
Tytul *nioriu, Akcja Oksywie - Sprzqlamy To: II edycja

Termin rozpoczgcia: 20 kwietnia2019

Termin zakofrczeniaz 20 kwietnta20l9

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Oksywie

Partner 2
Wydziat Srodowiska Urzgdu Miasta Gdynia,

Referat Ekorozwoiu

Partner 3 Promotion
OPIS ]I,4.



Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zostad

rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przeds i gwzigcia.

Opis
planowanego
do realizacji
Pr vJv\Lu.

Sk6cony opis

Pr vJ w^rq,

Harmonogram
realizacji.
projektu.

OPIS
Oksywski las, to wyj4tkowe miejsce, gdzie mieszkat'rcy dzielnicy Oksyvie i ObluZa
mogliby wybierai sig na rodzinnie spacery, gdyby nie zalegaj4ce w tym lesie Smieci,
DuLa iloSi butelek, opakowafi, opon, mebli, sprzgtu AGD itp skutecznie odstraszaj4
spacerowicz6w. Ten terenz pewnoSci4 przyciqgalby mieszkaric6w, gdyby byl
zadbany i czysty. Udowodnila to "Akcja Oksywie - Sprz4tamy to"z 2016 roku,
gdzie mieszkaricy wsp6lnymi silami posprzqtali las i okolicznetercny. Niestety z
uplywem czasu nagomadzily sig ponownie Smieci i zaistmalapotrzeba
uruchomienia akcji sprz1tania lasu po raz kolejny.

o mieszkaricv Okswvia i sasiednich dzielnic,

Chc4c zadbal o czysty las wychodzimy z inicjatyw4 powrotu do akcji 22016 roku i
zor ganizuj emy p onowne, wi elki e sprz4tani e I asu.

W ramach projektu zostanie sprz4tnigty las w obrgbie ulic Grudzinskiego,
Smidowicza, Naslpowa, Bosmafska, Na terenie lasu zostanqzorganizowane punkty
wydawania work6w i rgkawiczek oraz miejsca do ktorego mieszkaricy bgd4 mogli
zostawii pelne worki Smieci. ZakaLdy zebrany worek mieszkaniec bgdzie m6gl
odebrai sadzonkg roSliny w gl6wnym miasteczku akcji sprzqtania lasu.

Akcja sprzqtania lasu ma miei r6wnie? charakter edukacyjny, jej gl6wnym celem
opr6cz sprzqtnigtego lasu bgdzie uSwiadomienie mieszkafc6w, 2eto OnimajE
wplyw jak wygl4daprzestrzeri w kt6rej zyjqi Oni ftwnie| powinni siE ni4
opiekowai,

Dla uczestnik6w akcji bgd4 przygotowane r62ne atrakcje, nagrody oraz ciepLy
poczgstunek w miasteczku akcji sprzqtania lasu. Zachgcamy r6wniez organizacje
pozarzqdowe do wzigciaudzialuw tworzeniu miasteczka akcji, Podczas ekofestynu
o db gdzi e si g prez entacj a org ani zacji. Ftozliczamem i wykonani em w y darzema
zajmie sig firma Promiotion 360

Projekt zaklada zorganizowanie ekofestynu z prezentacj4 organizacjr dzialaj4cych
na Oksywiuwraz z akcj1 sprzqtania oksywskiego lasu.

. kwiecieri 2019 roku

. 7:00 - 10:00: rozstawienie miasteczka oraz punkt6w poboru work6w i
zbterania Smieci.

o 10:00 - 16:00 akcjazbierania Smieci
. 16:00 - 20:00 sprz4Ianie miasteczka i punkt wydawania work6w,



O r ganrzator zy mo g4 zakohczy c imprez g pr ze d p o dan4 p o wyz ej go dzinq b ez
podawania przyczyny"

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciemz ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Z tego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnicy')
Koszt calkowity(brutto)

1I
Zab ezpre czeni e pr4do we ll22 zl 1722 zl

2

NagloSnienie
(mikrofony, gloSniki,
mikser, obsluga)

Il07 zl I t07 zt

J
Obsluga techniczna

553,50 zl
553,50 zl

4
Transport sprzgtu, os6b

209,10 zl 209,10 zl

5
Namioty (10szt * 246)

2460 zt 2460 zl

6
Plakaty, promocja

492 zl 492 zl

7
Praca Grafika

369 zl 369 zt

8

Zakup sadzonek (200szt
+ 12.30 zl)' 2460 zL 2460 zl

9

Ciepty posilek (250
porcji) 1476 zl 1416 zt

10
Worki na Smieci (700szt
*0,61E21) 430,50 zl 430,50 zl

11

Rgkawiczki
jednorazowe (700 szt *

0.r2kL\
86,10 zL 86,10 zl

I2 Organtzaciaimprezy lI07 zt ll07 zl
Razem 12472,20 0zl 12472,20 zt

l) Nie wigcej ni2 lauota wynikajqca z $ I usl. 2 zasad
p rz e p r ow a dzan i a kon kur su.

2) Nie iest oblizatoryiny.
Ime uwagi
maj4ce
znaczenie przy
ocenie
budzetu,



Oiwiadczam, i:,e jako partn"
edycja jestem got6w do rearizacii dekrarowany"t 

- 
powyzej zadafr z

Sprz4tamy to: II
cal4 starannoSci4
prawie zamSwiefr

i zaangaitowaniem przestrzegai4c zasad okresionyctr w ustawach:
ci noivtku publicznr i o wolontariacie.
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Potwierdzenie zlolenia wniosku :

Obowi4zkowy zal4cznik: - -**'i.l
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. w przypadku wkladu wlasnego radydzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


