
,rPrzyj &v"na dzielniCAtt

Tytul wniosku: Festyn integracyjny Poznaj swojego s4siada cz. VI

Termin rozpoczgcia: t.0t.20t9

Termin zakofrczenia: 31.12.2019

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy D4browa

Partner 2 * Fundacj a Kulturalne Pomorze

Partner 3 x ZespoL Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni

a moze byc wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
lozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizaci i

przedsi gwzi gcia.

D4browa jest wyj4tkowym miejscem na mapie Gdyni. Chc4c podtrzymac wspanialQ

atmosferg tej dzielnicy potrzebne jest budowanie ci4glej integracji wSr6d jej

mieszkaflc6w. W poprzednich latach byliSmy organizatorem poprzednich edycji

,,Poznq swojego s4siada - Motoryzacja", ,,Poznaj swojego s4siada - Ekologia",

,,Poznaj swojego s4siada - Ogrodnictwo" oraz ,,Poznaj swojego s4siada - Kuchnia".
Liczna obecnoSi mieszkaric6w przynagla nas do tego by kontynuowai ideg spotkaf
s4siedzkich wok6l ich zainteresowaf, W kolejnej edycji cyklu poprosimy

mieszkat'rc6w, by sami zaproponowali temat imprezy integracyjnej, My go

zreaTizujemy.Przez ten aspekt chcemy jeszczebardziej zintegrowai mieszkaric6w.

Kultura lagodzi obyczaje i skraca dystans migdzy ludzmi. Kroki kt6re podejmuje

Rada Dzielnicy daje nadziejg na wigksz4 integracjE, jednak potrzeba dziaNanra

dlugofalowe go. St4d potzeba wyj Scia naprzeciw oczekiwaniom.

Grupa
odbiorc6w.

Grup4 odbiorc6w tworzq mieszkahcy dzielnicy Gdynia D4browa.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Planowany Projekt ma byi skierowany do wszystkich mieszkanc6w zDzielmcy
Gdynia D4browa. Zostanie to osi4gniqte poprzez zotganrzowanie imprezy
integracyjnej dla dzieci, mlodzie?y i doroslych. Miejscem bgdzie Zesp6l Szkolno-

Przedszkolny nr 3 w Gdyni. Do projektu jako parlner6w wlqczymy lokalne fundacje

i stowarzvszenia.

Harmonogram
realizacjt
projektu.

Maj 2019 Przygotowanie material6w

promocyj ny ch doty cz4cych proj ektu,

ustalanie wykonawc6w oraz wyb6r dnia

rmprezy po konsultacji z Rad4 Dzielnicy

i miejscem realizacjt.
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Grudzieh2019

Wykonanie r rozmieszczenie plakat6w

Dzief Integracj i w Zesp6t. Szkolno-

Przedszkolny nr 3 w Gdyni

Rozliczenie projektu do 31 grudnia2}l9r.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umteszczenla na

stronie intemetowej

Festyn integracyjny ,,Poznaj swojego s4siada cz.Vl" " Plenerowa impreza

integracyjna dla dzieci, rilodzieLy i doroslych odbywaj4ca sig na terenie Zespolu

Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni. Wzorem lat ubieglych bgdzie to kontynuacja

idei spotkari sEsiedzkich wok6l ich zainteresowati.

Ztego z
wnioskowanych w,

konkursie Srodk6w''

Zteso wTdad finansowv"5t
budzetu radv dzielnicv"' Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich
' kalkulacj4

(liczba jednostek, cena

2 500,00

868,30

Wynagrodzenie dla
ptowadzqcych Dziet'r
Integracji

Nagrody konkursowe

Materialy reklamowe
wraz z projektem

ZAiKS

Koordynacja projektu

2 500,002N.

868,302N..

Ill,70zl.

500,0021.

l) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z $ ) ust. 2 zasad
pr zep r ow adz ania konkur su.

Inne uwagi maj4ce
znaczenie przy
ocenie budzetu.

OSwiadczam, iLe jako partner
swojego s4siada cz, Vl jestem

starannoSci4 i zaangaiLowaniem
zamfwiefi publicznych, finansach
wolontariacie.

wniosku konkursowego Festyn integracyjny Poznai
got6w do realizacji deklarowanych powyZei z^d^ft z ca\q

przestrzeg jqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego i o



Obowi4zkorvy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy

jego wysoko66 musi by6 okre5lona w uchwale.


