
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypetniai na komputerze.

2.przedwypehilniem wniosku naleiry zapoznad sig zzasadanti przeprowadzaniakonkursu, by unikn46

bt9d6w formalnych dyskwalifi kuj 4cych wniosek'

3. kryrteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo5ci opisow nie s4 limiiowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, ze dobry i przemySlany projekl

mozna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.

5. Kwoty ujgte w budze;ie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawiera1 spos6b ich

wyliczenia.

Wniose
Tytul wniosku:

Dzien S4siada

Termin rozpoczgcia:
19 maia20l9

Termin zakoriczenia:
19 maia2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zYnki

Partner 2 *
Zespol Szk6l Chlodniczych i Elektronicznych

. moze byd wigksza liczba partner6w

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany lub
opis potrzebl,
lokalne.j

spoleczno(c i,

kt6ra zostanie
zaspoko.jona
dzigki realizacji
przedsigwzigc ia.

Dzieh S4siada to Swigto, ktore oficjalnie obchodzone jest na calym Swiecie. Jego

europejskimi prekursorami s4 Francuzi, nie maj4 oni jednak oczywiScie monopolu

na s4siedzkie dzialania i to nie oni wymySlili, 2e warto jest poznawal lvdzi ze

swojego najbli1szego otoczenia. Wykonali jednak duZo pracy,by pokazad iakwaZne
s4 tat ie wydarzenia i oficjalnie ukonstytuowali, 2e s4siadom naleZy sig. ich wlasne

Swigto, inipiruj4c do podobnych dzial.ah inne kraje Europy. Celem Dnia S4siada

j est integracj a mieszkarflcriw!

Jezeli dotychczas nie znamy dobrze swoich s4siad6w, a chcielibySmy zbudowad

spajaj4c4 nas wiEz i siei kontakt6w na przyszLoSc, zastan6wmy si7, czy umozliwi to

nu- -uro*a rmpreza z gloSn4 muzyk4 i setkami goSci. Przede wszystkim nale?y w

gronie s4siad6w zbadac lokalne zapotrzebowanie. Moze mlode mamy potrzebuj4

i"spurciui S4 wSr6d nas seniorzy,kt6rzy chgtnie by sig spotykali w swoim gronie?

piien S4siada nie ma byd jednorazowq rmprezE, ale okazj1 do osi4gnigcia

tych trwatych i dlugofalowych s4siedzkich cel6w. Dlatego miarq sukcesu Dnia

S4siada nie jest iloSc uczestnik6w, czy skala imprezy, ale jakoSdwsp6lnego

spotkania.



MNodzieLi starsi mieszkafrcy Gdyni, dzielnicy Leszczynki,todzice, dziadkowie i

opiekunowie. Liczymy na obecno6i ok' 300 os6b.

PROGRAM IMPREZY BEDZIE TAKI, JAKZECHC.{ S,{SIEDZMie forsujmy

idealnego (w naszym mniemaniu) pomyslu zawod6w sportowych czy artystycznego

pokazu, jerzeli nie zapfiamy o zdante s4siad6w i wspolnie nie uzgodnimy czy to

tytoby fa3ne dla kogokolwiek jeszcze. W kofrcu co to za rmpreza s4siedzka, jezeli

zaplanujemy tylko 1o, "o 
nam sig podoba lub bgdziemy chcieli uszczgSliwia6

rariuaO* ou ritgt MoZe marzy nam sig wySmienity koncert iazzov'ry, ale nasi

s4siedzi wol4 poslucha6 jak na akordeonie gra pan Waldemar spod 5. I to wlaSnie

stworzenie p,riestrzem dla niego, aby m6gl zagta6, nadaje wartoSci s4siedzkiemu

Swigtu. Inaizejbgdzie to kolejny festyn z nier6wnympodziaNem 16l - organizator6w

i r o szczeniowych odbi orc6w.

Opis
p lanowanego
do realizacji
projektu.

19 maja2O19 roku, na terenie obszar6w zielonych wzdlu| estakady Kwiatkowskiego

i ul. Niemojewskiego.

Celem Dnia S4siada jest integracja mieszkaric6w. JeZeli dotychczas nie znamy

dobrze swoich s4siad6w to czas zbudowai spajaj4c4 nas wigZ i sied kontakt6w na

przyszloSct.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zd an i a),do
umteszczenla na

stronie internetowej

Koszt calkowity (brutto)
Ztego wklad finansowy

budzetu r ady dzielnicy" )
Ztego z

wnioskowanych w.,,

konkursie Srodk6w''

Koszty zwi1zane z

przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

( | iczba.j ednostek, cena

300,00

500,00

3.800,00

2.200,00

800,00

300,00

500,00

Wynajem stol6w,law i
Ielakow, parawan6w,
parasoli

ZakvpjednorazowYch
grillow orczurz4dzen
grillowych i brykietu

Promocja wydarzenia
(plakaty, grafiki
internetowe, ulotki)

Jednorazowe naczynia i
artykuly higieniczne

Atrakcj a niespodzianka
(np. malowanie
samochodu, sadzenie

kwiat6w itp.)



7.

Jednorazowe sprzgty
medyczne napotrzeby
badahciSnienia i cukru
we krwi orazlekarze
specjaliSci

Usluga ksiggowa obslugi
projektu

300,00 0zL 300,00

Razem 8300 zl zl 8300 zN

t) Nie wigcej ni2 kwota wynikaiqca z $ l usl, 2 zasad

przeprovadzan ia kon kursu
2) Nie iest obllEslplaay.

lnne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budzetu, -n

nkursoweg o ... P,c.dV. 4)! t*' n
jestem got6w Ao realizacji deklarowanych powy2ej zadaft 'z cal4 starannoSciQ

i ,uungiZowaniem przestrzigaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wier[

nublicznvch, finansacft publicznych oraz o dzialalnoSci poiytky publicznego i o wolontariacie.
amieniaradydzie|nicy(Partneral)orazfunkcja

(orzewodniczacv lub wiceprzewod niczqey rady dzielnicy)
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2018 podpis

Podpis:

O bowi4zko wy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu'
jego wysokoS6 musi byi okre6lona w uchwale'

W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy


