
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelniad na komputerze,
2. Przed wypetnieniem wniosku nale2y zapozna( sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
btEd6w fonnalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4, DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i przemy5lany projekt

mohna opisai kr6tko, a j ednoczeSn ie wyczerp uj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszq byc realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawierat, spos6b ich

liczenia.

Drugipiknil< rodzinny ze stra2akami i wymian4 s?siedzk4 w tle.Tytul wniosku:

l9 rnaia 2019 r.
19 rnaia 2019 r.Termin zakoftczeniaz
Rada Dzielnicy Chwarzno - WiczlinoPartner I - Wnioskodawca:

Ochotnicza StraL Po2arna Cdvnia Wiczlino

Dzielnica Chwarzno-Wiczlino (Gdynia Zach6d) jest najwigksz4 dzielnic4 Gdyni
i zajmuje ponad 20% jej obszaru. Jest to najmlodsza dzielnica, kt6ra jednocze5nie

najszybciej rozwija sig z poSr6d wszystkich dzielnic Miasta Cdyni. Obecnie na jej
terenie mieszka ponad 12 tysigcy zameldowanych mieszkaric6w. Od 1998 roku na

terenie Gdyni Zach6d tr6jrniejskie firmy z bran2y deweloperskiej prowadz4liczne
inwestycje od budynk6w wielorodzinnych po domy jednorodzinne. W dzielnicy
brakuje obiektu, kt6ry un,o2liwiatby szeroko rozumian1 integracjg jej mieszkafic6w,

zapoznanie ich z histori4, perspektywami rozwoju i problemami dzielnicy.

Piknik ma na celu integracjg mieszkaftc6w, zdobycie lub ugruntowanie wiedzy na

temat udzielania pierwszej pomocy, zasad zachowania sig w sytuacji pozaru lub
wypadku drogowego oraz jak zabezpieczaC mienie i Zycie. Dodatkow4 warto6ci4

pikniku bgdzie zachgcenie mieszkahc6w do meldowania sig w dzielnicy, w kt6rej
mieszkaj4.

Mieszkaricy dzielnicy b9d4 mogli pozna( cztonk6w jedynej w Gdyni Ochotniczej

StraZy Pozarnej, powotanej ponad sto lat temu bo w l91l roku. Czlonkowie tej
jednostki pokaaq jak korzystad z galnicy, jak gasi6 poZary zaleZnie od 2r6dla ich

powstania. Mieszkancy dowiedz4 sig, jak zabezpieczy6 sig przed zalaniern i jak
postgpowad, gdy woda pojawi sig w mieszkaniu czy w piwnicy. Dodatkowo zostanie

przeprowadzona pokazowa akcja udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w

wypadku drogowyrn.

Dla najrnlodszych rnieszkafrc6w zostan4 przygotowane gry i zabawy. Piknik bgdzie

mial zapewnione niezb gdne zabezpieczenie techniczne (nagtoSnienie, narnioty).

Dodatkowo, w ramach in czas trwania pikniku

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostauie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigc ia.



bgdzie moZliwa wymiana niepotrzebnych rzeczy zalegaj1cych gdzie5 na strychach
czy w piwnicach takich jak na przyktad foteliki samochodowe, rowerki, hulajnogi,
zabawki, w6zki czy ubranka dzieciEce, z kt6rych pociechy juZ wyrosty.

W czasie trwania imprezy bgdzie r6wniez dziatala strefa gastronomiczna.

Grupa
odbiorc6w.

Wszyscy rnieszkaricy dzielnicy - doro6li i dzieci.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Miejscem odbycia sig proponowanego pikniku bgdzie niezagospodarowany jeszcze

teren nalez4cy do Gminy - dzialka 51414 (ponigdzy ulic4 Chwarznierisk4 oraz
Staniszewskiego, na tylach pawilonu w kt6rym znajduj1 sig m,in. delikatesy Misiek).
Teren jest tatwo dostgpny, z dobryrn dojazdern komLrnikacj4 rniejsk4 oraz
samochodami osobowymi. Mieszkahcy bgdq mogli przyj\I calyrni rodzinami, z
kocami piknikowyrni oraz swoim jedzeniem. Ponadto bgdzie moLna kupi6 jedzenie
ipicie w strefie gastronomicznej.
Pocz4tek pikniku - godzina 14.00
Od godziny 14.00 - prezentacja OSP Cdynia Wiczlino:
- rys historyczny jednostki,
- opis zadari i dzialania OSP,
- pokazy gaszenia poLaru (zakres

atmosferycznych),
pokazu bgdzie uzaleLniony od warunk6w

- symulacja wypadku drogowego i pokaz udzielenia pierwszej pomocy,
- szkolenie z obslugi gaSnicy,
- pokazy sprawnoSciowe, sprzgtu gaSniczego i konkursy.

W namiotach r6wnie2 bgdzie przeznaczone miejsce do wymiany rzeczy
zalegaj1cych gdzie6 na strychach czy w piwnicach takich jak na przyldad foteliki
samochodowe, rowerki, hulajnogi , zabawki, w6zki czy ubranl<a dziecigce, z kl6rych
pociechy juZ wyrosly.

Uczestnicy pikniku bgd4 mogli brac udzial w przygotowanych grach i zabawach.
Dla dzieci bgd4 rozstawione dmuchane atrakcje.

Celem catego projektu jest integracja niieszkaric6w oraz zaznajomienie ich z
podstawow4 wiedz4 na tematy zwi4zane z bezpieczehstwem mienia i Zycia. Rada

Dzielnicy bgdzie prowadzila podczas pikniku kampanig informacyjn4,
przedstawiaj4c4 Radg Dzielnicy, bgdzie zachgcala mieszkafc6w do meldowania sig

w dzielnicy oraz dziEki temu do brania czynnego udzialu w Zyciu dzielnicy poprzez
skladanie projekt6w do BudZetu Obywatelskiego czy branie udzialu w glosowaniach
doty czycy ch proj ekt6w w dzie ln icy.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Piknik odbgdzie sig 19 maja2019 r. w godzinach 14.00-18.00.



Skr6cony opis
przedsigrvzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umteszczenia na
stronre Internetowej

,,Drugi piknik rodzinny ze stralakatni i s4siedzk4 wymian4 w tle" to projekt
skierowany do m ieszkahc6w dzi e I n icy Chw arzno- W icz I i no, kt6ry zaldada
organizacig plenerowej imprezy na terenie dzielnicy. W ramach przedsigwzigcia
odbgd4 sig pokazy gaszeniapoLaru, udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie z
obslugi ga6nicy. Ponadto na terenie pikniku powstanie strefa gastronomiczna, strefa
animacji dla dzieci, zostan4 ustawione dmuchane zabawki aIakle zostanie
wydzielone miejsce, gdziebgdzie rrozna wymieni6 lub odda6 rzeczy, kt6re staly siq
dla mieszkafic6w zbgdne np. dzieciEce zabawki, sprzgt spoftowy, turystyczny,
ubrania, ksi4Zki, drobne AGD. Piknik odbgdzie sig w niedzielg, w godzinach
popoludniowych, a jego miejscem bEdzie polana pomigdzy ulic4 Chwarznierisk4 i
Staniszewskiego, po lewej stronie delikates6w,,Misiek".

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy

budZetu rady dzielnicv' ) Koszt calkowity (brutto)

4 000 zL

2 500 zl

500 zl

500 zI

600 zI

Broszury z informacjarni
o postqpowaniu p. poZ.

1 komplet x 400 zl

Wynajem dmuchanych
zabawek dla dzieci
(zamek, zjehd?alnia itp.)
1 kornplet x 3 100 zl

Gry i zabawy dla
najmlodszych

Wynajem namiot6w i
stol6w
I komplet x2 500 zl

NagloSnienie
I komplet x 500 zl

Sanitariat
1x500zl

Akcja promocyjna
wydarzenia

4 000 zt

2 500 zl

500 zl

500 zt

600 zt

12 500 zl
l) Nie vigcej ni2 lovotovynikajclcct z $ I ust 2 zasad
przeproiladzania kon kursu



Inne uwagi
maj4ce
znaczenle
przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam)ite jako partner wniosku konkursowego ,,Drugi piknik ze straitakami i wymian4
s4siedzk4 w tle" jestem got6\ry do realizacji deklarowanych powyZej zadaft z cal4 staranno5ci4
i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamfwieh
nubficznych. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz fuukcja
( orzewodniczacv Iub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

Edyta Rotta - Klajnert
Wiceprzew odniczqca Rady Dz ieln icy

Imiq i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ratnienia Partnera 2 Podois(v)

Waldemar Kolatowski

Potwierdze nia zloienia wnio sku :
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Idata

za kObowi4zkowy zalqczni
Uchwala rady dzielnicy o przystgpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


