
Uwagi dla osob wypelniaiacych wniosek:

1. Wnioski naIe?y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznat sig z zasadariprzeprowadzaniakonkursu,
by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mo2na opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszq by6 realistyczne.Budhet oprocz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.

Diagnoza problernu,
ktory lna zostac
rozwi4zany lub opis
potrzeby Iokalnej
spolecznoSci. lct6ra
zostante
zaspol<ojona dziglci
realtzacji
przedsigwzigcia

Znikoma liczba inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, kt6re aktywowalyby
do fw6rczego dzialania mieszkarfic6w dzielnicy Oblu2e w r62nych grupach
wiekowych.
Oblu2e jest trzeciq co do wielkoSci dzielnicq Gdyni (niemal 20 tysigcy
mieszkafc6w), jednak oferta kulturalna dla mieszkafc6w jest zdecydowanie
niewystarczajqca. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej jest jedyn4 plac6wk4
kulturaln4 w dzielnicy, z ktSrej korzysta znaczrra czgSi mieszkanc6w Obluaa
i sEsiednich dzielnic. Pomimo zaanga?owania biblioteki otaz organrzacjt
pozarz4dov'rych dzialajqcych na terenie dzielnicy liczba wydarzen kulturalnych
i edukacyjnych dla mieszkaric6w jest niewystarczaj4ca, takle z powodu ograntczett
finansowych.

Niewystarczaj4ca oferta nieodplatnych zajg(, kreatywnych (artysfycznych,
spotkari z literatur4,, muzycznych, naukowych) dla mieszkaric6w Oblu2a
w r62nych grupach wiekowych pragnQcych rozwijad swoje zainteresowania.
Na terenie dzielnicy brakuje nieodplatnej oferty sprzyjajqcej rozwojowi
rposzerzarTiu tw6rczych pasji mieszkanc6w. Szczeg6lnie wazne jest dotarcie do
grupy mlodzie?y popruez zajgcia artystyczne i spotkania z literatur4, kt6re
wptynglyby na jej tworczy rozv,tSj r wskazaly nowe mozliwoSci spgdzenia aktywnie
azasu wolnego. Na Obluzu brakuje takze inicjatyw artystycznych, ktore L4czylyby
r62ne grupy wiekowe - migdzypokoleniowe warsztaty w poprzednich projektach
cieszyly sig o gromn4 popularno Sci4.

mala oferta zaiec edukacyinych dla rodzic6w z mal



Na terenie dzielnicy nie odbywaj q sig Zadnebezplatne zajgcia edukacyjne dla
rodzic6w zmalymr dziecmi (do 3 lat), kt6re poprzez kreatywnqzabawg
wspomagaj q rozw6j dziecka oraz zacielniajE wigzi rodzittrrc.

Grupa odbiorc6w

Odbiorcami naszego projektu s4:

o rodzice i dzieci w wieku (do 3

. dzieci.mNodzie? i doroSli
o seniorzy

la0

Opis planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodplatnych .vqrdarzeh

o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym, maj4cych na celu
aktywizowanie r zintegrowanie mieszkaric6w Oblu?a w rSZnych grupach
wiekowych.

Celem projektu jestrealizacja szeSciu gl6wnych zadan:
L Zwrykszenie liczby i czqstotliwoSci inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na
terenie Obluza.
2. Aktywizacja mieszkaric6w Oblula w r62nych grupach wiekowych i wlqczenie
ich w cykl organizowanych nieodplatnie zajE(, na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw kulturalnych warunk6w do integracji
spolecznoSci lokalnej w r62nych grupach wiekowych.
4. Zaoferowanie mieszkaricom dzielmcy ObLuLe cyklu warsztat6w literackich.
5. Zaoferowanie mieszkaricom dzielnicy Obluhe cyklu warsztatSw filmowych,
6.Poszerzenie oferty edukacyjnej dlarodzic6w zmalymi dziecmi (0-3 lata).

Realizuj4c projekt ,,Obluhe kulturalne" bgdziemy d42y6 do przelamania barier
wiekowych i spolecznych wSr6d spolecznoSci lokalnej dzielnicy ObluZe, a takae
dWyC do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajgcia dla rohnych grup
wiekowych. Wsp6lne spgdzanie czasu oraz tw6rczy rozw6j mieszkaric6w bEdzie
etapem w realizacji idei aktywnego spoleczeirstwa lokalnego - odpowiedzialnego
za siebie i wrazliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego dzialania.
Dodatkowo miejsce reahzacjr projektu. Biblioteka ObLuZe umozliwi
popularyzacjg czytelnictwa i dotarcie z ofertq kulturaln4 biblioteki do wigkszej
liczby mieszkafc6w, a takle zmieni j"j postrzeganie przez najmlodszych
uzytkownik 6w, tw oruqc dobry nawyk j ej cz gstsze go o dwiedzani a.

Czas trwania projektu:
Projekt G,alizowanybgdzie od2 stycznia2}Ig r. do 30listopada 2019 r.

Miej sce r ealizacji proj ektu :
. Miejska BibliotekaPubhczna w Gdyni, Filia nr 1, ul. Boisko 6.

Wsp6lpraca:
Projekt realizowany bgdzie wsp6lnie z Miejsk4 Bibliotek4 Publiczn4 w Gdyni.
Informacje o projekcie zamieszczone zostan4 takLe w mediach (Ratusz, Facebook,
Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady
Dzielnicy). Rozwieszone zostan4 plakaty w miejscach publicznych na terenie
ObluLa (szkoly, przedszko la, wybrane skl epy).

W ramach projektu przewiduje sig nastgpuj4ce inicjatywy:
o Muzyka dla smyka - warsztaty muzvczno-rytmiczne dla rodzicrfw



z matymi dziedmi - prowadzone bgd4 np. przez czlonk6w Fundacji Mamy
zMorza. W trakcie zajEc rcdzice razem z dzielmi bEde tczyd sig

wierszyk6w, Spiewai piosenki i bawi6 wsp6lnie w zabary ruchowe
dostosowane do wieku dziecka. Takie warsztaty bgd4 doskonaNq okazj4 do
spgdzenia wigkszej iloSci czasu z dzie6m:.. wsp6lnej nauki i zabawy, atakZe
nawr4zywania nowych kontakt6w i wymieniania doSwiadczen z rnnymr
rc dzicamr w przyjaznej atmo sferze.

Spotkania autorskie - mieszkaricy dzielnicy ObLuLe bgd4 mogli spotkad sig

z autorami znanych i lubianych ksi4zek oraz poznai tajniki ich warsztatu
pisarskiego, W wydarzeniach vdziaN wezm4 autorzy ksi4zek dla doroslych
i dzieci.
Spielberg z Obluta - warsztaty filmowe - rozwrjaj4ce pasje i wrazliwoSd
na sztukg filmowE mieszkafrc6w Oblu?a. Maj4 one charakter wsp6lnych
dziaNan migdzypokoleniowych, dzigki kt6rym powstanie kr6tki material
filmowy. Uczestnicy zapoznaj4 sig z wszystkimi etapamr realizailt, naprszq
scenariusz, nagrajq sceny r zmon'o$E matenal. Efekt swojej pracy bEd4

mogli zaprezentowal szerszemu gronu w ramach pokazu w bibliotece.

,,Napiszesz to na luzie"-w^rszt^ty literackie - bgd4 slu?yly odblokowaniu
sil tw6rczych. Uczestnicy spr6buj4 nie przejmowai sig u2 tak bardzo
efektem koricowym, lecz skupi6 sig na czerpanru radoSci z wymySlania i
opowiadania historii. WymySl4 nieistniej4cych dot4d bohater6w r dadz4 tm
dziesi4tki przeszk6d, i mniej wigcej tyle samo k6l ratunkovvych. Celem jest
nabranie odwagi, by zabrac sig za jakiS Prawdziwy Literacki Projekt

Harmonogram

realizacjr projektu.

Etap wstgpny (2 stycznia2019 r. - 31 stycznia 2019 r.)z
o Ustalenie szczeg6L6w wsp6lpracy z instytucjami r organizacjami

p ozaruEdowy m| U zgadnianie szczeg6lowe go terminarua sp otkari.
o Opracowanie plakat6w i ulotek.
. Wydruk plakat6w i ulotek.
o Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkafc6w do udziaNu

w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki,
Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy).

o Rozwieszenie plakat6w na terenie ObNuZa.

1 etap projektu (1 luty 2019 r. - 31 maj 2019 r.)z
o 6 spotkanmuzyczno-ruchowych dla rodzic6w z dzietmt w wieku 0-3 lat ,

o 3 spotkania autorskie,
o,,Spielberg z Oblu?a" - warsztaty filmowe.

2 etap projektu (3 wrzeSnia 2019 r. - 31 patdziernika 2019 r.):
o 2 spotkania autorskie,
o,,Spielberg z ObLuLa" - warsztaty filmowe,
o 6 spotkaf - ,,Napiszto naluzie" - warsztaty literackie.

3 etap projektu (2 listopad 2019 r. - 30 listopad20l9 r.):
o Rozliczenieprojektu.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania) do
umteszczenla na
stronie internetowei

Oblu2e kulturalne - A niechaj Gdynianie widy postronni znaj1, i2 Oblu2anie
nie ggsi sw4 Kulturg maj4.



Zrego z
wnioskowanych w,

konkursie Srodk6w'J

ZIego wkJad f,rnansowy
budzetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Muzyka dla smyka -
zajEciamuzyczno-

rytmiczne dla rodzic6w
zmalymr dziecmr -
Wnagrodzenie dla
prowadz4cych
100 zN.ll godz.:
6 zajE1 x2 godz.: 1200
zt x2 osoby :2400 zN

,,Spitlberg z Oblu?,a" -
warsztaty filmowe
wynagrodzenie dla
prowadzqcych - 2 cykle
warsztat6w x 1200 zl.

(I20zllI godz.,2xl0
godz.):2400 zl

,,Napiszesz to na luziet'
- w ar sztaty literackie-
wynagrodzenie dla
prowadzEcego 6 spotkaf
(3 50zll godz., 6 x 2 godz.)
:4200 zl

Poczgstunek dla
uczestnik6w projektu -
100 zL

Spotkania z autorami
ksi42ek dla dzieci -.
vrrynagrodzenie dla
autor6w: 3 autor6wx300
zl :900 zl.

Spotkania z autorami
ksi42ek dla doroslych -
wynagrodzenie dla
autor6w: 2 autor6w x
1000 zl :2000 zl

Moderowanie spotkari
z autorami ksiqzek -
wynagrodzenie
2 spotkania x250 zl:



500 zL | 500 s00

Razem | 12.500 ztr zI | 12.500 zl
1) Nie wigcej ni| latolawynikajqca z S l ust. 2 zasad
pr ze pr ow adzan ia ko nlru r su

2) Nie iest oblisatorvinv

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenle
budZetu.

Bud2et: kalkulacjg przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie reahzacji
projektu zaplanowane kwoty mog4 zosta1 przesuniQte pomigdzy poszczeg6lnymi
pozyciami budzetu przedsiQwzigcia, w taki spos6b aby nie ulegla zmLanie og6lna
kwota projektu.
Zaplecze m aterialowo -techniczn e

Na potrzeby projektu Biblioteka bezplatme udostEpni pomieszczenia oraz sprzgl
(projektor, ekran, nagloSnienie itp.), kt6ry bgdzie wykorzystywany podczas spotkaf,,

warsztat6w i innych dzialah w ramach projektu.
W ramach projektu przewiduje sig poczEstunek dla uczestnik6w planowanych
spotkali.
Wvdruk plakat6w i ulotek zapewni Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Oblu2e kulturalne" jestem got6w
do realizacji deklarowanych powyZej zadafr z cala starannoScia
izaangaitowaniem przestrzegaj1c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamfwiefr
publicznych. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partncra l) oraz funkcja
( orzew o dni czacy I ub w i cep rzewod ni czacy r ady dziel n i cv)

Podpis(y)

Rada Dzielnicy Obluze

lnie i nazwisko osobv nodoisuiacei wniosek z ramienia Partncra 2 Podpis(y)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Natalia Gromow
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Zal4czniki:
Nr 1 - Uchwala Rady Dzielnicy ObluLe o przyst4pieniu do konkursu.PrzyjaznaDzielmca
proj ekt ObluZe Kulturalne.
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