież i dzieci uczęszczający do szkoły
podstawowej w Przytkowicach oraz korzystający z
komunikacji zbiorowej dojeżdżających do szkół w
Krakowie, Skawinie, Kalwarii.

OSIEK, POLANKA WIELKA, PRZECISZÓW,
BRZESZCZE INNI UCZESTNICY RUCHU
KORZYSTAJĄCY Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Wszyscy użytkownicy ruchu drogowego, w tym piesi
oraz kierujący pojazdami, zarówno z terenu powiatu
olkuskiego, jak i przejeżdżający obwodnicą
podróżujący z województwa małopolskiego oraz
całego kraju.

Miejsce realizacji: miasto Olkusz. Obszar
oddziaływania: Olkusz, powiat olkuski,
województwo
małopolskie.

BĄDŹ AKTYWNY

MZA 7

Budowa chodnika
wzdłuż drogi
wojewódzkiej 953 w
miejscowości
Przytkowice.

BUDOWA DWÓCH
BEZPIECZNYCH
PRZEJŚĆ DLA
PIESZYCH PRZEZ DW
MZA 8 791 W OLKUSZU

Adresatami zadania są mieszkańcy Powiatu
Olkuskiego bez ograniczeń wiekowych.

Wartość zadania

139 000,00 zł

55 200,00 zł

Ślizgawka będzie dostępna dla wszystkich chętnych i Lodowisko będzie umieszczone na terenie
spragnionych jazdy na łyżwach. Szczególnie
Gminy Spytkowice.
mieszkańców najbliższych powiatów: wadowickiego,
oświęcimskiego, chrzanowskiego i krakowskiego.

150 000,00 zł

Gmina Alwernia, miejscowość Kwaczała.

149 875,50 zł

Zadanie dotyczy wykonania projektu i budowy 2 aktywnych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 791, która stanowi obwodnicę
Olkusza i co za tym idzie obserwuje się tu znaczne natężenie ruchu. Lokalizacja przejść została wybrana nieprzypadkowo. Są to miejsca
charakteryzujące się wzmożonym ruchem pieszych: przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Osiecką - przez mieszkańców miejscowości
Osiek oraz olkuskiego Osiedla Pakuska, za przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego - przez mieszkańców Osiedla Młodych. Głównym celem
zadania jest zatem zapewnienie większego bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców uczęszczających tym odcinkiem drogi. W ramach
przedmiotowego zadania zostaną wykonane 2 inteligentne przejścia dla pieszych, posiadające zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła
poziome oraz pionowe, zwiększające widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Ponadto w obrębie skrzyżowania z ul. Osiecką
planuje się wybudować: przy drodze wojewódzkiej nr 791: od strony Osiedla Pakuska ok. 20 m chodnika i po jej drugiej stronie 4 m
chodnika.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Droga Wojewódzka 953 w miejscowości
Przytkowice

149 032,20 zł

145 000,00 zł

MZA 9

Budowa sygnalizacji
świetlnej na DW 949
w Polance Wielkiej
przy Szkole
Podstawowej na
Górnej Polance

Budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 949 w Polance Wielkiej przy Szkole
Podstawowej na ul. Długiej 175 (Górna Polanka).

Chechło YouTube Live Głównym celem niniejszego zadania jest motywacja do zmiany sposobu myślenia o swoim życiu. Inspiracja dla młodych ludzi, aby
Festiwal
przekraczali swoje granice, odkrywali swój potencjał i mieli odwagę na budowanie swojej kreatywności. Zadanie ta będzie polegało na
zorganizowaniu jednodniowej imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego, województwa małopolskiego, oraz całego
kraju, podczas której będą odbywać się spotkania inspiracyjne z wybitnymi postaciami z branży: muzycznej, filmowej, youtuberskiej oraz
sportowej. Najważniejszym przesłaniem festiwalu będzie hasło: Nowa droga - nowe życie!. Każdy z zaproszonych gości odniósł swoją ciężkq
MZA 10
pracą, wyrzeczeniami oraz wiarą w swoja siłę i talent, wielki sukces w swojej dziedzinie. Naszym celem jest podzielenie się cennymi
wskazówkami tych gwiazd, w drodze na szczyt, przy okazji promując hasło: Bądź kimś w życiu. Chcemy, aby nasi zaproszeni goście swoją
postawą i osiągnięciami stali się inspiracją dla ludzi do podejmowania nowych wyzwań i nie rezygnowali ze swoich marzeń lecz
konsekwentnie dążyli do ich realizacji.
Chrzanowski Klub
W ramach tego zadania chcemy utworzyć CHRZANOWSKI KLUB BILARDOWY aby popularyzować sport bilardowy, prezentować bilard jako
Bilardowy
nie tylko wspaniałą dyscyplinę sportu, ale również miejsce i sposób na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie postaw społecznych,
współzawodnictwa ale również aktywnego spędzenia wolnego czasu. Tworząc klub bilardowy jako miejsce otwarte na mieszkańców,
NIEODPŁATNIE I OGÓLNODOSTĘPNE, chcemy docelowo utworzyć sekcję sportową i w przyszłości akademię sportów bilardowych. Celem
zadania jest propagowanie sportu bilardowego nie tylko wśród najmłodszych, ale również adresować swoje ofertę do osób dorosłych oraz
seniorów, którzy w naszym powiecie nie mają zbyt wielu form do spotkań i aktywizacji. Chcemy zmienić wizerunek dyscypliny sportowej,
która wciąż dla wielu osób postrzegana jest jako "rozrywka barowa", a nie dyscyplina sportowa, która może niebawem trafić na olimpiadę.
E12W Chrzanowie i powiecie chrzanowskim niestety mieszkańcy nie mają możliwości uprawiania tej dyscypliny sportu. Jedynymi miejscami
są lokalne "gastronomiczno rozrywkowe", w których zlokalizowane są stoły. Często ich jakość nie nadaje się do ich użytkowania. Taka
atmosfera nie sprzyja popularyzacji tego sportu, zwłaszcza wśród młodzieży. Dlatego zauważamy potrzebę stworzenia takiego miejsca.
Chcemy w naszym klubie prowadzić NIEODPŁATNIE zajęcia dla młodzieży, która będzie mogła dzięki temu rozwijać swoje umiejętności
(również społeczne) dzięki tej dyscyplinie sportu. Bilard co warto zauważyć jest również dyscypliną w której doskonale odnajdują się osoby
niepełnosprawne ruchowo. W naszym klubie chcemy część aktywności adresować do tych właśnie osób, niezależnie od ich wieku.
MZA 11
Działalność nie będzie miała wymiaru komercyjnego.
oddając głos na Chrzanowski Klub Bilardowy gwarantują sobie Państwo możliwość stworzenia nowej jakości, której dotąd na terenie
naszego powiatu nie było. W ramach realizacji zadnia chcemy udostępniac nieodpłatnie możliwość gry w bilard nie tylko dla uczniów
naszych placówek oświatowych, ale również dla seniorów i osób niepełnosprawnych. możemy w ten sposób stworzyć ciekawe miejsce
spotkań i sportowej rywalizacji. Bilard łączy pokolenia. To jedna z niewielu dyscyplin sportowych w których dzieci na równi mogą
rywalizować z dorosłymi, niezależnie od wieku, liczą się wyłącznie umiejętności, odwaga i dobra zabawa... Dzięki oddaniu głosu Chrzanowski
Klub Bilardowy mogą Państwo być współtwórcami czegoś, czego na ziemi chrzanowskiej jeszcze nie było. Klub bilardowy oczywiście nie
będzie nastawiony na działalność komercyjną, a głównym celem jest stworzenie przyjaznego mieszkańcom miejsca do spotkań i sportowej
rywalizacji. W raz z rozwojem i popularyzacją miejsca chcielibyśmy stworzyć "Chrzanowską Ligę Bilardową."

Adresatami przedsięwzięcia są mieszkańcy ul. Długiej
w Polance Wielkiej, w szczególności zaś dzieci klas I –
III uczęszczające do Szkoły Podstawowej
zlokalizowanej przy ul. Długiej 175, które będą miały
zagwarantowane bezpieczne dojście do szkoły.
Realizacja zadania posłuży również wszystkich
użytkownikom drogi wojewódzkiej 949, poprzez
właściwe zabezpieczenie newralgicznego przejścia
dla pieszych.

Budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem
przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej
949 przy ul. Długiej 175 w Polance Wielkiej
znacząco podwyższy bezpieczeństwo ruchu
drogowego mieszkańców Polanki Wielkiej
oraz innych użytkowników drogi
wojewódzkiej 949 przemieszczających się na
linii wschód-zachód w powiecie
oświęcimskim.

Adresatami zadania są mieszkańcy województwa
małopolskiego, powiatu chrzanowskiego oraz z poza
naszego terenu. Festiwal ma mieć charakter
ogólnopolski, dostępny zarówno d/a dzieci,
młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób
niepełnosprawnych.

Miejscem realizacji zadania będzie odnowiony
w ostatnim czasie ośrodek nad Zalewem
Chechło. Obszarem oddziaływania będą
wszystkie gminy powiatu chrzanowskiego oraz
okoliczne powiaty małopolski zachodniej.

Adresatami zadania są mieszkańcy powiatu, głównie
miasta Chrzanowa, niezależnie od wieku, chociaż
zakładamy wstępnie możliwość stworzenia akademii
bilardowej dla najmłodszych, nie zamykamy się
jednak na pozostałe grupy wiekowe, w tym seniorów
oraz osoby niepełnosprawne ruchowo - głównie te
poruszające się na wózkach. Zatem dzieci młodzież,
dorośli oraz seniorzy. Przyszłościowo chcemy
utworzyć powiatową ligę dla różnych grup
wiekowych...

Miejscem realizacji zaania jest gmina
Chrzanów. Mamy kilka potencjalnych
lokalizacji dla klubu który chcemy stworzyć,
każda z nich jest zlokalizowana w centrum
miasta z dogodnym dojazdem komunikacji
miejskiej lub prywatnym transportem - to
ważne, bo korzystnie wpłynie to na
atrakcyjność miejsca i możliwość korzystania z
niego przez zróżnicowanie grupy. Obszar
oddziałowywania, dzięki adresowania oferty
do różnych grup wiekowych jest stosunkowo
szeroki, choćby ze względy na fakt, że
adresowany jest do młodzieży z sąsiednich
gmin, a uczącej się w placówkach
oświatowych zlokalizowanych na terenie
gminy Chrzanów. Można zatem określić
obszar oddziałowywania jako miasto i gmina
Chrzanów oraz sąsiednie miejscowości
wchodzące w skład powiatu chrzanowskiego.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

FIRST FLIP ! BEZPŁATNE
WARSZTATY
DESKOROLKOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY
MZA 12

FutboLove
Małopolskie dla
Subregionu
Zachodniego

MZA 13

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków
czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu. Celem projektu
jest popularyzacja sportowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zaproponowanie im bezpłatnej, atrakcyjnej formy
aktywności - nauki jazdy na deskorolce pod okiem profesjonalnych trenerów. Skateboarding staje się coraz bardziej popularny - deskorolki
przeżywają swój renesans. Ta aktywność sportowa nie tylko poprawia samopoczucie, ale także pozwala na utrzymanie dobrej kondycji
fizycznej i zrelaksowanie się. Pozytywnie wpływa na zmysł równowagi, pozwala zmierzyć się z lękami oraz uczy ważnych cech potrzebnych w
codziennym życiu, m.in. cierpliwości czy koncentracji. Projekt pomoże w poprawie zdrowia i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Udział w zajęciach w ramach projektu stanowić będzie znakomitą alternatywę dla pokus, jakie czyhają na dzieci i młodzież w dzisiejszych
czasach - używek i całodziennego siedzenia przed komputerem.

Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku szkolnym
oraz młodzieży do 18 roku życia, zamieszkujących na
terenie powiatu chrzanowskiego, które chciałyby
nauczyć się albo poprawić umiejętność jazdy na
deskorolce.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we
wzajemnym rozwoju: Pogorzanka Pogorzyce, UKS Dulowa, Małopolska Akademia Futbolu, działających na terenie gmin: Trzebinia i
Chrzanów. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:
- 300 kompletów (po 100 na klub) 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 wraz z numerem na koszulce;
- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 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 klubówbeneficjentów;
- 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.

dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w
gmina Chrzanów, gmina Trzebinia
szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki,
orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie działających na rzecz
społeczności lokalnych.

Grilowisko - piknik
Piknik wraz z turniejem piłki nożnej ma na celu powrót do integracji społecznej oraz rozwój aktywności sportowej od dzieci 5 letnich, aż po
rodzinno-sportowy
tzw. Oldbojów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Piknik będzie okazją do integracji społeczeństwa i zawodników podczas turniju
połączony z turniejem
MZA 14 lokalnych drużyn z
powiatu
wadowickiego.

MZA 15

Heaven Scent Chrzanów miastem
magnolii

2000 Magnolii dla i na rzecz mieszkańców powiatu Chrzanowskiego - poprawa estetyki terenów zielonych i czyste powietrze.

I MAŁOPOLSKI
I Małopolski Festiwal Chóralny jest dedykowany mieszkańcom województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego i chórom
FESTIWAL CHÓRALNY amatorskim z całej Polski. Chóry, które wezmą udział w festiwalu zapewnią mieszkańcom możliwość bezpośredniego dostępu do twórczości
chóralnej na wysokim poziomie artystycznym i przyczynią się do podtrzymania tradycji śpiewu chóralnego, która na terenie Małopolski
Zachodniej rozwija się od ponad 100 lat. Festiwal umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z historią, tradycją i pięknem muzyki chóralnej, a
chętnym pozwoli na sprawdzenie własnych umiejętności wokalnych i rozwój osobisty poprzez śpiew. Chcemy aby Festiwal i towarzyszące
mu wydarzenia umożliwiły integrację międzypokoleniową, artystyczną i społeczną mieszkańców regionu (w tym osób niepełnosprawnych)
MZA 16
oraz kultywowanie i przekazywanie tradycji śpiewaczych. W ramach festiwalu odbędzie się konkurs chórów, warsztaty chóralne dla
chórzystów i dyrygentów, warsztaty nauki śpiewu dla mieszkańców zakończone wspólnym koncertem jego uczestników z chórzystami,
koncerty towarzyszące chórów konkursowych, spotkanie w ramach wymiany doświadczeń chórzystów i dyrygentów biorących udział w
festiwalu, koncert finałowy chórów a także wystawa dokumentująca historię amatorskiego ruchu chóralnego na ziemiach Małopolski
Zachodniej. Wydarzenie to będzie miało charakter ogólnodostępny, nieodpłatny o zasięgu ogólnopolskim.

Główna lokalizacja (miejsce prowadzenia
zajęć) – miasto Chrzanów; skatepark przy
Krytej Pływalni w Chrzanowie
Zasięg zadania: gmina Chrzanów, Trzebinia,
Alwernia, Babice i Libiąż.
103 780,00 zł

150 000,00 zł

od 5 lat do 60 lat

gminy: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice,
Andrychów, Lanckorona, Stryszów, Tomice,
Wieprz, Mucharz
150 000,00 zł

Brak ograniczeń - zadanie kierowane jest do
mieszkańców indywidualnych, organizacji,
stowarzyszeń, grup nieformalnych i instytucji.

Wydarzenie przekazania odbędzie się w
gminie Chrzanów
Nasadzenia na terenie powiatu
chrzanowskiego

Adresatami zadania są mieszkańcy województwa
małopolskiego, powiatu chrzanowskiego oraz innych
powiatów Małopolski Zachodniej. Festiwal ma mieć
charakter ogólnopolski. Będzie skierowany do
publiczności I uczestników w różnym przedziale
wiekowym, statusie materialnym i społecznym, bez
żadnych ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.
Festiwal i wszystkie związane z nim wydarzenia
będzie dostępny zarówno dla dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz seniorów.

Miejscem realizacji zadania będą instytucje i
obiekty kulturalne i sakralne znajdujące się na
terenie powiatu chrzanowskiego. Obszarem
oddziaływania będą gminy powiatu
chrzanowskiego oraz inne powiaty małopolski
zachodniej.

125 000,00 zł

150 000,00 zł

Karate Kids –
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów działających na terenie gmin powiatu wadowickiego i
Subregion Małopolska oświęcimskiego: Małopolski Klub Karate, Małopolski Klub Karate Oyama. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 100 elementów
Zachodnia
Maty typu puzzle (proporcjonalnie od ilości zawodników), - 2 szt. manekiny do technik (po 1 na klub); - 32 szt. tarcze do technik uderzeń
proporcjonalnie od ilości zawodników); - 60 szt. Kimon z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego,
logotyp Budżetu Obywatelskiego (proporcjonalnie od ilości zawodników); - 100 szt. koszulek termo aktywnych (proporcjonalnie od ilości
MZA 17
zawodników),; - 100 szt. wysokiej jakości ortalionów (proporcjonalnie od ilości zawodników); - zestawu nagłośnieniowego na potrzeby
organizacji imprez sportowych; - zapewnienie profesjonalnej Kadry szkoleniowej.

dzieci i młodzież uprawiające karate, w szczególności
najmłodsi adepci sztuk walki przede wszystkim dzieci
w wieku szkoły podstawowej (6-14 lat) ale również
młodzież w wieku 15-19 lat- przynależący do klubów
oraz ich fili prężnie działających na rzecz swoich
społeczności lokalnych.

Kluczewski Senior 50+ Projekt ma na celu stworzenia wieloprofilowych działań, zwiększenie zaangażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania
oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Założeniem zadania publicznego jest wykorzystanie
istniejącej, infrastruktury społecznej (biblioteka, siłownia pod chmurką) w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 r. w podziale na 5
bloków tematycznych: I. Promocja i rekrutacja, II. Utworzenie Senioralnego Klubu Wolontariatu -wyjazdy studyjne warsztaty/szkolenia III.
Aktywność społeczna: a) kawiarenka Senioralna -cykliczne spotkania, b) działania aktywizacyjno-integracyjne warsztaty/spotkania/zajecia: wykorzystanie naturalnych środków pn. "Tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości" , - farmaceutyczne pn. Leki umiar i
rozsądek”, - senior i prawo pn. ”Pomoc, porada, doradztwo”, - zajęcia z memingotechniki pn. "Trening pamięci" - bezpieczny senior pn.
MZA 18
Edukacja na temat bezpieczeństwa seniorów”, - dietetyk pn. „Żyj zdrowo nie fastwoodowo”, - artystyczne warsztaty rękodzieła z wiórków
drewna osikowego, - ratownik medyczny - pierwsza pomoc przedlekarska, - aqua aerobik na basenie - zajecia gimnastyczne i ruchowe z
rehabilitantem na sali gimnastycznej, - ćwiczenia na siłowni pod chmurką, jako wykorzystanie istniejącej infrastruktury w G.Klucze. IV.
Turystyczno-rekreacyjna aktywność a)wycieczki: - rowerowa innowacyjna rowerami elektrycznymi - Szlakiem Orlich Gniazd - piesza -Nocny
Rajd po Pustyni Błędowskiej z pochodniami pn. POZNAJ, ZOBACZ w partnerstwie z PTTK w Kluczach b) wyjazdy edukacyjno-szkoleniowostudyjne w ramach współpracy z organizacjami tj. wolontariusz-senior w ramach Senioralnego Klubu wolontariuszy V. Podsumowanie
zadania publicznego
Kocham Piłkę –
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu
Subregion Małopolska wadowickiego: Żarek Stronie, Chełm Stryszów, Sokół Frydrychowice. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 180 kompletów (po 60
Zachodnia
na klub) 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 wraz z numerem na
koszulce; - 180 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu
Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 60 szt. na klub); - 180 szt. wysokiej jakości toreb
sportowych dla zawodników na sprzęt sportowy (po 60 szt. na klub); - 180 szt. ortalionów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą:
MZA 19
logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w
projekcie (po 60 szt. na klub); - 180 szt. wysokiej jakości piłek (po 60 szt. na klub); - 3 kpl. Bramek; - zestawów nagłośnieniowego na
potrzeby organizacji imprez sportowych; - laptopa wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie klubem; - urządzenie
wielofunkcyjne umożliwiające zarządzanie klubem.

Projekt pn. Kluczewski Senior 50+ jest skierowany do Powiat Olkusz, Gmina Klucze, Wieś Klucze
osób dorosłych, seniorów, osób starszych i
oraz gminy ościenne m.in. Bukowno, Olkusz,
niepełnosprawnych które w momencie realizacji
Wolbrom
zadania ukończyły 50+ oraz do lokalnej społeczności
zainteresowanej działaniami w gminach ościennych.

ŁAŁtfit! - boiskowi
dżentelmeni.
Małopolska wspiera
piłkarzy (Subregion
Małopolska
Zachodnia).

MZA 20

Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności
fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w tej dyscyplinie. Jak wiemy mocną psychikę buduje się krok po kroku, z
drobnych elementów. I o nich właśnie jest ten projekt. Celem projektu jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów
powiatu wadowickiego - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (gmina Kalwaria Zebrzydowska) oraz Skawa Wadowice (gmina Wadowice)
poprzez zakup:
- 240 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną
identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych
uczestniczących w projekcie,
- 240 sztuk (po 120 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp
Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie,
- 240 sztuk (po 120 na klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,
- 2 zestawów przenośnych bramek treningowych (po 1 na klub).
Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację turnieju sportowego podsumowującego projekt, na który
zaproszone zostaną lokalne osobistości, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze środków Województwa
Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej umożliwi również najmłodszym adeptom piłki nożnej – piłkarzom
zrzeszonym w klubach objętych wsparciem, zaprezentowanie się w nowym sprzęcie. Możliwość zaprezentowania się w nowym wyposażeniu
w ramach turnieju stanowi wartość dodaną projektu, gdyż wzmacnia poczucie własnej wartości wśród najmłodszych piłkarzy –
beneficjentów ostatecznych projektu.

gminy: Wadowice (Wadowice, Babica), Kęty
(Kęty), Andrychów (Andrychów, Sułkowice,
Targanice), Kalwaria Zebrzydowska (Kalwaria
Zebrzydowska, Leńcze), Tomice (Tomice,
Witanowice), Wieprz (Wieprz, Nidek)

150 000,00 zł

130 340,00 zł

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w
gminy: Stryszów, Wieprz
szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki i
orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie działających na rzecz
swoich społeczności lokalnych.
150 000,00 zł

Dzieci i młodzież z terenów Małopolski Zachodniej,
uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi
adepci futbolu - skrzaty, żaki, orliki, ale także
młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do
klubów sportowych cieszących się największym
szacunkiem lokalnej społeczności powiatu
wadowickiego (kluby uczestniczą w programie
certyfikacji PZPN, a Skawa Wadowice posiada
Certyfikat na najwyższym, złotym poziomie).

Miejsce realizacji: Gminy Kalwaria
Zebrzydowska i Wadowice, obszar
oddziaływania: powiat wadowicki.

150 000,00 zł

Małopolska Akademia
Futbolu dla
Subregionu
Małopolska Zachodnia

MZA 21

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we
wzajemnym rozwoju: UKS AP 21 Chrzanów, OKS Słowik Olkusz, Małopolska Akademia Futbolu, działających na terenie gmin powiatu
chrzanowskiego i olkuskiego. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:
- 300 kompletów (po 100 na klub) 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 wraz z numerem na koszulce;
- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 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 klubówbeneficjentów;
- 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.

MAŁOPOLSKA
AKADEMIA
MZA 22 TENISOWA

dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w
gmina Chrzanów, gmina Olkusz
szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki,
orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie działających na rzecz
społeczności lokalnych.

150 000,00 zł

MAŁOPOLSKA AKADEMIA TENISOWA skierowana jest do uczniów Szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu
oświęcimskiego. Głównym celem jest nauka gry w tenis pod okiem doświadczonych trenerów i aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży.
Uwieńczeniem czteromiesięcznego cyklu szkoleń jest organizacja turnieju finałowego i wyłonienie najlepszych tenisistów w odpowiednich
grupach wiekowych. Ponadto "Małopolska Akademia Tenisowa" ma zachęcić dzieci i młodzież do sportowych zmian i pokazać szansę na
nowe życie.
MAŁOPOLSKA KOCHA Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego,
SIATKÓWKĘ chrzanowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie
wsparcie szkółek i
polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na
klubów siatkarskich z zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Małopolska Zachodnia ,aby mogły mocniej
subregionu
aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie
MZA 23
Małopolska
skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego .Klubami tymi są : UKS SETBOL Oświęcim,
Zachodnia.
UKS GRUNWALD Chełmek, ZALEW Świnna Poręba, UKS VICTORIA Witkowice, UKS GMINY Brzeszcze, UMKS KĘCZANIN Kęty, UMKS PMOS
Chrzanów, MKS Andrychów, APS ORLIK Bolesław, ALPS Wadowice, SKAWA Wadowice, AS Przeciszów, UKS JEDYNKA Libiąż.

Uczniowie Szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z całego powiatu
oświęcimskiego

Miejsce realizacji - kompleks sportowy (korty
w Chełmku). Obszar oddziaływania zadania
obejmuje cały powiat oświęcimski.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów uprawiających piłkę siatkową.

Oświęcim, Andrychów, Chrzanów, Kęty,
Wadowice, Libiąż, Świnna Poręba, Witkowice,
Brzeszcze, Chełmek,
Przeciszów Bolesław.

Małopolski Festiwal
Historyczno Muzyczno - Sportowy
"Zapomniane
MZA 24 Miasteczko - Bydlin"

Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o
lokalnej historii. Wydarzenie będzie polegać na organizacji 2-dniowej imprezy historyczno-muzyczno-sportowej dla mieszkańców Małopolski
(w szczególności mieszkańców Powiatu Olkuskiego i Chrzanowskiego). W skład zadania chodzić będą: - rekonstrukcje i pokazy historyczne; turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; - gry i zabawy dla
dzieci i dorosłych; - koncert gwiazdy muzyki.

Zadanie kierowane jest do wszystkich mieszkańców
Województwa Małopolskiego, w szczególności dla
mieszkańców Powiatu Olkuskiego oraz
Chrzanowskiego. Z uwagi na fakt, iż ma ona
charakter historyczny, muzyczny i sportowy,
kierowane jest do każdej grupy wiekowej, zarówno
najmłodszych, jak i najstarszych.

Impreza realizowana będzie na terenie
Sołectwa Bydlin. Obszar oddziaływania to
Województwo Małopolskie - w szczególności
Powiat Olkuski, oraz Powiat Chrzanowski, a
także teren Szlaku Orlich Gniazd.

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego. Poprzez
ciekawe zajęcia tematyczne dla dzieci i ich rodziców (sportowe, kulinarne) oraz zajęcia świetlicowe w okresie ferii i wakacji (ze wsparciem
wolontariuszy) zmieni się sposób funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym. Innowacyjnym elementem zadania są warsztaty dla
młodzieży szkół średnich, zachęcające do wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla rodzic z dzieckiem niepełnosprawnym.

Bezpośrednimi odbiorcami zadania jest grupa 20
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu
powiatu olkuskiego (ok. 40 osób), przy czym wiek
dziecka określony jest jako zakończenie obowiązku
edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością (25
lat). Kolejną grupą odbiorców są uczniowie olkuskich
szkół średnich, dla których zaplanowano warsztaty
zachęcające do aktywności społecznej.

Zadanie skierowane jest do 20 rodzin z
dzieckiem z niepełnosprawnością,
zamieszkujących na terenie powiatu
olkuskiego. Dla zakwalifikowanych
uczestników przewidziano blok wsparcia
terapeutyczno społecznego, które
realizowane będzie w budynku Centrum
Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i
Rodziny w Bukownie. Szerokie oddziaływanie
projektu (na cały powiat olkuski) zapewnione
będzie poprzez warsztaty w minimum 5
szkołach ponadpodstawowych działających na
terenie powiatu olkuskiego.

Mocni w pomocy wsparcie dla dzieci
niepełnosprawnych i
ich rodzin z terenu
powiatu olkuskiego

MZA 25

91 043,84 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

PRAWDZIWY
WOJOWNIK NIE
WALCZY NA ULICY PROGRAM
AKTYWIZACJI DZIECI I
MZA 26
MŁODZIEŻY POPRZEZ
SPORT (ZACHODNIA)

Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i
koordynacja zajęć sportowo rekreacyjnych 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, subregion Małopolski Zachodniej 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 sprzęt specjalistyczny do koordynowania pracy i
poczynań młodych sportowców, wyszkolenie młodych sportowców. Realizacja zadania przewidziana jest na pięć miejsc treningowych co
najmniej raz w tygodniu dla każdej grupy.
REHABILITACJA DZIECI Projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży drogą do sprawności" jest skierowany do dzieci i młodzieży, które wymagają
I MŁODZIEŻY DROGĄ wspomagania rozwoju mchowego. Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak największego samodzielnego poziomu ich funkcjonowania w
DO SPRAWNOŚCI
życiu codziennym — w domu, w szkole, na basenie czy podwórku. Cel zostanie osiągnięty poprzez rehabilitację deficytów rozwojowych,
prewencję wad postawy, jak również kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy. Tak ukształtowany młody człowiek
MZA 27
chętniej będzie podejmował aktywność fizyczną, która służy zdrowiu i lepszemu samopoczuciu. Dla młodszych dzieci rehabilitacja będzie
połączona z zabawą oraz stymulacją sensoryczną. Rehabilitacja będzie prowadzona przez magistrów fizjoterapii, którzy ukończyli kursy z
zakresu fizjoterapii pediatrycznej. Zajęcia dobierane będą indywidualnie do potrzeb i zaistniałej wady oraz możliwości dziecka
REMONT CHODNIKA
WCIĄGU DW 949 W
MIEJSCOWOŚCI
MZA 28
PRZECISZÓW NA
ODCINKU 110km
1+904 DO 2+194
Sport i sztuka esencją
zdrowego stylu życia
fizycznego i
psychicznego. Projekt
taneczno musicalowy.
MZA 29

Sport uczy rozwija
fascynuje pomóżmy
dzieciom i młodzieży
odkryć pozytywne
aspekty sportu
amatorskiego i
MZA 30
wyczynowego

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

Subregion Małopolska Zachodnia, powiat
olkuski, powiat chrzanowski, wszystkie gminy
tych powiatów
127 050,00 zł

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży w
wieku od okresu niemowlęcego do 18 roku życia, u
których stwierdzono konieczność rehabilitacji na
podstawie skierowania lub orzeczenia.

Miejsce realizacji zadania to Gmina Kęty.
Adresatami zadania są mieszkańcy
następujących
gmin: Oświęcim, Brzeszcze, Osiek, Polanka
Walka, Kęty, Andrychów, Wieprz.

ZADANIE DOTYCZY REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DW 949 W MIEJSCOWOŚCI PRZECISZÓW. CELEM JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM,
MIESZKAŃCÓW, ZWŁASZCZA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, KOŚCIOŁA, SKLEPÓW ORAZ POZOSTAŁYCH PONADPODSTAWOWYM, STUDENCI, SENIORZY I
UŻYTKOWNIKÓW W/W DROGI.
POZOSTALI

GMINA PRZECISZÓW

Zadanie dotyczy finansowania szkolenia, przygotowania i realizacji spektaklu tanecznego, musicalowego dla mieszkańców gminy Brzeszcze i
Oświęcim oraz całego województwa małopolskiego Zapewnienia warunków oraz wykwalifikowanej kadry szkoleniowców do realizacji
szkolenia tanecznego, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach zaawansowania uczestników, które prowadzą
do: - poznania różnorodnych form i stylów tańca - poznania i kształtowania w zakresie aktorstwa oraz śpiewu - propagowaniu zdrowego
stylu życia - kształcenia wrażliwości na piękno i sztukę - uczenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej - tworzenie działań grupowych pobudzenie kreatywności - wszechstronny artystyczny rozwój Zadanie rozwiązuje problem - wykluczenia dzieci, młodzieży i dorosłych z
otyłością, osób wstydliwych, o niskim poczuciu własnej wartości - braku umiejętności pracy w grupie, pracy kreatywnej, tworzenia,
współdziałania - braku możliwości prezentacji umiejętności szerszej publiczności - braku możliwości korzystania ze szkolenia wybitnych
trenerów, choreografów - ograniczenia rozwoju artystycznego do jednej sztuki. Zadanie polega na zaplanowaniu i realizacji zadań organizacja warsztatowych lekcji na róznym poziomie zaawansowania - lekcja tańca z różnych stylach (jazz, hip hop, cheer dance) - lekcji
wokalnych - lekcji aktorskich - lekcji akrobatyki sportowej - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe - lekcje kreatywne, wspólne tworzenie
spektaklu tanecznego, musicalu łączącego śpiew aktorstwo i taniec

Organizacja zajęć będzie się odbywała na
dwóch salach tanecznych Akademii Tańca
Millenium - Klub Sportowy "Millenium", 32620 Brzeszcze, ul.
Ofiar Oświęcimia 74, obszar oddziaływania :
powiat oświęcimski oraz pobliskie powiatu
województwa małopolskiego

Zadanie jest adresowane do dzieci, młodzieży i
dorosłych z miasta Brzeszcze, miasta Oświęcim, a
także całej gminy Brzeszcze, powiatu oświęcimskiego
i województwa małopolskiego. Do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz
przedszkoli jako uzupełnienie zajęć pozalekcyjnych
oferowanych przez placówkę oświatową.
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci w wieku 1-3 szkoły podstawowej
- dzieci i młodzież do 18 roku życia
- dorośli powyżej 18 roku życia

Zadanie dotyczy finansowania szkolenia , zapewnienia warunków oraz wykwalifikowanej kadry szkoleniowców do realizacji szkolenia
Adresaci zadania (do jakiej grupy mieszkańców lub
sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach umiejętności uczestników prowadzącego do: -zapoznania z różnymi formami ruchu, - grupy wiekowej jest skierowane):
propagowania zdrowego stylu życia, wychowania poprzez sport, - uczenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej, -rozwijania umiejętności
- dzieci w wieku przedszkolnym,
współdziałania w grupie, -mobilizowania do samodzielnego organizowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym również w gronie
- dzieci w wieku klas 1-3 szkoły podstawowej,
rodzinnym. - zapobieganiu wczesnej specjalizacji sportowej. Polega ono na zaplanowaniu i realizacji następujących zadań; - organizacji zajęć - dzieci i młodzież do 18 roku tycia.
ruchowych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie umiejętności sportowych tj.: nauka i
doskonalenie jazdy na łyżwach figurowych i hokejowych, nauka i doskonalenie pływania - zajęcia taneczno- rytmizujące, - zajęcia z
akrobatyki sportowej - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier zespołowych, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez
różnorodne formy działania (np.: pogadanki) umożliwienia dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach
sportowych, - rozpowszechnienie różnych dyscyplin sportowych jako sportu wyczynowego i amatorskiego,nawiązanie współpracy z
przedszkolami powiatu oświęcimskiego w celu prowadzenia zajęć sportowych na sali gimnastycznej oraz lodowisku.

Świetlica dla osób z
Świetlica zapełniałby kontynuację opieki i rewalidacji absolwentom specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych niepełnosprawnym
niepełnosprawnością intelektualnie w stopniu głębokim które na skutek unormowań prawnych są jej pozbawieni. Istnienie świetlicy pozwoli na aktywizację i
intelektualną w
integrację młodzieży oraz wsparcie ich rodziców.
MZA 31
stopniu głębokim po
25 r. życia.

150 000,00 zł

148 285,87 zł

Organizacja zadania przewidziana w
następujących obiektach:
Hala lodowa MOSiR w Oświęcimiu, ul.
Chemików 4, 32-600 Oświęcim
Kryta Pływalnia MOSiR w Oświęcimiu, ul.
Chemików 2, 32-600 Oświęcim
Sala gimnastyczna szkoły tańca Milenium w
Brzeszczach, ul Ofiar Oświęcimia 74, Brzeszcze

Świetlica obejmowałby opieką młodzież, która
Powiat Oświęcimski
ukończyła edukację szkolną z niepełnosprawnością w
stopniu głębokim po 25 r. życia.

143 000,00 zł

100 000,00 zł

150 000,00 zł

TWOJA SPRAWNOŚĆ
NASZYM SUKCESEM NOWOCZESNA
REHABILITACJA
MZA 32 DOSTĘPNA DLA
KAŻDEGO

Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii, integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej dla osób z powiatu
niemowlęta, dzieci, młodzież i dorośli
oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi;
ortopedycznymi, po wypadkach, z wadami postawy i po urazach, a także z opóźnieniem rozwoju motorycznego .Podstawowym zadaniem
jest zarówno przywrócenie w najkrótszym czasie sprawności osobom po m.in po udarach i wypadkach i umożliwienie szybkiego powrotu do
sprawności oraz jak najszybsza pomoc niemowlętom z zaburzeniami rozwoju w celu niedopuszczenia lub maksymalnego zmniejszenia
powikłań związanych ze schorzeniem, a także pomoc dzieciom z wadami postawy szczególnie w skoliozach w celu zmniejszenia skutków
schorzenia i zapobiegania interwencji chirurgicznym i osobom z zaburzeniami integracji sensorycznej poprzez specjalistyczną terapię w celu
umożliwienia pacjentowi zwalczania lęku przed bodźcami zewnętrznymi przy jednoczesnym rozwijaniu funkcji aparatu sensorycznego.

WIOSKA SMERFÓW - Celem niniejszego projektu jest zachęcenie mieszkańców gmin powiatu olkuskiego do aktywnego spędzania wolnego czasu. Społeczeństwo Zadanie kierowane jest zarówno do najmłodszych
ŻYJ AKTYWNIE!
polskie poświęca zbyt mało czasu na aktywny wypoczynek, wybierając w zamian pasywną formę odpoczynku przed telewizorem czy
(dzieci od 3 r.ż.) jak i do seniorów oraz osób w tzw.
komputerem. Rozwiązaniem problemu będzie zorganizowanie zajęć ruchowych, artystycznych, wycieczek oraz imprez integracyjnych z
wieku produkcyjnym.
MZA 33
których będą mogli skorzystać mieszkańcy gmin powiatu olkuskiego. U uczestniczących w zajęciach nastąpi wzrost samooceny, wzrost
poczucia własnej wartości, poprawa sprawności i wydolności fizycznej, wzrost aktywności społecznej oraz integracja uczestników zajęć.
WIRTUALNY BIZNESREALNE
KOMPETENCJE!Symul
acje biznesowe dla
nauczycieli i uczniów
wybranych szkół
ponadpodstawowych
z subregionu
Małopolska
Zachodnia!
MZA 34

Wszyscy razem w
jednym tempie

MZA 35

miasto i gmina Oświęcim

150 000,00 zł

Zajęcia będą prowadzone na terenie powiatu
olkuskiego z którego będą mogli korzystać
wszyscy mieszkańcy powiatu.

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. 21 nauczycieli z 10
szkół ponadpodstawowych z Subregionu Małopolska Zachodnia 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 Małopolska Zachodnia (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
Małopolska Zachodnia. 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. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie; 2. Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi
Królowej w Andrychowie; 3. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini; 4. Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu; 5. I Liceum
Ogólnokształcące im. K. K. Wielkiego w Olkuszu; 6. Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu; 7. Zespół Szkół im. KEN w
Kalwarii Zebrzydowskiej; 8. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie; 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach; 10. Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach

Nauczyciele, uczniowie i przyszli uczniowie 10 szkół
ponadgimnazjalnych (14-19 lat) z Subregionu
Małopolska Zachodnia. Szacuje się zaangażowanie:
ok. 21 nauczycieli (zróżnicowana grupa wiekowa), ok.
800 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 Małopolska Zachodnia
zaangażowanych w zadanie. Obszarem
oddziaływania zadania będzie cały Subregion
Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski,
wadowicki, olkuski, oświęcimski) – jako
miejsce zamieszkania i egzystencji
zaangażowanych w projekt nauczycieli i
uczniów.

Zadanie realizowane w ramach projektu będzie dotyczyło organizacji dzieciom i młodzieży dodatkowaych warsztatów z zakresu fizjoterapii,
dogoterapii, pedagogiki, oraz warsztatów na basenie, prowadzonych w postaci grupowych zajęć terapeutycznych. Głównym celem zadania
będzie usprawnianie ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozwalające na wyrównywanie ich
deficytów rozwojowych, a także pozytywną stymulację oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci pełnosprawnych w odniesieniu do
szeroko pojętego pojęcia niepełnosprawności (ograniczeń wynikających z dysfunkcji rozwojowych, psychomotorycznych, trudności w
pokonywaniu barier mentalnych, społecznych, architektonicznych, panowanie nad emocjami, zachowania trudne i inne). Zastosowanie
zaproponowanych form pomocy wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości funkcjonowania beneficjentów w sferze emocjonalno społecznej, poznawczej oraz ruchowej. Zadania realizowane w projekcie są tak zaplanowane, aby oprócz działań terapeutycznych dawały
beneficjentom możliwość przejawiania własnej inicjatywy, wyzwalania aktywności, samodzielności oraz były szansą nawiązywania
emocjonalnego kontaktu z grupą dzieci spędzających wspólnie czas.

Zadanie będzię skierowane do grupy 28
wszystkie gminy powiatu olkuskiego w tym
beneficjentów z powiatu olkuskiego ( 20 dzieci
Miasto i Gmina Wolbrom
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz
8 dzieci pełnosprawnych w wieku 7-18 lat)

149 970,00 zł

100 000,00 zł

150 000,00 zł

Ziemia Sztuki Ziemia Sztuki - warsztaty artystyczne i koncerty Zadanie składa się z dwóch części - pierwsza z nich to edukacja artystyczna dla dzieci z
warsztaty artystyczne powiatu wadowickiego. o stycznia 2022 odbywają się warsztaty umuzykalniające dla dzieci w przedszkolach i zerówkach, oraz warsztaty
i koncerty
plastyczne i muzyka zespołowa dla dzieci w szkołach w klasach 1-3. Część drugą zadania stanowią letnie XV Międzynarodowe Warsztaty
Gitarowe i Festiwal Terra Artis, będące zwieńczeniem działalności edukacyjnej. Obejmują one warsztaty artystyczne z rożnych dyscyplin
sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi wydarzeniami kulturalnymi. Ważnym wymiarem warsztatów
jest także zaangażowanie lokalnej społeczności, aktywizacja mieszkańców Lanckorony i okolicznych miejscowości (Kalwaria Zebrzydowska,
MZA 36
Wadowice, Izdebnik, Sułkowice, Skawinki, Jastrzębia). Do udziału w Warsztatach zapraszane są dzieci, które uczestniczą w zajęciach
nieodpłatnie. Wstęp na koncerty i inne wydarzenie jest bezpłatne dla publiczności.

Edukacja artystyczna: warsztaty umuzykalniające są Gmina Lanckorona, gmina Stryszów, gmina
skierowane do dzieci w przedszkolach i zerówkach na Kalwaria Zebrzydowska
terenie powiatu wadowickiego, warsztaty plastyczne
oraz muzyka zespołowa są skierowane do dzieciw
szkołach powiatu wadowickiego w klasach 1-3.
Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe oraz Festiwal
Terra Artis są skierowane do grupy dzieci i młodzieży
o zainteresowaniach artystycznych, oraz do lokalnej
społeczności w powiecie wadowickim.

148 230,00 zł

