
      

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów  

do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna 

Osoba/instytucja zgłaszającą 

Nazwa  
Urbis Sp. z o.o. 

Adres  
ul. Chrobrego 24/ 25; 62-200 Gniezno 

 

Dane kontaktowe  
(telefon/e-mail) 

urbis@urbis.gniezno.pl 

61 424 58 00 

Przedsięwzięcie/projekt 

Nazwa  Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej 

Lokalizacja  
ul. Chrobrego 21 oraz Chrobrego 24/ 25 
Działki nr 22/ 6; 22/9; 22/15; 22/3; 21/2 

Opis przedsięwzięcia/projekt 

Strefa Aktywizacji Seniora  
Aktywizacja seniorów gnieźnieńskich w zakresie zajęć 
sportowo-intelektualnych. Planuje się organizację: nauki 
obsługi komputerów dla osób starszych, nauki języków 
obcych, prelekcji i wykładów tematycznych, zajęć ruchowych 
i tanecznych dla seniorów. 
 
Strefa Aktywizacji Młodzieży i Dzieci 
Dla dzieci i młodzieży planuje się zajęcia mające rozwinąć 
zainteresowania w przeróżnych dziedzinach, od aktywizacji 
sportowej, po koła zainteresowań, do pomocy w 
przyswajaniu wiedzy szkolnej w zajęciach pozalekcyjnych i w 
odrabianiu zadań domowych, w postaci korepetycji, czy 
nauki języków obcych. Dodatkowo odbywać się będą zajęcia 
plastyczne (mozaika/witraże), nauka podstaw obsługi 
komputera oraz gry i zabawy planszowe oraz na sprzęcie 
elektronicznym (konsole do gier komputerowych). Wszelkie 
prace dzieci i młodzieży wykonane w Centrum będą 
prezentowane na wystawach i prezentacjach czasowych. 
Przewiduje się stworzenie Baby Clubu dla najmłodszych 
mieszkańców. 
 
Cafeteria 
To miejsce do wypoczynku i konsumpcji z zapleczem 
zarówno dla seniorów oraz młodzieży i dzieci. W obszarze 
tym przewiduje się stworzenie strefy dla zajęć kulinarnych 
połączonych z nauką gotowania, wypieków ciast itp. 
Wydzielono tu również salkę telewizyjną i czytelnię, w której 
seniorzy mogą czytać dzieciom lektury szkolne. 



 
Oranżeria 
Integracja międzypokoleniowa poprzez wspólną uprawę ziół 
i warzyw oraz mini zoo dla nauki opieki nad zwierzętami 
domowymi takimi jak; chomiki, króliczki, ryby akwariowe itp. 
Przy oranżerii na zewnątrz zaplanowano organizację mini 
ogródka warzywnego. 
 
Sekcja sportowa 
Do realizacji zajęć sportowych przewidziano salę ze sprzętem 
do ćwiczeń siłowych i fitnessu, trzy korty do gry w squasha 
oraz ściankę wspinaczkową. W centrum odbywać się będą 
zajęcia sportowe dla przyszłych matek w ramach szkoły 
rodzenia. 
 
Aktywizacja na otwartym terenie 
Możliwość organizacji międzypokoleniowego grilla – ogniska, 
wokół którego będą znajdowały się siedziska. Dodatkowo 
zlokalizowany będzie taras-platforma do występów i zabaw, 
Skate Park dla zabaw i ćwiczeń na rolkach i deskorolkach, 
siłownia terenowa – Crossfit, miejsce gier i zabaw 
terenowych (np. gry w klasy, szachy terenowe). 

Podmiot realizujący Urbis Sp. z o.o. 

Cel (planowany rezultat) 

Zasadniczym celem projektu jest ożywienie społeczne 
dzielnic Gniezna (Stare Miasto i Konikowo) poprzez 
aktywizację sportową, kulturową i oświatową, stworzenie 
nowych miejsc pracy, walkę z bezrobociem i patologiami 
społecznymi. 

Koszty realizacji                       22 mln PLN 
Lata realizacji 2020-2023 
Źródło finansowania  EFS i dotacje celowe z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

W jaki sposób przedsięwzięcie/projekt 
wpłynie na jakość życia 
mieszkańców? 

Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej ma stanowić 
ośrodek integracji i aktywizacji różnych grup wiekowych 
społeczności dzielnic Stare Miasto i Konikowo. Ma być 
miejscem, w którym spotykać się będą ludzie młodzi z 
osobami dorosłymi i w podeszłym wieku, mający okazję 
przekazać młodemu pokoleniu swoje doświadczenie, 
podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami. 
Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej ma stworzyć 
możliwość aktywowania ludzi starszych, wyciągnięcia ich z 
domów, umożliwić kontaktowanie się z innymi 
mieszkańcami miasta. 
Centrum ma być czynne przez cały rok i wszystkie dni 
tygodnia. Aktywizowanie ludzi młodego pokolenia 
zapobiegać ma patologicznym zachowaniom, a stworzenie 
możliwości aktywności ruchowej i intelektualnej będzie 
alternatywą dla bezczynności i apatii. 

 


