
TYTUŁ ZADANIA: 

Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza 

CHARAKTER ZADANIA: 

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście 

LOKALIZACJA, MIEJSCE: 

Wybrane obszary w obrębie Parku Żeromskiego ( od 5 do 10 punków) oraz Parku Kasprowicza ( od 5 do 

10 punktów) oddalone od głównych alejek. 

Wnioskodawca: 

OPIS ZADANIA: 

Projekt zakłada stworzenie, zakup i instalację 20 hamaków w przestrzeni publicznej 

Szczecina - 10 na terenie Parku Żeromskiego oraz 10 na terenie Parku Kasprowicza. Trwałość 

konstrukcji zapewnią odporne na warunki atmosferyczne materiały ( pomysł wykorzystany w 

Kopenhadze: zrecyklingowane węże strażackie może być inspiracją dla Szczecina ) Hamaki 

w założeniu mają spełniać funkcję rekreacyjną, umożliwiać zaznanie chwili wytchnienia w 

centrum miasta, dlatego ich zainstalowanie poprzedzone będzie wyborem miejsc zacisznych 

w parku Kasprowicza. Hamaki będą rozproszone ( max 2-3 w jednym miejscu) tak by 

zapewnić spokój osobom z nich korzystającym 

UZASADNIENIE ZADANIA: 

Jak pokazuje przykład Kopenhagi a także rodzimej Warszawy ( zdjęcia autorstwa 

pomysłodawczyni projektu w załączniku) , ogólnodostępne hamaki wkomponowane w 

przestrzeń publiczną cieszą się rosnącą popularnością , jest to pożądana przez mieszkańców i 

turystów forma relaksu. Korzystanie z nich pozytywnie wpływa na samopoczucie, stanowi 

odskocznię od pędu dnia codziennego, pozwala na chwilę oddechu od zgiełku wielkiego 

miasta. Realizacja projektu wpłynie na szczecinian wielotorowo. Zwiększy atrakcyjność 

miasta dla turystów, przyczyni się zarówno do promocji zdrowego trybu życia (walka ze 

stresem poprzez kontakt z naturą) oraz promocji działań proekologicznych w naszym regionie 

( wykorzystanie materiałów z recyklingu do produkcji hamaków– np. zużyte węże 

strażackie).  

BENEFICJENCI ZADANIA: 

Na realizacji projektu "Rozbujajmy Szczecin" zyskają wszyscy mieszkańcy oraz turyści, 

ponieważ hamaki umiejscowione będą w najbardziej reprezentatywnych parkach, zielonych 

przestrzeniach miasta. Wstępny projekt zakłada zainstalowanie hamaków pojedynczo ( 

ewentualnie maksymalnie 2-3 hamaki obok siebie) w oddaleniu od głównych alejek, by 

zapewnić osobom z nich korzystającym spokój i ciszę. Jest to forma spędzania czasu 

odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych zarówno dla osób młodych, rodzin jak i osób 

starszych. 

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA: 

FORMULARZ PROJEKTU
SBO 2019



składowa zadania koszt 

20 hamaków na metalowym trwałym stelażu wykonanych z 

woodoodpornego materiału (preferowane tworzywa z recyklingu) 
49 000,00 

Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 49 000,00 

 


