
Uwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleiry zapoznat sig zzasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje,2e dobry i przemySlany projekt
moina opisai kr6tko, a j ednocze6nie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne.Bud2et opr6cz kwot musi zawierad spos6b ich

Jiczenia.
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Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki reallzacji
przedsigwzigcia.

Na obszarze dzielnicy stwierdza sig niedob6r oferty skierowanej do mieszkaric6w w
zakresie moZliwoSci wsp6lnego spgdzania czasu jednoczeSnie dzieci,mNodzie?y i
doroslych. Dostrzega sig du24 potrzebg dzialah prospolecznych,
migdzypokoleniowych orazmigdzys4siedzkich. Istnieje potrzebarozbudzania jak i
utrwalania zycia spolecznego wok6l szkoly. Podnoszenia jej rangi w Zyciu
mieszkaric6w dzielnicy oraz budowa pozytywnej relacji dzieci do szkoly.

Proponowany projekt zakLada ulatwienie dostgpu miejscowej spolecznoSci do
edukacji plastycznej dla dzieci, doroslych, okazji do integracji z s4siadami,
nawi4zaniu mocniejszych relacji spolecznoSci dzielnicy ze szkolq. Stwarza okazjg do
nawi4zaniakontakt6w s4siedzkich i wzajemnego wielopokoleniowego poznania.
Daje mozliwoSd kreatywnego spgdzenia wolnego czasu. Dzieci mog4 uczestniczy6 w
zajgciachz opiekunem - starszym rodzetistwem, rodzicami, dziadkami lub innymi
krewnymi.

Wszyscy uczestnicy maj4 szansg na rozw6j umiejgtnoSci manualnych,uwralliwienie
na sztukg i rzemioslo , rozbudzenie kreatywnoSci, pobudzenie tw6rczego mySlenia.
Bgdzie to teL okazja do zapoznania sig ztematem estetyki i harmonii w sztuce oraz
zmierzenia sig z r6Znymi technikami ceramicznymi. Uczestnicy poznajq
technologig i zastosowanie r62nych technik ceramicznych. Jednak przede wszystkim

D zieci, mlodziez, r o dzice, seniorzy.
Warsztaty kierowane sq dla os6b kt6re; chc4 rozwija6 zdolnoSci manualne, kt6re
szukaj4 nowych pasji, chc4 ciekawie spgdzid czas, oderwad sig od codziennoSci,
zrelaksowac sie, spedzi6 czas gronie nowych DrzyiacioL.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt ma obejmowad wszystkie grupy. Na zajgciach mog? rownoczesnie
uczestniczyl dzieci jak i doroSli. Osoba, kt6ra pierwszabEdzie uczestniczyd w
warsztatach ma za zadanie zaprosil nastgpn4 do wsp6lpracy w projekcie. Ma to
pobudzii integracjg. Warsztaty majq na celu uczyi wsp6lpracy w grupie,
cierpliwoSci i koncentracji. DoroSli mog4 wspierad dzieci - dzieci mog4
zainspirowai doroslych. Praca z glinqrczbudza wraZliwoSd artystyczn4, zdolnoSci
plastyczne, manualne, dziala relaksuj4bo. Na zajgciach bgd4 wykonywane r62ne
formy ceramiczne inspirowane dan4 por4 roku lub Swigtami. Bgd4 to kafle ozdobne,
kubki, talerze, ozdoby Swi4teczne, Swieczniki, bizuteria itp. Na zajgciachbEdq
omawiane procesy technologiczne obr6bki procesu ceramicznego. Podczas
pierwszych zajg(, z cyklu uczestnicy nauczq sig lepienia z gliny przedmiot6w
uZytkowych i dekoracyjnych. Po zajqciach przedmiot zostanie poddany suszeniu i
bEdzie wypalony przez organizatora w piecu ceramicznym na biskwit. Podczas
drugiego spotkania uczestnicy warsztat6w bgd4 ozdabiat czyli szkliwic wypalony
element, kt6ry nastgpnie zostanie ponownie wysuszony i wypalony. Wasnorgcznie
zrobione przedmioty bgd4 wlasnoSci4 osoby uczestnicz4cej w warsztatach. Po
warsztatach i wystawie, autor bgdzie m6gN zabra6 je do domu.
W zajgciach moie uczestnicryd jednorazowo max 10 os6b. Ograniczona liczba
os6b jest podyktowana komfortem pracy i mo2liwoSci4 poSwigcenia uwagi dla
kaideso uczestnika warsztat6w.
Zajgcia bgd4 sig odbywad 2 razy w tygodniu. Czas trwania zajg(. to 1 - 1,5
godziny.
Warsztaty beda nrowadzone od stvcznia do czerwca i od wrzeSnia do grudnia.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie intemetowej

Integracyjne, rodzinne, migdzys4siedzkie warsztaty ceramiczne dla dzieci i
doroslych.
Warsztaty ceramiczne s4 na Swiecie cenion4 fo.-4 spgdzania wolnego czasu.

Pozwalaj1 zrelaksowal sig, zbadal tw6rczy potencjal, dobrze wplywaj4 na rozw6j
dzieci. ucza koncentracii i wsp6trpracv w srupie.

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

Ztego z
wnioskowany

chw
konkursie

srodk6wl)

Koszt
calkowity

(brutto)

Kosztjednego cyklu dlajednej osoby to 60 zl
(1 spotkanie 30 zl)
Przewiduje sig,'Ze w sumie w warsztatach weZmie udzial
400 os6b co daje koszt 24.000,00 zl
Dodatkowe koszty organizacyjne (dojazd na zajgcia,
transport i amofi zacja urz4dzeh i navgdzi, dow6z
material6w, dow6z prac wysuszonych do pracowni do
wypalu, prryvv6zbiskwitu do szkliwienia i ponowny
wyw6z prac do wypalenia) - 1000,0021

25.000 zl ?ry, 25.000 zl

25.000 zl
) Nie wigcej ni2 ku,ota w.

Szkola Podstawowarr.IT w Gdyni deklaruje udostgpnienie sali oraz dostgp do
toalety na czas warsztat6w orazra czas ekspozycji wystawy podsumowuj4cej
warsztaty. Promocja warsztat6w odbgdzie na lamach medi6w spolecznoSciowych, e-

na stronie Szkolv i Radv Dzielnicv.



OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Integraryjne - rodzinne warsztaty
ceramiczne dla dzieci i doroslych jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z
cal4 starannoSci4 i zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poiytku publicznego i o

wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy lub wiceprzewodniczacy rady dzielnicy)

Podpis(yf

ZenonRoda,
Przewoiinicz4cy Rady Dzielnicy Grab6wek

Imie i nazwisko osobv nodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

Aneta Sramska-Pi4tek
Pi4tek Design

Imie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek zramienia Partnera 2 Podnis(v)

Monika Malyszko
Dyrektor Szkoly Podstawowej 17 w Gdyni

P otwierdze nie z\oZenia wniosku :

data

',"i" I tonra | 4, Inos

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko56 musi byi okre6lona w uchwale.


