
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
l. Wnioski naleZy wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem vrniosku naleiry zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
blgd6w formalnych dyskwalifftuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo$ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy$lany projekt
moZna opisai kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

iczenia.

Wniosek Konkursowy,,Prwiazna dzielnicatt
Tytul wniosku:

Dzief S4siada na Dzialkach LeSnych

Termin rozpoczgcia:
Luty 2019

Termin zdkofczenia:
Sierpiet'r 2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielrricy Dzialki LeSne

Partner 2
Fundacja Wsp6lDzielrria

Partner 3 SP 26 Gdynia im. Zolnierzy Armii Krajowej

. moZe by6 wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIDWZIDCIA
Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

IdeaDniaS4siadanarodzilasigweFrancjiwlgggrokupowodemjejpowstaniabyloto, Zeludzie
coruz czgficiej oddalaj4 sig od siebie, a wigzi spolecme rozluZniaj4 sig.
Pomysl EFLS okazal sig sukcesem ^ od2004 roku Swigto obchodzone jest w calej Europie i z roku na
rok pomysl rozprzestrzenia sig po Swiecie.

w 2019 roku planujemy ,,Dziert. Sqsiada na Dzialkachlesnych". Bgdzie to okazja do
migdrypokoleniowej integracji spoleczroSci lokalnej miesz,kafc6w dzielnicy Dzialki LeSne.
Spotkania dla senior6w pozwol4 zacie6ni6 wigzi migd4r mieszkaf,cami dzielrricy, co zapobiegnie ich
poczuciu osamotnienia. Zaleiry na'nr. na wzmocnieniu identJrfftacji z miejscem zamieszkania
mieszkafc6w dzielnicy (w szczeg6lnosci w: mlodneiry, mlodych rodzicach, czy nowych
mieszkafcach dzielnicy) , podlreSlajqc jej historycmy charakter (spotkania historyczne i tematyczne).
Poczucie przynaleZnoSci do dzielnicy przekJada sig na wigksz4 odpowiedzialnoSd za miejsce, w
kt6rym mieszkamy i dbanie o przeshzef wok6l.

wydmzeniem zamykaj4clm projekt bgdzie spotkanie i zabawa na swieZym powietrzu.
Wsp6lnie z mieszkafcami DziatekleSnych i ich rodzinanri bgdzie mozna aktywnie spgdzii czas.
Spotka6 sig z najblizsrymi s4siadami zulicy, bloku, czy nawet klatki schodowej; pozna6 ludzi,
kt6rych codziennie widujemy, wzi46udztalw zabawach i animacjach dla dzieci oraz poslucha6
muzyki nairywo.

Wydarzenia zwi4zane z obchodem ,,Dnia S4siadanaDzialachlesnych" jak i sarna rnprezaplenerowa
ma na celu:

wzmocnienie wigzi s4siedzkich
integracj g migdrypokoleniowq
zapobieganie osamotnieniu os6b stars4rch
zwigkszenie poczucia przynale2noSci do miejsca

- zapewnienie czasu wolnego seniorom w ich wlasnei dzielnicv



- plzeciwd alania patologiom poprzez organizacjg czasu wolnego dzieciom imlodzieLry
zamieszkuj4cych dzielnicg Dzialki LeSne

Grupa
odbiorc6w.

MieszJ<af,cy dzielnicy Dzialki LeSne.
Grupa n6imicowana wiekowo: dzieci w wieku przedszJ<olnym, szkolnym, licealnynr, mlodziea,
doroSli, seniorzy.

Opit
planowanego
do realizacji.
projektu.

Wramach organizacji,,Swiatowego Dnia Sqsiada" zostan4 zorganizowane spotkania integruje
mieszkafc6w DziatekleSnych. Wydarzenie to. zostanie poprzedzone odpowiednimi dzialaniami
promocyjnloni jak: Projekty plakat6w i ulotek. Rozwieszenie ich w strategicznych miejscach w
dzielnicy. Jak r6wnie2 umieszczenie infonnacji o ,,Dniu S4siada" w internecie, lokalnej prasie, radiu,
promowanie go oraz wy darzeh townzysz4cych.
Od marca do maja przewidziane jest szeS6 spotkai dla mieszkaic6w:

Spotkania z historykami,l<t6rzy opowiedz4 o dzielnicy Dzialki Le5ne.
Spotkania integruj4ce senior6w i seniorki oraz tematyczne z mieszkaricami,/mieszftankami
Dzialek Le6nych, lct6rzy przybhz4nam historig tego miejsca.

Zwiehczeniemprojektu bgd4 obchody ,,Swiatowego Dnia S4siada" w kt6rych przewidujemy szereg
atrakcji m. in:

RodzinnyPilcdk
Animacje dla dzieci
Gry izabav'ry podw6rkowe dla dzieci imlodzieLy
Warsztaty plastyczne

- Muzykanaffio

Harrnonogram
realizacji
projektu.

Styczef/Luty 2019 - zaplanowanie wydarzef zwiqzanych z Dniem Sqsiad6w.
Promocja, podpisywanie um6w, projekt plakat6w i ulotek.
Marzec/IVlaj 2019 - cykl spotkan integrujqcych mieszkaf,c6w.
Maj 2019 - obchody,,Swiatowego Dnia S4siada".
Sierpief 2019 - zakof,czenie projektu.

Skr6cony opis
przedsigwzigci
a (maksymalnie
3 zdania),do
umieszczenia na
stronie
internetowej

Wramachorganlzacji,,SwiatowegoDniaS4siada,'odbgd4'i9'potkffi
LeSnych w r62ryrn wieku - od maluch6w do senior6w. Bgd4 to m. in: spotkania o historii Dzialek
LeSnycb, c4r spotkania integracyjne dla senior6w
Wydarzeniem zamykaj4clm. projekt bgdzie migdzypokoleniowa integracja na Swie2ym powietrzu.
Wsp6lrrie z mieszkafcami i mieszkankami Dziatek LeSnych bgdAemozra akfywnie spgdzi6 czas.
Spotkad sig z najbliZsrymi sqsiadami z:uhcy, bloku, c4z nawet klatki schodowej; pozta| hrdzi,
kt6rych codziennie widujemy, wziqt:udnatw zabawach i animacjach dla dzieci oraz posluchad
muzyki na Zvwo.

BUpZET PRZEDS4WZTDCTA

Lp

Koszty rwiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulhcj4
(liczba j ednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wldad finansowy
budZetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)

l.

2.

J.

4.

5.

Spotkania z historykami
(2 spotkania x 500 zl)
Wlmagrodzenie dla
animator6w na,,Dzief
S4siada'(2 os x 500 zl;
3hx166,66 zllh)
Wymagrodzenie dla muzyk6w
+ naglo6nienie i
przygotowanie miej sca pod
lvystgp.
Promocja wydarzefi, w tym:
przygotowanie material6w,
wydruk.
Fotorelacja ze spotkaf, i,,Dnia
S4siada na Dzialkach
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0
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6.

7.

8.

LeSnych".
Materiaty plastyczne,
higieniczne, poczgstunek,
dekoracje.
Koordynacja,
admini5fleyTalie,
moderowanie spotkaf.
KsieeowoS6

2000

3000

500

2000

3000

500
Razem t2 500.00 a 0,00 zl 12 500.00 zl

1) Nie wigcej ni? hootawynikajqca z $ 1 ust. 2 zasad
prz epr ow a dz ani a konkurs u.

2) Nie iest oblisatoryinv.
Inne uwagi
maj4ce
znaczenfe
przy ocenie
budzetu

OSwiadczqm, ie jako partner wniosku
realizacji deklarowanych powyiej zadafi z cal4 staranno$ci4
przestrzegajqc zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wiefi publicznych, finansach publicznych oraz o
dzialalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie.
lmrg rnazwisko osobypodpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy
@artnera 1) oraz funkcja (przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rudy
dzielnicy)

Podpis(y)

Rt0t 0ztEililct DZttUil ttsn
ul. Wilominskq 8

€|1 -311 Gldwnlr

PRZEWn ZARZADU
DZIELIiI KI LESNE

Imig i nazwisko. osoby podpizui4cei wniosek z Podpis(y)

Fundacja WspdlDzielnia
ul. Sla,qka 72i37
81-304 Gdynia
tel. +48 665 521 1'12
NrP 5862320343
Regon 367777840
KPS NNNNAFA'?'

Imip i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia partnera 3 Podpis(y)

Szkofa Podstawowa nr 26
im. Zolnierzy nlii Krajowej

81-313 Gdynia, Tatrzahska 40
Regon 000214497 Nltp 586-16-84-907

I UR7.A ffi4uszeurska
uenrrum Ailtywn0sn 0bywatelskiei

P otwierdzeni e Aohenia wnio sku :

1/',0

Podpis: ,l/ \ ..... ..
Obowiqzkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielrricy o pr4yst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego riay dzielnicy jego
wysoko5i musi by6 olreslona w uchwale.


