
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypetniac na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapznat sig z zasadami przeprotvadzania kankursu, by unikn4i
btqd6w formalnych dyskwalifikuj qcych wniosek.
3. Kryteria oceny wnioskow s4 okreSlone w zasadach przeptowadzania konktlrsu.
4. Dlugo5ci opis6w nie sq lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i przemySlany projekt
mozna opi sai krotko, a j ednocze3nie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realisryczne . Budzet opr6cz kwot musi zawierat spos6b ich

tul wniosku:
15 pa2dziernika 2018
I srudnia 2019ermin zakofrczenia:

er 1 - Wnioskodawca:
iska Biblioteka Publiczna w

zaliczba

iblioteka na D4browie jest malym centrum aktywno5ci, kt6re integruj
ieszkaric6w dzielnicy. Spotykaj4 sig tutaj przedstawiciele r6znych pokole

lnej spoleczno5ci, aby pozyczac ksiqzki, audiobooki, czasopisma i g

nszowe. Dzieci biorE udzial w konkursach plastycznych, a w dwoc
nich latach organizowano zajgcia z robotyki.

ilotazowe warsztaty z robotyki, kt6re odbyly siE wiosn4 2016 roku
sp6lpracy z frcm4 LOFI ROBOT wzbudzily ogromne zainteresowanie,

alo kolejnymi spotkaniami. Mieszkaricy D4browy glosuj4c poparl
jekty dotycz4ce robotyki w latach 2017 i 2018. Tym samym zaiwiadczyli ja

jest potrzeba rozwijania zainteresowafr matematycznych w6r6d dzieci
ggcia z robotyki organizowane odplatnie przez instytucje s4 kosztowne i ni
wsze rodzice s? w stanie zapewnic ich sfinansowanie.
zestnicy warsztat6w poznaj4 taj niki kodowania, konstruowania wz4dzert

udowli. Dzieci ucz4 sig pracy w grupie, nawiqzywania nowych przyjaLni
iesienia wzajemnej pomocy oruz dzielenia sig zainteresowaniami.
I poprzednich latach ze wzglgdu na ograniczon4 liczbg miejsc nie wszysc;
hgtni mogli skorzystal z warsztat6w. Nadal pozostala spora grupa dziec

uj4cych na mozliwoSi rozwinigcia swoich pasji i brak dalszych zaj
ie dla nich du?ym zawodem.

lizacja przedsigwzigcia przyblizy wszystkim zainteresowanym dziect
atykg robotyki, pozwoli na kontynuowanie spotkari w ,,Klubie kodowania
pasjonat6w i integracji w tej grupie wiekowej.

trakcie rekrutacji i podczas spotkari zar6wno dzieci, jak i rodzice
wiedzajqcy bibliotekg po raz pierwszy, bgd4 mogli zapoznad sig z jej

fert4 i z niej skorzysta6.
bft a instltu cji zw i4zana z frzykq i matematyk q dla dzieci nadal j est zb5,t ma
w pelni zaspokoi6 ich potrzeby. Dlatego takbardzo wyczekiwane s4 cieka

kreatywne zajgcia, uczqc e I o giczne go myS lenia.

iagnoza problemu,

i4zany lub opis

polecznosci, ktora
ie zaspokoj

igki realizacji
zedsigwzigcia



ieci w wieku 8-12 lat, mieszkaj4ce w dzielnicy D4browa. Liczba miej
e ograniczona, o przyjgciu do poszczeg6lnych grup bgdzie dec

ice zostan4 zobligowani do podania kontaktowego adresu mailowego, by
szelkie nieobecnoSci byty ustalane przedzajgciami. Umo2liwi to dzieciom z

istv rezerwowei korzystarrje z warsztat6w.

pa odbiorc6w.

W ramach projektu zamierzamy zorganizowa6 cykl warsztat6w dla dzieci w
ieku 8-12 latoraz spotkania dla grupy zaawansowanej w,,Klubie kodowania".

ieci bgd4 pracowa6 w pigciu grupach, zkt6rychkaLda spotka sig pig1 razy.

f gcia bgd4 dostosowane do wieku i poziomu umiejgtnoSci dzieci w grupie.
icy warsztat6w bgd4 doskonali6 sig w programowaniu i konstruowaniu
w oparciu o dwa zestawy LOFI ROBOT. Spotkania odbywa6 sig bgd4

styczria do listopada 2019 w Filii nr 20 , a ichkoordynatorem bgdzie
iejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Poszczeg6lne grupy spotkaj4 sig w

ie realizowanv w trzech etanach.

s planowanego

armonogram
izacji projektu.

15 patdziernik- 31 grudzief 2018
nie graficzne i mery.toryczne plakatu informuj4cego o warsztatac

jego druk i rozpowszechnienie. Promocja medialna projektu.
j a zainteresowanych dzieci. Uzgodn ieni e szcze g6lowe go term inarza

tyczeft - listopad 2019
5 spotkari (warsztat6w) - p6ttoragodzinnych ( -po 5 spotkari dla kazdej grupy
jgcia dla trzech pierwszych grup odbgd4 sig do korica czerwca. Kolejne dwi
py bEda sig spotykad od wrzeSnia do korica listopada. W ferie, wakacje

inne dni wolne od nauki w szkole, warsztat6w z roboWki nie bedzie. W
jektu przewidziano 37,5 godziny zajg6.

1-31 grudziefi2019

arsztaty ,,Robotyka na D4browie" s4 przeznaczone dla dziewcz4t i chlopc6
wieku od 8 do 10 lat. Uczymy na nich kodowania, konstruowania, rozwijam

i pasje uczestnik6w. Dobra zabawa gwarantowana.

Koszty zwi4zanez
przedsigwzigciem z ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego wklad finansow;r

budZetu rady dzielnicy''
Koszt calkowity

(brutto)

Wynagrodzenie dla osoby
prowadz4cej w at sztaty -
25x192,00 ztr

(128,00 zlllh) : 4800,0021

Poczgstunek

4.800,00 zl 4.800,00 zt

) Nie wigcej ni: kwota wynikojqca : $ 1 ust. 2 :asad



Obow i qzkow y zalqcznikz
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko56 musi by6 okre6lona w uchwale.


