
Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli realizowane w 2021 

r.  

 

Nazwa osiedla Krótki opis inicjatywy 

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 w 

trudnej sytuacji życiowej. Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

Osiedle Chartowo Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w 

Szkole Podstawowej nr 47 oraz Szkole Podstawowej nr 51. 

Grupa odbiorców: uczniowie. 

Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa. Grupa 

odbiorców: seniorzy 

Osiedle Fabianowo-Kotowo Centrum Inicjatyw Lokalnych.  Grupa odbiorców: rodziny, 

młodzież, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

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 warsztatów 

kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla. Grupa 

odbiorców: rodziny, uczniowie, młodzież, osoby z 

wykluczeniami.                                                  Organizacja 

imprez osiedlowych w ramach akcji „Lato z Estradą”. Grupa 

odbiorców: rodziny, uczniowie, młodzież, osoby z 

wykluczeniami. 

Osiedle Główna Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Razem na 

Głównej”. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

Grupa odbiorców:  młodzież. 

Dofinansowanie działalności Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Grupa odbiorców: rodziny, dzieci, młodzież, seniorzy, 

cudzoziemcy. 

Osiedle Głuszyna Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez 

organizację czasu wolnego. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Osiedle Górczyn Centrum Inicjatyw Lokalnych. Grupa odbiorców: rodziny, 

młodzież, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

Projekt „Edukacja sportowa – Szkolna Liga Piłki Ręcznej” w 

ramach Programu „Sportowy Poznań” – „Małe szkraby grają 

w rękę dla zabawy”. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Liga Osiedlowa na terenie SP nr 4 w Poznaniu, Bieg Osiedlowy, 

Karate. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, 

muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w 

Szkole Podstawowej nr 10. Grupa odbiorców: uczniowie, 

młodzież. 



Osiedle Grunwald Południe Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na 

terenie Osiedla. Grupa odbiorców: rodziny, seniorzy, 

młodzież, osoby z wykluczeniami, cudzoziemcy. 

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

Grupa odbiorców: osoby z wykluczeniami. 

Szkoła Podstawowa nr 90 - organizacja półkolonii dla dzieci w 

okresie letnim. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Szkoła Podstawowa nr 80 - organizacja półkolonii dla dzieci w 

okresie letnim. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Osiedle Grunwald Północ Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, 

emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów 

rekreacyjno-integracyjnych. Grupa odbiorców: seniorzy. 

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 wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku 

letniego i zimowego. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Organizacja koncertów i warsztatów muzycznych. Grupa 

odbiorców: rodziny, seniorzy, młodzież, osoby z 

wykluczeniami, cudzoziemcy. 

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku. Grupa 

odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Integracja między pokoleniowa mieszkańców osiedla poprzez 

organizację wycieczki. Grupa odbiorców: rodziny, seniorzy, 

młodzież, osoby z wykluczeniami, cudzoziemcy. 

Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w 

ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe 

szkraby grają w rękę dla zabawy. Grupa odbiorców: 

uczniowie, młodzież. 

Osiedle Jeżyce Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez 

organizację spotkań integracyjnych i zabaw przez organizacje 

niezaliczane do sektora finansów publicznych. Grupa 

odbiorców: seniorzy. 

Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez 

organizację wycieczek dla seniorów przez organizacje 

niezaliczane do sektora finansów publicznych. Grupa 

odbiorców: seniorzy. 

Organizacja warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów 

przez organizacje niezaliczane do sektora finansów 

publicznych. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Festyn osiedlowy "Dni Jeżyc". Grupa odbiorców: cała 

społeczność lokalna. 

Osiedle Junikowo Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych 

emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty 



niezaliczane do sektora finansów publicznych. Grupa 

odbiorców: seniorzy. 

Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z 

rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych. Grupa 

odbiorców: młodzież. 

Organizacja spotkań świątecznych dla osób starszych, 

emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia 

Piłkarsko – Sportowe. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież, 

rodziny. 

Osiedle Kiekrz Usługi związane z organizacja festynu osiedlowego. Grupa 

odbiorców: rodziny. 

Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 

młodzieży UKS. Grupa odbiorców : dzieci i młodzież. 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja 

wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i  młodzieży 

z terenu Osiedla Kiekrz. Grupa odbiorców : dzieci i młodzież. 

Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami. Grupa 

odbiorców : seniorzy. 

Osiedle Krzesiny- Pokrzywno-

Garaszewo 

Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie 

przy OSP Krzesiny. Grupa odbiorców: wszyscy mieszkańcy. 

Osiedle Krzyżowniki -

Smochowice 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

Grupa odbiorców: Dzieci, młodzież. 

Działania sportowe - organizacja zajęć gimnastyki sportowej 

w SP nr 57. Grupa odbiorców: młodzież. 

Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla. Grupa 

odbiorców: seniorzy. 

Organizacja turnieju piłki nożnej Smochy Cap. Grupa 

odbiorców: rodziny. 

Osiedle Kwiatowe Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla 

mieszkańców osiedla. Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, 

rodziny, osoby z wykluczeniami. 

Zajęcia sportowe dla seniorów w ramach „Trenera 

senioralnego”. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Impreza sportowa w ramach akcji „Sto Orlików na następne 

100-lecie Niepodległości”. Grupa odbiorców: seniorzy, 

rodziny, młodzież, dzieci. 

Organizacja kursów programowania dla dzieci. Grupa 

odbiorców: dzieci, młodzież. 

Organizacja szkolenia „Senior on-line”. Grupa odbiorców: 

seniorzy. 

Osiedle Morasko-Radojewo Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą lub rejsu 

tramwajem wodnym. Grupa odbiorców: rodziny. 

Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - 

warsztaty, spotkania, wycieczki. Grupa odbiorców: seniorzy. 



Organizacja i prowadzenie festynu osiedlowego. Grupa 

odbiorców: rodziny. 

Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno - 

integracyjnym - Dzień Seniora. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja Mikołajek dla dzieci - występ, przedstawienie. 

Grupa odbiorców: dzieci. 

Osiedle Naramowice Działania profilaktyczne prozdrowotne dla seniorów. Grupa 

odbiorców: seniorzy. 

Osiedle Nowe Winogrady 

Północ 

Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalnym. 

Grupa odbiorców: rodziny, młodzież, seniorzy. 

Osiedle Nowe Winogrady 

Wschód 

Wspieranie integracji międzypokoleniowej. Grupa odbiorców: 

rodziny, młodzież, seniorzy.  

Osiedle Ławica Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na 

działania Klubów Seniora z terenu Osiedla. Grupa odbiorców: 

seniorzy. 

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla poprzez 

organizację wydarzeń z zakresu kultury i rekreacji oraz 

spotkań integracyjnych poprzez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych. Grupa odbiorców: seniorzy, 

młodzież, rodziny, osoby z wykluczeniami, cudzoziemcy. 

Osiedle Ogrody Wspieranie imprez integracyjnych  i aktywizujących seniorów 

w Dziennym DPS - Nowy Świat. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja festynu osiedlowego - oprawa artystyczna, 

scena, nagłośnienie. Grupa odbiorców: cała społeczność 

lokalna. 

Osiedle Piątkowo Zajęcia dla seniorów. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Osiedle Piątkowo Północ Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach 

programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla 

zabawy”. Grupa odbiorców : dzieci i młodzież. 

Organizacja zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców z 

terenu Osiedla. Grupa odbiorców: rodziny. 

Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą". 

Grupa odbiorców: rodziny. 

Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

Osiedle Podolany Organizacja obchodów 100-lecia Podolan. Grupa odbiorców: 

rodziny. 

Organizacja obchodów Dnia Dziecka SP 62 oraz Przedszkole 

nr 142. Grupa odbiorców: Dzieci, młodzież. 

Osiedle Ostrów Tumski-

Śródka-Zawady-Komandoria 

Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z 

mieszkańcami Osiedla. Grupa odbiorców: dorośli, seniorzy. 

Organizacja festynu osiedlowego. Grupa odbiorców: dzieci i 

młodzież.  

Osiedle Rataje Organizacja konkursów i zakup nagród dla uczniów w Szkole 

Podstawowej nr 19. Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Organizacja konkursów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 

2 (organizacja, zakup materiałów  

i nagród). Grupa odbiorców: uczniowie, młodzież. 



Organizacja festynu "Dzień Dziecka/Powitania/Pożegnanie 

Lata" w Szkole Podstawowej nr 2. Grupa odbiorców: 

uczniowie, młodzież, rodziny, osoby z wykluczeniem.  

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na 

terenie Osiedla. Grupa odbiorców: rodziny, seniorzy, 

młodzież, osoby z wykluczeniami, cudzoziemcy. 

Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowych 

dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8. Grupa 

odbiorców: uczniowie, młodzież. 

Osiedle Sołacz Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla. Grupa 

odbiorców: rodziny 

Osiedle Stare Miasto Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na 

terenie Osiedla. Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, dorośli, 

seniorzy. 

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.  

Osiedle Stare Winogrady Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z 

terenu Osiedla Stare Winogrady. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 

MDK nr 2. Grupa odbiorców: uczniowie. 

Edukacja prewencyjna dla dzieci i młodzieży (JRG nr 5). Grupa 

odbiorców: uczniowie. 

Osiedle Starołęka-Minikowo Centrum Inicjatyw Lokalnych. Grupa odbiorców: rodziny, 

młodzież, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

Organizacja osiedlowego finału konkursu Zielony Poznań - 

zakup bonów na nagrody. Grupa odbiorców: rodziny, seniorzy, 

osoby z wykluczeniami. 

Zadania z zakresu oświatowego, wychowania. Grupa 

odbiorców: uczniowie. 

Zadania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla. 

Grupa odbiorców: seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na 

terenie Osiedla. Grupa odbiorców: rodziny, seniorzy, 

młodzież, osoby z wykluczeniami, cudzoziemcy. 

Osiedle Stary Grunwald Organizacja festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o 

charakterze kulturalnym. Grupa odbiorców: uczniowie, 

młodzież, seniorzy, rodziny, osoby z wykluczeniami. 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych 

emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań 

świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na 

pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Osiedle Strzeszyn Lato z Estradą - letnie animacje dla dzieci. Grupa odbiorców: 

dzieci. 

Animacje sportowe dla dzieci i młodzieży. Grupa odbiorców: 

dzieci i młodzież. 



Osiedle Szczepankowo-

Spławie-Krzesinki 

Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla 

mieszkańców osiedla. Grupa odbiorców: rodziny, uczniowie, 

młodzież, osoby z wykluczeniami. 

Organizacja pikników przedszkolnych. Grupa odbiorców: 

rodziny, dzieci, młodzież, seniorzy, osoby z wykluczeniami. 

Zakup zestawu zabawowego Galax na plac zabaw 

Przedszkola nr 93. Grupa odbiorców: dzieci. 

Osiedle Świerczewo Organizacja pierwszego Świerczewskiego Kiermaszu 

Charytatywnego. Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, rodziny, 

seniorzy. 

Organizacja zajęć nordic-walking. Grupa odbiorców: dzieci, 

młodzież, rodziny, seniorzy. 

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Grupa 

odbiorców: seniorzy. 

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych. Grupa odbiorców: 

dzieci, młodzież, rodziny, seniorzy. 

Organizacja wydarzeń w ramach akcji Lato z Estradą. Grupa 

odbiorców: dzieci, młodzież, rodziny, seniorzy. 

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 itp., 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. 

Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za 

pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych. Grupa 

odbiorców: cała społeczność lokalna. 

Organizacja wydarzeń sportowych na terenie pływalni i w 

Parku Kasprowicza. Grupa odbiorców: dzieci i młodzież. 

Osiedle Umultowo  

 

Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z 

terenu Osiedla Umultowo. 

Grupa odbiorców: seniorzy.  

Koncert Festynów jazzowych „ Jazz nad potokiem”. Grupa 

odbiorców: rodziny. 

Festyn i turnieje piłkarskie  „Umultowo na sportowo”. Grupa 

odbiorców: rodziny. 

V Bieg przełajowy im. Andrzeja Szozdy. Grupa odbiorców: 

rodziny. 

Osiedle Warszawskie-Pomet-

Maltańskie 

Zakup biletów do kina, na spektakle oraz koncerty dla 

seniorów. Grupa odbiorców: seniorzy. 

Organizacja Mistrzostw Osiedla. Grupa odbiorców: uczniowie, 

młodzież. 

Osiedle Wilda Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

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 imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na 

terenie Osiedla. Grupa odbiorców: cała społeczność lokalna. 

Osiedle Winiary Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków. Grupa odbiorców: 

uczniowie. 

Zawody gimnastyki artystycznej. Grupa odbiorców: 

uczniowie. 

Organizacja pikniku integracyjnego osiedlowego Pożegnanie 

Lata. Grupa odbiorców: rodziny. 

Zajęcia pozalekcyjne z gimnastyki artystycznej. Grupa 

odbiorców: uczniowie. 

Turniej koszykówki dla młodzieży. Grupa odbiorców: 

uczniowie. 

Osiedle Zielony Dębiec Sportowe spotkania z młodzieżą. Grupa odbiorców: młodzież. 

Organizacja festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla. 

Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, rodziny, seniorzy. 

Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na 

terenie Osiedla. Grupa odbiorców: dzieci, rodziny, młodzież, 

seniorzy. 

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. 

Grupa odbiorców: seniorzy. 

Źródło: UMP 

 

 


