
Jednostki pomocnicze w 2020 roku podejmowały i wspierały następujące inicjatywy 

skierowane do poszczególnych grup odbiorców: 

Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole: 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i 

psychicznego seniorów. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Osiedle Chartowo: 

Organizacja ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 47 oraz Szkole Podstawowej nr 

51. 

Grupa odbiorców: uczniowie. 

 

Osiedle Fabianowo-Kotowo: 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów 

rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych 

przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym. 

Grupa odbiorców: rodziny, dzieci, młodzież 

 

Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla. 

Grupa odbiorców: rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy. 

 

Osiedle Głuszyna: 

Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów z terenu Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Osiedle Główna: 

Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Razem na Głównej”. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Osiedle Górczyn: 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów 

rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla. 

Grupa odbiorców: rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy. 

 

Osiedle Grunwald Południe: 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań 

świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie itp. przez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: rodziny. 

 

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Osiedle Grunwald Północ: 

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie 

wypoczynku letniego i zimowego. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież, w tym z wykluczeniami. 

 



Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów 

rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja Konkursu Artystycznego Niepodległa Polska 2020. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież, w tym z wykluczeniami. 

 

Organizacja koncertów dla mieszkańców Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy, osoby z wykluczeniami, dzieci i młodzież. 

 

Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów. 

Grupa odbiorców: seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

 

Osiedle Jeżyce:  

Działania edukacyjne i kulturalne. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież.  

 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież dotyczący ich codzienności. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Organizacja zabaw dla seniorów w Domu Tramwajarza. 

Grupa odbiorców: seniorzy.  

 

Osiedle Junikowo: 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów – organizacja spotkań przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: seniorzy.  

 

Osiedle Kwiatowe: 

Prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu „Utworzenie 

ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych". 

Grupa odbiorców: Dzieci i młodzież. 

 

Osiedle Ławica: 

Działania kulturalne. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież, uczniowie. 

 

Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego. 

Grupa odbiorców: rodziny, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

 

Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy 

 

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację "Dnia Sąsiada" - cyklu spotkań w różnych 

miejscach Osiedla, przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

 

Osiedle Morasko-Radojewo: 

Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - warsztaty dla mieszkańców (pokaz prawidłowego palenia w 

piecach). 

Grupa odbiorców: rodziny, młodzież, seniorzy. 

 

Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym (festyn Osiedlowy). 

Grupa odbiorców: rodziny, młodzież, seniorzy. 

 

Osiedle Ogrody: 

Działania sportowe. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 



Działania kulturalne. 

Grupa odbiorców: dzieci przedszkolne. 

 

Działania edukacyjne. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

im. Z. Tylewicza. 

 

Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria 

Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla.  

Grupa odbiorców: dorośli, seniorzy. 

 

Osiedle Rataje: 

Organizacja wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” Akcji Lato dla dzieci i młodzieży z terenu 

Osiedla. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Organizacja spotkań, zajęć kulturalno-oświatowych dla seniorów  z Zespołu Dziennych Domów Pomocy  „Klub 

Promień”. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki: 

Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy, dzieci i młodzież. 

 

Osiedle Stare Miasto: 

Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla.  

Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. 

 

Organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zorganizowany wypoczynek dla grup dzieci  

i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wakacji.  

Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

 

Organizacja zajęć dla seniorów. Integracja osób starszych, uczestnictwo w wspólnych zajęciach ruchowych  

i nie tylko.  

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców.  

Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. 

 

Organizacja konkursu fotograficznego.  

Grupa odbiorców: dzieci, młodzież.  

 

Organizacja mitingu lekkoatletycznego.  

Grupa odbiorców: uczniowie szkół podstawowych z terenu Osiedla. 

 

Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo: 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w Szkole Podstawowej nr 59 oraz Przedszkolu nr 15. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Działania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Osiedle Świerczewo: 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: Dzieci i młodzież, uczniowie, w tym z wykluczeniami. 

 

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych. 

Grupa odbiorców: Młodzież, rodziny, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 



 

Osiedle Stary Grunwald: 

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez 

warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne. 

Grupa odbiorców: seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

 

Integracja rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: rodziny, młodzież. 

 

Osiedle Św. Łazarz: 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Grupa odbiorców:  osoby niepełnosprawne. 

 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań 

okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itd., 

organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, 

ul. Konopnickiej 18. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małeki. 

Grupa odbiorców: cała społeczność lokalna oraz mieszkańcy innych osiedli. 

 

„Tropy bamberskie na Łazarzu” – organizacja spaceru na terenie Osiedla oraz towarzysząca temu mini-publikacja 

lub folder podsumowujący poszukiwania z tego zakresu. 

Grupa odbiorców: cała społeczność lokalna oraz mieszkańcy innych osiedli. 

 

Wiosenne-letnie spacery fotograficzne. 

Grupa odbiorców: cała społeczność lokalna oraz mieszkańcy innych osiedli. 

 

Warsztaty dla młodzieży. 

Grupa odbiorców: młodzież. 

 

Spotkania sieciujące łazarskie inicjatywy kulturalno-społeczne, będące częścią Otwartej Strefy Kultury Łazarz. 

Grupa odbiorców: cała społeczność lokalna. 

 

Dofinansowanie kolonii letnich. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Questy łazarskie. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Organizacja warsztatów i konkursów. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie Osiedla. 

Grupa odbiorców: cała społeczność lokalna. 

 

Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie: 

Wsparcie i aktywizacja seniorów.  

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Osiedle Wilda: 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych.  

Grupa odbiorców: uczniowie i młodzież. 

              

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu „Utworzenie 

ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych”.  

Grupa odbiorców: dzieci i uczniowie. 



 

Organizacja czasu wolnego oraz zajęć ruchowych dla seniorów z terenu Osiedla. Podejmowane w tym zakresie 

działania mają prowadzić do aktywizacji osób starszych.  

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla.  

Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

 

Osiedle Zielony Dębiec: 

Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

Sportowe spotkania z młodzieżą. 

Grupa odbiorców: rodziny, dzieci i młodzież. 

 

Osiedle Żegrze: 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w Szkole Podstawowej nr 64 oraz Szkole 

Podstawowej nr 50. 

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

 

Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla oraz zakup biletów na spektakle dla seniorów. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

 

 


