
Uwagi dla oodb wypelniaj4cych wnlosek:
1. Wnioski naleZy wypohiad nakomputerze.
2.Ptzrd wypefrrieniem wniosku nalety zrpoznal sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn4C

bl9d6w formalnych dyskwalifiIoj4oych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zassdach zania konlursu.
4. DfugoSci opis6w nie sq limitowane, jednak dofwiadczenie pokaeuje, 2e dobry i preemy6lany projekt
mo2na opisad kr&ko, a jednoczefnie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie muszq by6 realistycme. Budipt opr6cz kwot musi zawiera6 spos6b ich
wyliczenia.
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Partner 1 - Wnioskodawca:

Szkolno-Przedszkolnv nr 3 w Gd

Na obszarze dzielnicy stwierdza sig niedob6r oferty skierowanej do mieszicarlc6w w
zakresie moZliwoSci wsp6lnego spgdzania czasu jednocze$nie dzieci,rrrtodzie?y i
dorostych. Dostrzega sig du24 potrzebg dzialah prospolecznych,
migd4rpokoleniowych orazmigdzys4siedzkich. Istnieje potrzeba rozbudzania jak i
utrwalania 2ycia spolecz;arego wok6l szkoly. Podnoszenia jej rangi w 2yciu
mieszkaric6w dzielnicy oraz budowapozytywnej relacji dzieci do szkoly.

Proponowany proj ekt zakNada ulatwienie dostgpu miej scowej spoleczno$ci do
edukacji plastycznej dla dzieci, doroslych, okazji do integracji z s4siadami,
nawi4zaniu mocniejszych relacji spolecznoSci dzielnicy ze szkoN1, Stwarza okazjg do
nawiryana kontakt6w s4siedzkich i wzajemnego wielopokoleniowego poanania.

Daje rnozliwo$6 kreatywnego spgdzenia wolnego czasu. Dzieci mog4 uczestniczyd w
zajgciachz opiekunem - starszym rodzefstwem, rodzicami, dziadkami lub innymi
krewnymi.

Wszyscy uczestnicy maj4 szansg na rozw6j umiejgtnoSci manualnych, uwrazliwienie
na sztukg i rzemioslo,rozbudzenie kreatywnoSci, pobudzenie tw6rczego mySlenia.
Bgdzie tote?okazjado zapoznania sig z tematem estetyki i harmonii w sztuce oraz
zmierueria siE zr6imymi technikami ceramicznymi, Uczestnicy ponajq
technologig i zastosowanie r62nych technik ceramicznych. Jednak przede wszystkim

Diagnoza
problemu, kt6ly
ma zostad

rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmoSci,
kl6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

D zieci, mlo dzie?, rodzice, seniorzy.
Warsztaty kierowane s4 dla os6b kt6re; chc4 rozwija6 zdolno$ci manualne, kt6re
sztkaj4 nowych pasji, chc4 ciekawie spgdzi6 czas, oderwa6 sig od codziennoSci,
zrelaksowa6 sie. soedzi6 czas sronie nowych orzvi



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt ma obejmowa6 wszystkie grupy. Na zajgciach mog4 r6wnocze$nie
uczestniczy| dzieci jak i doro5li. Osoba, kt6ra pierwszabgdzie uczestriczyd w
warsztatach ma za zadanie zaprosid nastgpn4 do wsp6lpracy w projekcie. Ma to
pobudzid integracjg. Warsztaty maj1 na celu uczyi wsp6lpracy w grupie,
cierpliwo$ci i koncentracji. DoroSli mog4 wspiera6 dzieci - dzieci mog?
zainspirowai dorostych. Praca z gln1rczbudzawra2liwoS6 artystycm4, zdolnoSci
plastyczne, manualneo dzialarelaksuj4co. Na zajgciach bgd4 wykonywane r6ime
formy ceramiczne inspirowane dan4 por4 roku lub $wigtami. Bgd4 to kafle ozdobne,
kubki, talerze, ozdoby Swi4teczne, Swieczniki, bizuteria rtp. Na zajgciachbqd1
omawiane procesy technologiczne obr6bki procesu ceramicznego. Podczas
pierwszych zajEt z cyklu uczestnicy nanczqsig lepienia zprzedmiot6w u2rytkolvych
i dekoracyjnychz gliny. Po zajgciach przedmiot zostanie poddany suszeniu i bgdzie
wypalony przez organizatora w piecu ceramicznym na biskwit. Podczas drugiego
spotkania uczestnicy warsztat6w bgd4 ozdabiad czyli szkliwi6 wypalony element,
kt6ry nastgpnie zostanie ponownie wysuszony i wypalony. Wasnorgcznie zrobione
przedmioty bgd4 wlasno$ci4 osoby uczestnicz4cej w warsztatach. Po warsztatach i
wystawie, autor bgdzie m6gl zabrat je do domu.
W zajgciach moie uczestniczy6 jednorazowo max 10 os6b. Ograniczona liczba
os6b jest podyktowana komfortem pracy i motliwo5ci4 poSwigcenia uwagi dla

Zaigcia bgdq sig odbywad r^zw tygodniu. Czas trwania zajg6 to I - 1,5 godziny.
Warsztaty b9d4 prowadzone od wneSnia do grudnia.

Integracyjne, rodzinne, migdzysq,siedzkie wusztaty ceramiczne dla dzieci i
doroslych.
Warsztaty ceramiczne s4 na Swiecie cenionq fotmq spgdzania wolnego czasu.

Koszty zwlqzane z przedsigwzigciem z ich kalkulacjq
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z
wnioskowany

chw
konkursie

$rodk6wl)
Kosztjednego cyklu dlajednej osoby to 60 zl
(l spotkanie 30 zl)
Przewiduje sig, 2e w sumie w warsztatach wehnie udzial
75 os6b co daje koszt 4.500,00 zl
Dodatkowe koszty organizacyjne (dojazd na zajgcia,
transport i amortyzacj a wz4dzert i nav4dzi, dow6z
material6w, dow6z prac wysuszonych do pracowni do
wypalu, przyw0zbiskwitu do szkliwienia i ponowny
vryw6zprac do wypalenia) - 500,0021

5.000 zl 5.000 zl

l) Nie vlgcej ntz lcwomwynilcaJqca z f I usl.

Inne uwagi
maj4ce
z.nacz.enie

przy ocenie
budZetu.

Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. NagietkowaT3 w Gdyni deklaruje
udostgpnienie sali oraz dostgp do toalety naczas warsztat6w oraznaczas ekspozycji
lvystalvy podsumowuj4cej warsztaty. Promocja warsztat6w odbedzie na na lamach
medi6w spolecznosciowych, e-ratusz, na stronie Szkoty i Rady Dzielnicy.



OSwiadczam, te jako partner wniosku konkursowego Integracyjne - rodzinne warsztaty
ceramiczne dla dzieci i doros$ch jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyiej zaliafr z
calq starannoSci4 i zaangaiowaniem pnestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wief publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poi,ytku publicznego i o
wolontariacie.
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Potwierdzenie zlo2enia wniosku:

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi byi okre6lona w uchwale.


