
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleLry zapozna| sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
blEd6w formalnych dyskwalifftuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre$lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak dodwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
moirna opisac kr6tko, a jednocze3nie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byd realistycnrc.Budiet opr6cz kwot musi zawierac spos6b ich

LCZENIA,

Tytul wniosku:
Mulzy czne wi eczory na W z96r ztr Sw. Stani sl awa K o stki

Termin rozpoczgcia: 2wrze(nia2078r.

Termin zakoficzenia: 3l maja 2019r.

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dzialki LeSne

Fundacja Magis

Parafia Sw. Stanislawa Kostki

Partner 4 Zespctl Szkol Jezuit6w im. Sw. Stanislawa Kostki w Gdyni

mo2e byd wigksza liczba parhrer6w

Dtagtoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwiqzany llub
opis potrzeby
lokalnej
spoleczno6ci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkaflcow dzielnicy Dzialki LeSne,
zarlwno do mlodzieiry, rodzin z dzietmi a tal<Ze senior6w.
Stanowi odpowiedZ napotrzeby kulturalne calej spoleczno6ci lokalnej. Projekt
bgdzie polegal na organizacji cyklicztrych koncert6w muzycznych na Wzgorzu Sw.

Stanistrawa Kostki. Muzyka stanowi migkkie narzgdzie integracji spolecznoSci
lokalnej, przywodzi unikalny rodzaj doSwiadczenia dla odbiorc6w w kazdym wieku.
Chcemy umoZliwi 6 mie szkafrco m b ezpLatne ucze stni ctwo w kulturz e wy Zszej, w
przystgpnej w odbiorze formie, jak4 stanowi4 koncerty mrrzyczfie. Jest to projekt
inkluzywny,ksztalfifi1cy wspolnotg. Proponujemy Swietny spos6b naintegracjg
rodzin, otwieraj4cy na inny rodzaj bodZc6w, do6wiadczenia, ksztaltuj qcy czy
poszerzajqcy wra2liwoS6. Uczestnictwo w koncerciemuzycznym umoZliwia dostgp
do dobr duchowych, gwarantuj e prze2ycie wsp6lnotowe, przd.amuje dystans,
stereotypy, zblizaludzi, bo otwiera ich na podobne wzniosle przeLrycia, uruchamia w
nich poklady Tw6rcze. Uczestnictwo w cyklicznie organizowanych koncertach
muzyki glownie klasycznej, stanowii mohe istotny czynnlkzmiany spolecznej,
pogl gbi aj 4cej I okalne vvigzi. Muzy czne vieczory na W z96r nt mogq pr zd oLy 6 si g na
dobrostan spoleczny. Chcemy stworzyi przyjaznqprzestrzei do bycia z innymi
ludimi, dad rodzinom, osobom samotnym, seniorom, mozliwoS6 uczestniczenia we

nocie przv akomp ani am enci e pieknv ch dzrvi ekow.



Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami naszego proj ektu
- seniorzy
- doroSli, rrrtodzie2, dzieci
- cale rodziny

s4:

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt bgdzie polegal na organizacji cyklicznych nieodplatnych koncert6w
muzycznych na Wzg6rzu Sw. Stanislawa Kostki. Zaldadamy organzacjg 6rednio
j ednego koncertu w miesi4cu w okresie od wrzeSni a 2018 do konca maja 2079 .

Terminy koncert6w bgd4 korespondowa6 zkalendarzem tak, by odznaczat waane
okresy w zyciu spdecznym.W zal,ehnoSci od charakteru koncertu, miejscem jego
realizacjibqdzie ko6ciol parafralny przy Parafii 3w, Stanislawa Kostki lub kaplica
przylegajqca do budynku Zespolu Szkot Jezuitow im. Sw. Stanislawa Kostki w
Gdyni. Bgdziemy go3cii zarowno solist6w, male zespoly muzyczne atak2e orkiestry
symfoniczne zTr|jmrasta atak2e z Polski. Zr62n\cowany repertuar (koncert
organowy, lvystgp ch6ru, koncertjazzory, koncert symfoniczny) wpisze sig w
potrzeby kazdego z potencjalnych odbiorc6w.
Wykonawcami wieczor6w muzycznych bgd4 uczniowie Szkoly Muzycznejll
stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, studenci wyhszych uczelni
muzycznych atak2e znani r uznani arty Sci z profesjonalnym dorobkiem muzycznym.
Nad realizacj4 caloSci przedsigwzigcia czuwat,bgdne koordynator projektu z
ramienia Fundacji Magis wraz z dyreklorem artystycznym, natomiast zaplecze
lokalowe zapewni4 oj cowi e j ezuici.

Cele projektu:

- realizacja cyklu koncert6w mvzycznych dedykowanych mieszkaflcom
DziaLekleSnych i ich go3ciom

- integracj ai aktywizacja kulturalna mieszkafrcow dzielnicy z r6znych grup
wi ekowych, \qczenie pokolen

- zturgkszenie liczby i czgstotliwoSci inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na
tereni e D ziatrek LeSnych,

- wtr1czenie mieszkafcow w cykl wydarzeh organizowanych nieodplatrie na
terenie dzielnicy

- stworzenie przestrzeni ubogacaj4cej kulturowo m\odzieL, doroslych i
senior6w - wsp6lna platforma pozytywnych doSwiadczefi
mozliwo66 realizacji potrzeb wyilszego rzgdtt

- promocja dzielnicy
- umozliwienie uczniom lokalnej szkoly muzycznej i studentom realizaqi

wystgpu publicznego, jako walnego czynnlkaw ich procesie ksztalcenia

Harmonogram
rcalizacji
projektu.

Planowany harmonogram Wieczorow MuzycznychnaWzg6rzu 5w. S. Kostki:
30.09.2018r. - koncert inauguracyjny polqczony z obchodami Roku Sw. S. Kostki
28.10.2018r. - koncert zaduszny
25 .l 1 .2018r. - koncert patriotyczny
0 6 .0 L20 l9r. - koncert noworoczny/kol gdowani e
3 1.03 .2019r. - koncert pasyj ny
28.04.2019r. - koncert wielkanocny
26.05.2019r. - koncert z okazji Dnia Matki



Organizacja caI.ego przedsigwzigcia obej mowai bgdzi e kahdorazowo etap
przygotowari, promocj i oraz etap realizacjr poszczeg6lnych koncert6w.

Skr6cony opis
przeilsigwzigcia
(maksymalrrie 3

zdania),do
umleszczeila na
stronie intemetowej

Mvzyczne Wieczory naWzgorzu Sw. Stanislawa Kostki umozliwi4 mieszkaircom
Dzialek LeSnych i ich goSciombezpLatne uczestnictwo w kulturze wyzszej, w
przystgpnej w odbiorze formie, jak4 stanowi4 koncerty muzyczne. Odznaczajqc
wazne okresy w 2yciu spdecznym, cykliczne koncerty muzyczne bgd4 okazj4 do
w zmacniania iry cia wsp 6lnotowego i przelo 2q sig na dobro stan sp of eczny
mieszkaric6w dzielnicv.

BUDZET PRZEDSIEWZIDCIA
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Inne uwagi
maJ4ce

ZLACZETIE

pzy ocenle
budzetu.

Wklad wlasny.
- udostgpnienie budynkow kaplicy przylegaj4cej do murow Zespolu Szkol

Jezuitow im. 6w. S. Kostki w Gdyni i ko6ciola parafialnego,

- udostgpnienie budynku szkoly na potrzeby otganizacjr koncertow (np.
garderoby),

- organizacja nagloSnienia
- pokrycie koszt6w ogrzewania koSciola i kaplicy, energii elektrycznej, wody
- koordynacja cil.ego przedsigwzigcia
- promocia

O5wiadczam, i,e jako partner wniosku konkursowego ,rMrtzyczne wieczory na Wzg6rzu
Sw. Stanislawa Kostki" jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z cal4
staranno5ci4 i zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zam6wiefi publicznych, finansach publicznych orarz o dzialalnoSci poiytku publicznego
i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osob osek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz fitnkcja
(orzewodniczacv lub cv radv czielnicv)
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wniosek z ramienia Parhera 2
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadkuwkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko6i musi by6 okreSlona w uchwale.


