
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych t'niosek:
l. Wnioski nale4,wlpelniac na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale2y zapoznad sig z zasadami przeprowadzania konkurslt, by unikn4i
bl9d6w fonnalnych dy skwal ifikuj 4cych u'n i o sek.

3. Kryteria oceny wniosk6rv s4 okreilone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlLrgodci opis6w nie s4 limitowane. jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i przemySlany projekt
mo2na opisac kr6tko. a jednoczerinie wyczetpqj4co.
5. Kwofy ujgte w budzecie musz4 byd realisfyczrre. Budzet opr6cz kwot musi zawierac spos6b ich
wvliczenia.

Tytul wniosku:
W bibliotece - po sqsiedzku

Termin rozpoczgcia: Styczeri 2019 r.

Termin zakoficzenia: Grudziet'r 2079 r.

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pog6rze

Partner 2 * Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

. uloze byc wigksza liczba parlnerow

Diagnoza
ploblernu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany lub
opis potlzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dztEki realtzacji
przeds igwzigcia.

Brak stalej lokalnej oferty kulturalnej oraz polohenie Dzielni cy Pogorze sprawia,
ze osoby chc4ce skorzystad z istniej4cej w centrum oferty musz4 dojechai, co

zwrqzane jest z dodatkowymi kosztami oraz nakladem czasu. Czgsto koszty i czas

dojazdtt staj4 sig barier4 nie do pokonania, czego skutkiem jest wykluczenre,
ograniczerie z szeroko pojgtej kultury oraz aktywnoSci.

Celem projektu jest aktywizacjai integracja mieszkaric6w Dzielnicy Pogorzebez
wzglgdu na wiek. Wykorzystanie naturalnej przestrzent biblioteki jako miejsca
przyjaznego mieszkaricom i otwaftego na ich pomysly, inicjatywy. Przygotowanie
i zrealizowame bezplatnych dzialari, kt6re bgd4 dostgpne dla kazdego mieszkaflca.
W mySl powiedzenia, 2e kultura lagodzi obyczaje i skraca dystans mrgdzy ludzmi.
Rada Dzielnicy Pogorze wraz z Miejsk4 Bibliotek4 Publiczn4 w ramach
podejmowanego dzialamachcewLqczy6 aktywnie mieszkaric6w w dzialanianarzecz
rozwoju lokalnej spoleoznoSci, aby mieszkaf,cy utozsamiali sig z miejscem,
w kt6rym mieszkaj4. \

Spotkania w ramach projektu realizowane bgd4 w MediatecePog6rze, kt6ra kilka
lat swojej dzialalnoSci stala sig waznym punktem na mapie lokalnego 2ycra. Pelnl
rolg swoistego centrum kultury, pomaga wspierac i rozwijai aktywnoSc
mieszkaric6w oferuj4c bezplatny dostgp do swoich zasob6w.

Grupa
odbiorc6w.

Grupg odbior6w tw orzq'.
- rodzice z dziedmi w wieku od 0 do 3 lat;



- rodzice z dziecmi w wieku przedszkolnym;
- dzieci mlo dzieL szkolna;
- doroSli i seniorzy, mieszkancy dzielnicy Pog6rze.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Planowane dzialanra maj E na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
integracjg rodzin i wspieranie rozwoju mieszkaric6w. Ide4 przewodni1bgdzie rozwoj
przez wsp6lnq zabawq i edukacjg, aktywizacja senior6w, nawiqzywanie nowych
kontakt6w i wymiana doSwiadczeri, odbywaj4ce sig w milej i przyjaznej atmosferze.
Zostanie to osi4gnigte poprzez organizacjg spektakli teatralnych dla rodzin
z dziecmi, warsztat6w dla rodzic6w, spotkari s4siedzkich i tematycznvch, spotkari
kulturalnych i spotkari z autorami i ilustratorami ksi4zek we wsp6lpracy z Mediatek4
Pogorze dla doroslych i senior6w.
W ramach spotkari s4siedzkich,tematycznych chcemy poszerzal ofertg dzialah dla
mieszkaric6w, opieraj4c sig na ich talentach, umiejgtnoSciach w formie s4siedzkiego
banku czasu.

Harmonogram
realizacji
projektu.

H armono gr am r eahzacji proj ektu :

Etap wstgpny (15 stycznia 2019 r. -15 lutego 2019 r.)z

o Opracowanie plakat6w i ulotek.
o Ustalenie szczegol6w i harmonogramu spotkari.
. Wydruk plakat6w i ulotek.
o Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w do udzialu w

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

o Dystrybucja plakat6w na terenie Pog6rza

I etap projektu (16lutego 2019 r. - 15 czerwca 2019 r.):

o 5 spektakli teatralnych dla rodzic6w z dziecmi od 3 lat
o 1 warsztaty z ilustratorami ksi4zek dla dzieci irrilodzieLy
o I spotkanie autorskie dla doroslych i senior6w
o 2 spotkania interaktywne: Nauka przez zabawg dlarodzic6w z dziecmi od 6

do 10 lat
r J spotkari z gramr planszowymi dla mlodzie?y, doroslych i senior6w
o 5 warsztat6w sensorycznych dla rodzic6w z dzielmi od 3 do 6 lat
o 2 spotkania interaktywne: Naukd przez zabawg dlarodzicow z dziecmi od 6

do 10 lat
o 3 spotkania zpodroZnlkami dla doroslych i senior6w
o 5 spotkari prozdrowotnych dla dorostrych, senior6w, rodzin

II etap projektu (15 wrzeSnia?Dl9 r. - 30 Iistopada 2019 r.):

o 3 spektakle teatralne dla rodzic6w z dzielmi od 3 lat
o 1 warsztaty z ilustratorami ksi4Zek dla dzieci r rrrtodzie?y
o 1 spotkanie autorskie dla doroslych i senior6w
o 2 spotkania interaktywne: Nauka przez zabawg dlarodzic6w z dziecmi od 6

do 10 lat

nl



o 3 spotkaniaz grami planszowymi dlamlodziezy, doroslych i senior6w
o 3 warsztaty sensoryczne dla rodzic6w z dzietmi od 2 do 5 lat
o 2 spotkania z podr6znikami dla doroslych i senior6w
o 3 spotkaniaprozdrowotne dla doroslych, senior6w, rodzin

III etap projektu (do 10 grudnia)

o Zakofrczenie irozhczeme projektu

Realizacja projektu zaklada cykl nieodplatnych v'rydarzen o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym i artystycznym, maj4cych na celu aktywizowanie i zintegrowanie
mieszkaric6w Pog6rza. Planowane jest przeprowadzenie: spektakli teatralnych dla
dzieci, warsztat6w dla rodzic6w, spotkaf kulturalnych, s4siedzkich , spotkari z
autorami i ilustratorami ksi4zek, spotkari prozdrowotnych czy spotkah z

roLntkamt.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(rraksyrnalnie 3
zdania),do
ulrleszczenta na
stlonie internetowej

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy

budzetu radv dzielnicv2) Koszt calkowity (brutto)

Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Teatrzyki (8x500
zl:4000 zl) -koszt
spektakli

Warsztaty plastyczne
z ilustratorami ksi4zek
(2x1000 zL:2000 zl) -
honorarium autorskie

Spotkania
autorskie(2x1500
zl:3000 zl) -
honorarium autorskie

Edukacja przezzabawg

- p okazy interaktyrrvne
(4x300 zl:1200 zl) -
koszt pokaz6w

Spotkania z gramr
planszowyrni (2000 zl) -
zalap nowych gier)

Warsztaty sensoryczne
dla rodzic6w z dzielmr
(8x400 zl:3200 zl) -
wynagrodzenie dla

1200 zl

3200 zl



7.

8,

9,

10

11.

Spotkania
zpodr6Znikami (5x500
zl:2500 zL) -
honorarium podr6znika

Spotkania prozdrowotne
(8x400 zI:3200 zl) -
wynagrodzenie osoby
prowadz4cej

Poczgstunek dla goSci
(zakup kawy, herbaty,
wody mineralnej,
drobnych slodyczy itp.)

Materialy reklamowe
(balony, przypinki,
zakladki do ksi4zek,
wydruk zdjgc, kronika,
plakaty, ulotki)

Materialy warsztatowe
do przeprowadzenia
aktywnoSci przez
s4siad6w (np.:
plastyczne,
wyposazenie, inne)

2500 zl

3200 zl

7000 zl

1400 zl

l500zl

2500 zl

3200 zl

1000 zL

1400 zl

1500 zl

Razem 25 000.0021 zl 25 000 zl
l) Nie wigcej ni: ht,ota u,ynikajqca: $ I ust 2 :asad
prz e p ro w ad z an ia ko n ku rsu.
2) Nie iest oblisatorvinv.

Inne uwagi
maJ4ce
zLaQzeme
przy ocenie
budzetu.

Kalkulacjg budZetu przygotowano w oparciu o koszty planowane. w trakcie
realizacji projektu zaplanowane kwoty mog4 zosta(, przesunigte pomigdzy
poszczeg6Inymi pozycjami budzetu przedsigwzigcia, w taki spos6b aby nie ulegla
zmranie og6lna kwota projektu.

Medi ateka P o gor ze bezptatnie udo stgpni pomie szc ze nia or az sprzgt
wykorzystywany podczas zajgc Bibliotekar4e wN4czq sig w promocjg wydarzeri
poprzez informowanie o dzialaniach i zachgcanie do udzialu. Dla uczestnik6w spotkari
przewiduje sig poczgstunek.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego r6.45.ht%id"t#,.:.{P.4Wgv!!,1:-...
jestem gotrfw do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z' cal4 staranno5ci4
i zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w Ustawach: prawie zamriwieri
publicznych, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci pozvtku publiczneso i o wolontariacie.
lnrig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy lub wiceprzewodn iczacy radv dzielnicv) Podpis(y)

\\IICEIRZE\\ CN\ICZ \CA, ZARZ{DU

DZIELNIC\' POGORZE

Irena Kubiszgn
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O b ow i 4zko wy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W pr4ypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.
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