
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelniai na komputerze.
2. Przed,wypelnieniem wniosku nale?y zapoznat sig zzasadami przeprowadzanta konkursu, by unikn46

btgd6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany plojekt
rnozna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz? by6 realistyczne.BtdZet opr6cz kwot musi zawteral spos6b ich
wyliczenia.

Karwiny dla Rodziny III
Tytul wniosku:

2.01.2019 r,
Termin rozpoczqcia.

31.12.2019 r.Termin zakoriczenia:

Rada Dzielnicy Karwiny
Partner 1 - Wnioskodawca:

Fundacia Mamv zMorzaPartner 2 *

rnoZe by6 wigksza liczba partner6w

Chcemy kontynuowacbezp\atn4 ofertg kulturaln4 dla rodzin znaszei dzielnicy. Na
Karwinach nie ma stalego miejsca, gdzie mreszkaricy-rodzice malych dzieci-
mogliby sig spotkad , pozna( i wziqt udzial w bezplatnych zajgciach

wspomagaj4cych rozw6j dziect. Jedyn4 stal4 i bezplatn4 form4 spotkari edukacyjno-

integracyjnych s4 dzialantaprowadzone przez Fundacjg Mamy zMorzaw ramach

dziaNanta,,Karwiny dla Rodziny Il" odbywaj1cych sig w Bibliotece na Karwinach,
kt6re koircz1 sig w grudniu 2018 r. Wczesniej Fundacja prowadzila inne projekty, na

kt6re pozyskiwala Srodki finansowe tak, aby zajgcia byly dla uczestnik6wbezpNatne.

Projekt ,,Karwiny dla Rodziny III" ma kontynuowai spotkania dla rodzic6w dzieci w
wieku 0-4lat w roku 2019,

Komercyjne zajqciadla dzieci s4 czgsto zbyt drogie ipozazasiggiem finansowym
czgsci rodzic6w, dlatego oferujemy udziat w ciesz4cych sig ogromnym
zainteresowaniem zajgciachmuzycznyah dla dziecr,warsztatach kreatywnychoraz
wsp6lnych wyj Sciach integruj 4cych mieszkaric6w.

Bezphatne zajgcia dla maluch6w korzystnie wplyn4 m.in. na rozw6j wtqzitodzic-
dziecko, na skorzystame z oferty lokalnego oSrodka kultury, jakim jest biblioteka

oraz stworzy mozliwoSi do poznania sig rodzicow z okolicy. Dzieci, bawi4c sig w
gr'upie, rozwlaj4umiejEtnoSci spoleczne, maj4 mozliwoSd poznania r6wieSnik6w a

ich rodzice i opiekunowie - s4siad6w, z kt6rymi mog4 zaprzyja2nii sig i wymienii
doSwiadczeniami.

Diagnoza
problernr-r, ktor:y

ma zostac

lozwiqzany Lub

opis potrzeby
lokalnei
spoleczr-ro(ci,
l<t6ra zostanie
zaspokoj ona
dzigki lealizacji
przedsiqwzigcia



Potrzebg stworzenia takiego miejsca mieszkaf,cy Karwin wskazywali w rozmowach
zFmdacj4Mamy zMorza.

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami beda rodziny zKarwrn. z dzie1mr w wieku 0-4lata.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu ,,Karwiny dla Rodziny III" planujemy dzialantia, kt6re bgd4
trwa\y niemal pelny rok - od lutego do listopada2}I9 r. Kazdego miesi4ca - z
przerw1na czerwiec, lipiec i sierpieri, kiedy rodzice organizuj4 dzieciom czas w inny
spos6b amy zorgarTizujemy s4siedzkie, rodzinne wyjScia - bgdq odbywad sig

ciekawe zajEcra. Planujemy kontynuowac cieszqce sig ogromnymzairfieresowaniem
bezpl.atne zajgciamuzyczne, podczas kt6rych dzieci dowiaduj4 sig, co to jest rytm,
melodia, poznaj4wiersze-klasyki literatury dzieciEcej orazwsp6lnie Spiewaj4 i
tahcza,. Dodatkowo , raz w miesi4cu bEd4 sig odbywad kreatywne spotkania dla
maluch6w wok6l wybranych wierszy i ksi4Zek. ZajEcia bgd4 pol4czeniem gloSnego

czylanraztworzemem np. ilustracji do czytanych ksi4zek lub przestrzewrych
bohater6w poznanych po dczas czytania.

Harmonograrn
reahzacjt

Pl uJvNru.

Styczeri 2019 - promocja projektu
Luty 2019 - zajEciamuzyczne (1 spotkanie)
Ltrty 2019 - zajgciakreatywne zksi42k4
Marzec 2019 - zajgciakreatywne zksiqzk4
Marzec 2019 - zajEctamuzyczne (2 spotkania)
Kwiecieri 2019 - zajgciamuzyczne (2 spotkania)
Kwiecief 2019 - zajEcia kreatywne zksi42k4
Maj 2019 - zajgciamuzyczne (2 spotkania)
Maj 2019 - zajgciakreatywne zksi42k4
Czerwiec 2019 -zajectamuzyczne (1 spotkanie)
Czerwic 2019 - zajEcra kreatywne zksiqzkE
Lipiec 2019 - rodzinny spacer

Sierpief 2019 - rodzinny spacer

Wrzesieri 2019 - zajEciamuzyczne (2 spotkania)
Wrzesieri 2019 - zajgciakreatywne zksi42k4
P aldziemlk 20 | 9 - zaj gcia mvzy czne (2 spotkania)
Paldziernik2}lg - zajgcia kreatywne zksi1Zkq
Listopad 2019 - zajgciamrrzyczne (2 spotkania)
Listopad 2019 - zajgcia kreatywne zksiqZkq
Grudzieri - rozliczeme r zakonczenrrl projektu

Skr6cony opis
przedsigwzi qcia
(maksyrnalnie 3

zdanra),do
unrieszczenta na

stronie internetowe.;

Zapraszamy nabezpl.atne zajqciarytmiczno-muzyczne dla rodzic6w/opiekun6w z
dziecmr w wieku 0-4lata, ktore bgd4 odbywai sig na Karwinach regularnie od lutego
do listopada2}lg r. (zprzerw4 na wakacje). Podczas zajg(,bgdziemy Spiewa6,

tanczyc, bawi6 sig oraz LLczyc sig wierszyk6w-masazyk6w. DziecibgdEmtaly takze
moZliwoSi osluchania siE z jEzykiem angielskim dzigki nauce prostych piosenek w
tym jEzyku.
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Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich
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(liczba jednostek, ceira

iedr.rostkowa)

Zrego z

wnioskowanych w,
konkursie Srodk6w'l

Ztego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy'' Koszt calkowity (brutto)

l.

2.

3

4

5

6

Zajgciamuzyczne (14
spotkaf (3 grupy) x 400

zl)

Zajqciakreatywne z

ksi42k4 (8 spotkari x 300

ZI)

O r ganrzacj a r o dzinne g o

spaceru (2x400 zN)

Zakup material6w na
zajgcia (pakiet)

Promocja projektu (FB,
glafik)

Koordynacja projektu (1 2

rniesiecy x 100 zl)

5600 zl

2400 z\

800 zt

1000 zl

1500 zl

1200 zL

0

0

5600 zN

2400 zl

800 zt

1000 zt

1500 zl

1200 z\

Razem 12 500 zl 0zl 12 500 zl
I ) N ie wigcej ni2 kvota wynikajqca z $ ) ust 2 zasad

p r z e pr ow adz ani a ko n kur su.

2) Nie iest oblipatorvinv.

lnne uwagt
maJ4ce

znaczenle
pfzy ocenle
budzetu.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Karwiny dla Rodziny III jestem

do realizacji deklarowanYch i zadafi z cal4 starannoSci4 i za

przestrzegaj4c zasad okre5lonych Ustawach: prawie zam6wief publicznych,

nrrhficznvch oraz o dzia publicznego i o wolontariacie.
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Obowi4zkowy zzl4cznik Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursf. W przypadku wkladu

wlas'ego raOy dzleinicy jego wysoko56 rnusi byd okreslonaw uchwale.


