
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naleiy wypelniai na komputerze.
2. Przedwlpelnieniern wniosku nale2y zapozna{ sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4d blqd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek-
3. Kryteria oceny wniosk6w s4okreslone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przernySlany prqekt mo2na opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujqte w budzecie musz4by6 realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawierac spos6b

ich wvliczenia.
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Tytul wniosku:

Kulturalne Okslrrvie

Termin rozpoczgcia: Lrti'y 201,9

Termin zakoficzenia: Paldziernik2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Oksywie

Partner 2 * Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdyni
o rnoZe byc wiqksza liczba partnetow,

!

Diagnoza
problerru, kt6ry
rna zostac
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostan ie

zaspokojona
dziqki realizac.j i

pzedsiqwziqcia.

Projekt zakLada zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkaricow Oksyvia. Biblioteka
Oksywie, w ktorej bqd4 planowane spotkania, to jedyne kulturalne miejsce w
dzielnicy. Na podstawie diagnozy, kilkuletniej znajomoSci Srodowiska dzielnicy
wychodzimy z zalolenia, i2 Biblioteka stanowi walne miejsce integracji
sqsiedzkiej, wspiera inicjatywy lokalne i buduje atrakcyjn4 ofertq dla mieszkaric6w.
Polozenie dzielnicy Oksywia powoduje, ze osoby chc4ce korzystai z oferty
kulturalnej musze dojechai do centrum miasta. Wi4ze siq to zarowno z kosztami,
jak i dodatkowS.nn czasem, kt6ry trzeba wygospodarowad. Czqsto te koszty lub czas

wykluczaj 4 ogromnq rzeszE mieszkaricow z szeroko poj Etej kultury.
Projekt lqczy pokolenia oraz tworzy przyjazny klimat dla mieszkaric6w dzielnicy.
Pozwala na utozsamianie siq mieszkaric6w z dzielmc4 wplywa na bardziej
Swiadomy rczwoj spoleczefstwa obywatelskiego. Mieszkaricy wlqczeni s4 w
dzialanra Rady Dzielnicy orazwladz miasta na lokalnym poziomie.
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W ramach projektu chcemy zorganrzowac cykl nieodplatnych wydarzen o
charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym, majqcym na celu
aktywizowanie i zintegrowanie mieszkaric6w Oksywia w r62nych grupach
wiekowych. Wszystkie dzialania nadzorowad bqdzie Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdyni.
W ramach projektu planujemy nastEpuj4ce dzialania

- cykl 5 spotkari edukacyjno-integracyjnych dla rodzinlopiekun6w dzieci od
urodzeniado 6 roku Lycia,
- cykl 10 spotkari ze sztvk4 czyli leatry i inne formy artystyczne
- zalup material6w do realizacji za1q6,

- cykl 5 spotkari warsztatowych z tworzenia ksi4zeczek artystycznych i
dotvkowych dla dzieci rmlodzieLy

Opis
planowanego
do realizacji
projekhr.

Harmonogram
realizacli
projektu.

Etap wstqpny (luty 2019) opracowanie plakat6w i ulotek, promocja projektu,
obsluga administracyj na proj ektu, prace zw rqzane z rczpoczeciem proj ektu.

Harmono gram (luty 20 19 - pa2dziemik 20 19)
o 5 spotkari edukacyjno-integracyjnych dlarodzin/opiekun6w dzieci od

urodzenia do 6 roku 2ycia (spotkanie 1,5 h)
o 10 spotkari ze szlukau czyli teatrzyki i inne formy artystyczne
o 5 spotkaniawarszlatowe z tworzeniaksi4zeczek artystycznych i dotykowych

dla dzieci r mlodzieLy (spotkanie 1,5h)
. Zakup materiatr6w do realizacji zajq(,
o Rozliczenie projektu w roku budletowym2}I9

Koszty zwi4zane z
przedsigwziqciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

ZIego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wldad finansowy
budZetu rady

dzielnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

Wynagrodzenie za
prowadzenie warsztat6w
dla rodzinlopiekun6w
dzieci od urodzenia do 6
roku zycia (450 zt ll,5
h): 5x 450:2250 zl

Oplata zateatryl inne
formy artystyczne 10

x400 : 4000 zl

2250 zl
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Zaktp material6w
plastycznych do zajEc dla
dzieci i rodzic6w

Wynagrodzenie za
prowadzenie warsztat6w
z tworzenia ksiqleczek
artyslycznych i
dotykowych dla dzieci i
mNodzie2y (4002t11,5 h)
:5 x 400 :200021

Zakup sprzqtu
multimedialnego na
potrzeby reahzacjr
projektu ( ekran +
rzutnik)

Poczqstunek dla
uczestnik6w warsztat6w
realizowanych w
projekcie (10x60 zl)

Przygotowanie i wydruk
plakat6w/ulotek

900 zl

2000 zl

2500 zl

600 zl

250 zl

900 zl

2000 zl

2500 zl

600 zl

250 zl

Razem 12.500 zl zl 12.500 zl
l) Nie wiqcej ni2 kwota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad

p rzeprowadzania konku rsu.
2) Nie iest oblisalor.vinv.
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Inne uwagi
maj4ce
zflaczerle
przy ocenle
bud2etu.

Bud2et: kalkulacjq przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji
proj ektu zaplanow ane kwoty mo ge zo stai przesuni qte pomi qdzy po sz czeg6lnymi
pozycjami budzetu przedsiqwziEcia, w taki spos6b aby nie ulegla zmranie og6lna
kwota projektu,

Zakupiony sprzqt multimedialny przejdzie na wlasnoS6 biblioteki i bqdzie
wykorzystywany na bieiqce dzialania kulturalno-edukacyjne w Bibliotece Oksyr,vie

O5wiadczamr ie jako partner wniosku konkursowego ,,Kreatywne Oksywie" jestem got6w do
realizacji deklarowanych powyiLej zzd,an z calq staranno5ciqi zazngaZowaniem przestrzegaj4c
zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[ publicznych, finansach publicznych oraz o

dzialalno5ci no2vtku nubliczneso i o wolontariacie.
Lniq i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z mrnienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy lub wicepzewodniczacy rady dzielnicy) ,,fi Podpis{y)

lrni q i nazrfu isko osoby podpis uj 4cejrfr ni osek z rami enia P af tner a /l
ft

/
Podpis(y)

yl*44 Jouodtkl

Potwierdzen ie zloLenia wniosku:

data p rdtris

Obowiazkowv zalacznik:qzkowy za\q
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


