LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH I ODRZUCONYCH
W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA 2023 ROK
WYDARZENIA
CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW / UZASADNIENIE
ODRZUCENIA
Edukacja kulturalna mieszkańców, popularyzacja sportowego trybu życia,
integracja społeczna.

LP.

NAZWA PROJEKTU

KWALIFIKACJA

1.

Wkręć się zdrowo w kulturę

PRZYJĘTY

2.

Rajd rowerowy "Szlakiem walk nad rzeką Wartą"

PRZYJĘTY

Popularyzacja lokalnej historii i sportowego trybu życia.

3. Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli

PRZYJĘTY

Integracja społeczna, popularyzacja aktywnego wypoczynku, poprawy
sprawności. Ukazanie placówki oświatowej jako miejsca przyjaznego dziecku.

4.

Święto ulicy Grunwaldzkiej

PRZYJĘTY

5.

Alternatywna Zduńska Wola

PRZYJĘTY

6.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie całego miasta.
Zakupienie żywności. Usługi weterynaryjne. Środki na zdarzenia.

ODRZUCONY

7.

Zadbaj o siebie - "Różowa Wstążka"

PRZYJĘTY

8.

"Dopóki masz wybór" - profilaktyczny program słowno muzyczny

PRZYJĘTY

9.

Widzewski Dzień Dziecka

PRZYJĘTY

10.

Spacer z artystami

PRZYJĘTY

11.

Muzyka o filmie, film o muzyce. Filmowo - muzyczne spotkania
,,Między obrazami"

PRZYJĘTY

12.

Piknik Rodzinny - Karsznice 2023

PRZYJĘTY

13.

Muzyczna niedziela w plenerze

PRZYJĘTY

Integracja społeczna, popularyzacja aktywności fizycznej, wzmocnienie więzi
społecznych oraz lokalnej tożsamości.
Edukacja kulturalna mieszkańców, promocja lokalnych twórców oraz muzyki
alternatywnej.
Zadanie nie wpisuje się do kategorii wydarzeń jak i inwestycji, należy do zdań
własnych gminy, na które zabezpieczane są środki z budżecie Miasta, a także nie
spełnia zasady ogólnodostępności.
Edukacja prozdrowotna, uwrażliwienie społeczności na profilaktykę zdrowia i
potrzebę świadomego dbania o siebie i innych.
Integracja społeczna, edukacja o skutkach uzależnień, podnoszenie jakości życia,
budowanie współodpowiedzialności za lokalną wspólnotę.
Integracja społeczna, krzewienie kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu
życia.
Edukacja kulturalna mieszkańców, upamiętnienie artystów żyjących w Zduńskiej
Woli.
Edukacja kulturalna mieszkańców, przybliżenie idei kina artystycznego,
wzmacnianie więzi społecznych.
Edukacja kulturalna mieszkańców. Popularyzacja zabaw i aktywności na świeżym
powietrzu poprzez sport i zabawę, integracja społeczna i międzypokoleniowa
mieszkańców.
Edukacja kulturalna mieszkańców, integracja społeczna, popularyzacja gry na
instrumentach.
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14.

Zduńska Wola rozwija talenty tenisowe

PRZYJĘTY

Aktywny wypoczynek, sport, integracja, wzmacnianie więzi społecznych.

15.

"OD MALUSZKA DO DZIADUSZKA"

PRZYJĘTY

Integracja społeczna, podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych.
Popularyzacja zabaw i aktywności na świeżym powietrzu przez zabawę i sport.

16.

Eksperyment Festiwal

PRZYJĘTY

Integracja społeczna, popularyzacja muzyki elektronicznej wśród mieszkańców.

17.

PIKNIK EKO - NAJBARDZIEJ EKO JEST LOKALNIE

PRZYJĘTY

Integracja społeczna i edukacja ekologiczna mieszkańców.

ODRZUCONY

Brak listy poparcia do wniosku.

Streetworkout dla seniorów i dorosłych na Kępinie. Zajęcia
gimnastyczne/rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z użyciem wagi
18.
własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja
#Zdrowy kręgosłup

