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Wniosek Konkurso ,oPrzyj azna dzielnicdl

..Tworczo i arlystycznie na Oksywiu"
Tytrrl wnioslrtt:

Termin rozpoczqcin: Wrzesien 20 [9

Grudzieir 2019Termin zakoficzenia:

Rada DzielnicY OksYwieFartner I - Wnioskodawca:

ffi -Pomorskie oddzial w Gdyni

Srlolu Podstawowa nr 33 w GdYni

FRrtrrer 2 *

Partner 3 *

rrroTc byc wtgksza liczba pitrtl!erow

oP$ PRZEDSIqWZI

Dzielnica oksywie nie posiada du2ych instytucji kultury, tym samym oterta

kierowana do mieszkaricow zwiqzana z t.4 tematyka jest uboga' celem

proponowanego przedsiqwziqcia jest inicjowanie dziatan stu24cych wzmocnieniu

integracji lokalnej spolecznosci, odkrywaniu irozwijaniu potencjatu ikapitalu

kulturowego. Gt6wny nacisk programu poto2ony jest na nawiqzywanie przez

partnerow projektu stalych relacji z mieszkaricami miejscowocci, na terenie ktorych

dziala. odkrywanie talent6w i wzmacnianie potencjatu spolecznego ma owocowa6

stworzeniem wsp6lnych projekt6w na rzecz spotecznosci lokalnych i przestrzent

pub|icznej'PropagujqcynoWEformqspqdzaniawo|negoczasuirozwijaniepasji
tworzenia. projekt jodzielono na dwa etapy. Pierwsza czq(i to przeprowadzenie

warsztaty rqkodzieta zwiefczony wystawq prac uczestnik6w oraz przeprowadze'tie

l<onkursu na najlepsze prace wytworzone podczas warsztat6w' Drugi etap to

6wiqtecznyspektak|rodzinnywwykonaniuteatrulV|aszoperia.

projekt skierowany jest do mieszka6c6w oksywia , obejmuje wszystkie grupy
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Opis
planor'vancgo

do rcalizac.ii
pro.lektu

W ra mach p roje ktu zosta nie zorga nizowa ny cykl wa rsztat6w tematycznych

zwiericzony wystawq po warsztatowE . lnauguracjq projektu uswietni spektal(l w

wykonaniu Teatru Maszoperia w trakcie kt6rej zostanie przeprowadzona licytacja

prac. Srodki zgromadzone podczas licytacji zostana przeznaczone na cel ustalony

de m okraty cznie przez uczest ni k6w wa rsztat6w

Hannonogratn
realizac-ji
pro-jcktn

Rozpoczqcie projektu -wrzesien 2019 wg nastqpujEcego harmonogramu

o warsztaty tworzenia kwiat6w z bibuty

o tworzenie ozd6b z wikliny papierowej x2 spotkania

. szycie ozd6b filcowych

. tworzenie kaszubskich aniotow
o tworzenie kartek trojwymia rowych

o malowanie na wodzie ( Ebru)

. tworzenie herb6w kaszubskich i Gdyni

o tworzenie ozd6b bo2onarodzeniowych x2 spotkania

. warsztaty papier mache

o malowanie na filcu
o Kaszubskie malarstwo na szkle * 2 spotkania

o Warsztaty paper craf- tworzeniu kaszubskiej checzy

o l(onkurs prac warsztatowych
o Swiqteczny spektakl rodzinny w wykonaniu teatru Maszoperia

r Licytacja prac
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Projekt,,Tw6rczo iartystycznie na Oksywiu" to cykl warsztatow artystycznych

iintegracyjnych, zwiericzony wystawq prac uczestnik6w. Inauguracjq projektu

u$wietni licytacja prac w oprawie Swiqtecznego spektaklu rodzinnego teatru

Maszoperia

Celem warsztat6w jest zapoznanie uczestnikow z ro2nymi technikami rqkodziela,

zwiqkszenie ich sprawno5ci manualnej oraz integracjq wielopokoleniowego

5rodowiska.

BU DzEr PRZEDSI4IYZIECIa

Lp
Koszty 'tttli4:zrrru: z

przcdsiqn'zigcicm z ich l<all<ulac-1t1

(liczba jednostek, ceua i edrostkorva)

Z lcgo z.

wnioskowanych w
konkursie

Srodk6wl)

Z tcgo wlclad
finattsowl'

budzetu rady

dzielnicl'2)
Koszl cirllrowily (bnrtto)

I

2

Qr ganizacj a oraz prowadzenie
I 5 warsztatow tematvcznvch
wg harmonogramu,
wystawa po warsztatowa
(w tym zakup materialow)
Organizacja spektaklu
swi4tecznego dla dzieci i
doroslvch

7 500.00 zt

3 000.00 zt

7 500.00 zl

3 000,00 zl

,8,
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4.

Przygotowanie i
wydruk plakat6w oraz
informacji do medi6w

Po warsztatach
zorganizowany bgdzie
konkurs prac z
nasrodami.

500,00 zl

1.500.00

500,00 zl

1.500,00

ZKP Gdynia

ZKP Gdynia

Razem 12.500.00 zl 00.00 zl 12.500.00 zl
l) Nie wigcej ni2 lwota y)yrrilejqca z $ I ust. 2 zasad przeprowadzania
konkursu
2) Nie iest oblisatowitN

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ,,Twdrczo-arlystycznie na Oksywiu'
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej z^d^fi z crl4 starannoSci4
i zaangzitowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wiefir
publicznvch, finansach publicznvch oraz o dzialalno5ci poZytku publiczneso i o wolontariacie.
Lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacv lub w iceorzewodniczacv radv dzielnicv) IT:I'DDD 7f TT

:1*ijl llllttN{liiT shtilHtlt

Krzysztf Dius - Przewodniczqcy Rady
OKSYWIE

'L ,tnf- " I Pqksyk
lmie i nazwisko osobv podoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 .P'odnis{*)

d.ndrzej Busler - Przewodniczqcy ZI<P Od&zial w Gdyni

Lmiq i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 ,/' podDb(y)

Boguslaw Moszczyriski - Dyrektor Szkoly Podstawowej
nr 33 w Gdyni

-1 Ul<f.l A A GDYN
Potwierdze nie zlohenia wnio sku: Centluni :"

l,f; 1 r,,

a.

Obowi4zkowy zalecznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko5i musi byi okreSlona w uchwale.


