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Opis projektu:
Projekt stanowi odpowiedź góro-kalwaryjskich Mam na plac zabaw, który zlokalizowany jest przy ul.
Dominikańskiej w Górze Kalwarii i wymaga modernizacji. Obecny stan placu zdaniem wielu
korzystających z niego jest mało atrakcyjny. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w tej
przestrzeni, uatrakcyjnienie jej i wykorzystanie potencjału. Działania będą obejmowały następujące
etapy:
1. KONSULTACJE z osobami korzystającymi z placu zabaw (rodzice, opiekunowie) w celu ostatecznego
wybrania zabawek, w które zostanie doposażony plac zabaw. W każdym miejscu na którym ma
stanąć nowy sprzęt zostanie przygotowanych kilka wariantów, pomiędzy którymi nastąpi wybór.
Konsultacje nastąpią podczas jednego ze spotkań Mam i Żon, które prowadzą inicjatorki niniejszego
projektu. Informacja na temat tego spotkania zostanie upubliczniona m.in. w mediach
społecznościowych. Na spotkanie będzie mógł przyjść każdy.
2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI i dopięcie wszystkich formalności w porozumieniu z firmą
wykonującą zlecanie (m.in. przygotowanie planów zagospodarowania terenu, negocjacje i ostateczna
weryfikacja kosztorysu)
Wszystkie przewidziane do montażu zabawki będą odpowiadały wymaganym normom
bezpieczeństwa i posiadały wszelkie niezbędne atesty, a także będą interesujące dla dzieci. W
przewidzianym planie zostanie uwzględniona przepisowa strefa bezpieczeństwa wokół każdej
zabawki.
Uzasadnienie potrzeby realizacji
Dostosowanie jedynego w centrum placu zabaw do potrzeb dzieci w różnym wieku
Opis lokalizacji
Teren byłej jednostki wojskowej, plac zabaw przy ul. Dominikańskiej.
Zasady korzystania z efektu przez mieszkańców
Projekt modernizacji placu zabaw będzie służył szczególnie rodzinom z Góry Kalwarii, które posiadają
lub będą posiadać dzieci. Plac zabaw nadal pozostanie dostępny dla wszystkich mieszkańców ze
względu na umieszczone tam urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Jednocześnie stanie o
wiele bardziej atrakcyjnym miejscem dla dzieci w różnym wieku, zarówno maluchów do 3 lat jak i
dzieci powyżej 3 roku życia ( w tej chwili większość zabawek jest dostosowana dla starszych dzieci, a
piaskownica, z której mogłyby korzystać maluchy jest wyniesiona ponad poziom gruntu).

Nie można również wykluczyć tego, że realizacja projektu będzie służyła osobom przejeżdżającym
przez miasto i turystom z dziećmi (szczególnie ze względu na bliskość nowo powstałego hotelu). Na
modernizacji placu zabaw skorzystają nie tylko dzieci, ale i dorośli, którzy zapewniając atrakcyjny czas
w bezpiecznej przestrzeni swoim pociechom, będą mogli skorzystać z wybudowanej już na tym
terenie siłowni plenerowej
Poszczególne elementy kosztów
UWAGA! Ostateczny koszt modernizacji będzie zależał od wyboru podjętego przez mieszkańców
miasta na pierwszym etapie projektu w ramach konsultacji.
Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach
- bieżąca konserwacja zabawek

