
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiy wypelnia6 na komptrterze.
2.Przed wypelnienian wniosku naleLy zapozna{ sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by uniknqi ,

b19d6w formalnych dyskwalifikujqcych wniosek.
3. Kryteria oceny u'niosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugosci opis6w nie sq limitowane, jednak do6wiadozenie pokazuje, ze dobry i przerny3lany projekt
mozna opi sa6 krotko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4c o.

5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 by<i realistyczne, BudZet opr6cz kwot musi zawiera6 spos6b ich
wyliczenia.

Aktywnie i kreatywnie - rodzinne warsztaty i spotkania dla
mieszkarhc6w Gdyni

Tytul wniosku:

10.01.2109 r.
Termin rozpoczgcia:

15.12.2019 r
Termin zakofirczeniaz

Rada Dzielnicv Grab6wek
Partner 1 - Wnioskodarvca:

Mlodzie2owy Dom Kultury w Cdyni

Fundacj a WspolDzielnia

Rodzice i dziadkowie pragn? wspierad rozwoj swoich dzieci posylaj4c je na
r6znorodne zaigcia pozalekcyine. Jednak bardzo czgsto zapomrnaiq o sobie i
wtra snym rozwoj u. A ttzeb a p amigta6, 2e istniej e spor a zaleLno 56 pomi g d zy
wspieraniem dziecka a umiejgtnoSci4 dbania o siebie. Opiekun, kt6ry zaniedba

wlasne potrzeby, moze mie6 ktopot zreagowaniem na potrzeby dziecka, a
narastaj4ce zmgczenieprzybliia go do calkowitego znuienra swoj4 rol4.
Funkcjonuj 4ay na Grab6wku od ponad 8 lat Mlodziezowy Dom Kultury jest
wspaniatym miejscem do rozwijania dziecigcych talent6w, spgdzania czasu w
spos6b tw6rczy i kreatywny. Plac6wka posiada profesjonalnie wyposazone
pracownie oraz doSwiadczonqkadrg zaangazowanych, pelnych pasji nauczycieli i
instruktorow.
W ramach Przyjaznej Dzielnicy chcemy, korzystaj4c z zasoblw kadrowych i
lokalowych MDK, stworzyc bezplatnq ofertg zalg( rozwijajEcych r6wniez dla
doroslych mieszkaric6w naszej dzielnicy - rodzic6w, dziadk6w, atakie zintegrowa6

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spoleozno6ci,
kttira zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.



Mieszkaricy Gdyni (szczeg6lnie Grab6wka) - osoby dorosle (seniorzy, rodzice),

mlodziezi dzieci.

W ramach projekhr przewidujemy:
I) Zajgcia artystyczne zrEkodziela (m.in. warsztdty szydelkowe i ceramiczne,

nauka sutaszu i tworzenia bi2uterii) - l8 godzin

2) Zajgciaruchowe (m.in. step amerykafski, zaiEcia taneczne)- 20 godzin

3) Kurs kroju i szycianamaszynie - (kurs podstawowy -16 godzin, kurs Srednio

-zaawansow any - 24 godziny)

4) Rodzinne spotkania zplansz6wkami - (2I godzin)

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt bgdzie realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2019 toku z

wylqczeniem przerw Swiqtecznych, wakacji oraz ferii zimowych.

Przewidywany harmonogram realizacjiprojektu w 2019 r.:
Styczef - przygotowania do projekfu, podpisywanie um6w, planowanie

Luty - przygotowanie i wydruk plakat6w, dziaLania informacyjno - promocyjne

projektu
Marzec - Czerwiec - spotkania iwarcztaty
Lipiec- sierpien - przerwa wakacyjna
Wrzesiefr - listopad - spotkania i warsztaty
Grudziefi - zakohczenie projektu

Harmonogram
realizacji
projektu.

Projekt przewiduje organizacjg dla doroslych mieszkafc6w Grab6wka i okolic
warsztat6w: rgkodzielniczych (m.in. warsztaty szydelkowe i ceramiczne, nauka

sutaszu i twozenia bi2uterii), taneczno-ruchowych, atak2e kuts kroju i szyciana
masz5mie. W ramach projektu bgd4 organizowane t6wnie2 spotkania z

plansz6wkami dla calych rodzin, kt6re sprzyj atbEdq integracji i zacieSnianiu

iedzkich i rodzinnych wrgzt

Skr6cony opis
przedsigwziqcia
(maksymalnie 3

zdania)do
umieszczenia na
stronie internetowej

Ztego wl<lad finansowy

budZetu rady dzieltict'' Koszt calkowity ftrutto)
Ztego z

wnioslcowanych w,
konkursie Srodk6wt/(liczba jednostek, cena

Zajgcia afistyczne z

rgkodzieta - 18 godzin

(150 zllgodz., I
prowadz4cy)

Zakup material6w na

zajgcia artystyczne -
1600 zN.

Zajgc\a ruchowe - 20



E

1500 zl

1500 zN

1500 zt

1500 zN.

godzin (150 zUgodz.,l
prowadz4cy)

Warsztaty kroju i
szycia na maszynie -
40 godziny (150

z\lgodz., I

prowadz4cy)

Zakup material6w na

zajgcia szycia

Rodzinne spotkania z

plansz6wkami -21
godzin(100 ztlgodz.,2
prowadzqcych)

Zal<up gier

planszowych

Promocja projektu

(sklad i wydruk
plakat6w)

Obsluga

administracyjno-
ksiggowa

Fotorelacje zwydarzeh

Koordynacja
merytoryczna (m.in.:

prowadzenie zapis6w,

obshrga fb,

przygotowywante

material6w prasowYch,

sprawozdania)
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Inne uwagi
maj4ce
znaczente
prry ocenie
budZetu.

Wszystkie zajgcia odbywai sig b9d4 w budynku MlodzieZowego Domu Kultury w
godzinach kiedy sale nie sA wykorzystywane przezwychowank6w MDK.

O5wiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego ........
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z cale starannoSciq
i zaangailowaniem przestrzegaj4c zastd okreslonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZvtku publiczneqo i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy @artnera 1) oraz fimkcja
(orzewodniczacv lub wicenzewodnicz.acw radv dzielnicv) Podpis(y)

d+.t t /r*r'7

Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei osek z ramienia Partnera 2 /Podpis(v)

Imig i nazwisko osobv fr&fr*oci.lricek r.ranienb hr,trrpitr- v l/ \_/ Podpis(v)

ul, Slaska 72t37
81-304 Gdynia
tel. +48 665 621 112
N.F 5t62320343
Regon 367777840
KRS CC00686232
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Potwierdzeni e zLohenia wnio sku : Yfi 1r'.

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi byd okreslona w uchwale.


