
Uwagi dla os6b wypelni.ajqcych wniosek:
1. Wnioski naIe}y wypetniai na komputerze.
2.Przed wypelnienian wniosku naleiry zapomad siq z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
b{qd6w formalnych dyskwalifikuj qcych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okreilone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dtugo$ci opis6w nie sq limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ie dobry i przemyllany projekt
rnozna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujqte w bud2ecie musz4byc realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawierac spos6b ich
uyliczenia.
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Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Redlowo

Partner 2 * Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
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Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
plzedsiqwziqci a.

Biblioteka zPasj1, zaprojektowana dlamlodzie?y, chce wyjSd naprzeciw starszym
osobom, kt6re nadal c )jqsiq mlode i ciekawe Swiata.
Naszym zdaniem osoby mlode i seniorzy wspaniale mogqwsp6ltworzy(,lokaln4
ptzestrzefi kultury.

Na podstawie obserwacj i lokalnego Srodowiska i r ozmow z czytelnikami,
zaobserwowali6my, 2e w Dzielnicy Redtowo brakuje miejsca i oferty kulturalno-
edukacyj nej, kt6r a tqczylaby pokol eni a.

Problemy, kt6re chcemy rczwrqza|:
- poczucie wykluczenia senior6w i mlodych
- brak wsp6lnego jVyka
- brak odpowiedniej oferty kulturalnej
- brak dostqpu senior6w do nowoczesnych technologii w przyjaznych,
do sto s owanych do ich sprawn o Sci frzy cznej pomi e s zczeniach.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkaricy dzielnicy Redlowo, seniorzy z Klubu Seniora ,,Stronczko" , mlodzie? w
wieku 13*, uczniowie ostatnich klas szk6i podstawowych orazlicealiSci i studenci.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ostanie przy gotowany szereg bezplatnych
ych. Wszystkie zostan4tak opracowane i
wno dla mlodzie?y, jak i senior6w.

y, pracuj4c z mLodzie24 jest brak dialogu
4jestjqzyk, kt6ry teraz jest zupelnie inny,
taktu miqdzy senioramt amNodziez4. Na
gii wSr6d os6b starszych, a przez to brak

'owej

e wsp6lny czas
interpersonalnych

w radczen i tw or czej energii
eki jako dobrego miejsca na ksiqzkE i

relaks

W ramach projektu proponujemy nastEpuj4ce dzialania:
o warsztaty aktorskie i aktorsko-improwizacyjne poprowadzone przez

profesj onalnych aktor6w
o wystEp grupy improwizatorskiej (np. Wolne Elektrony)
. wystQpy ch6ru Klubu Seniora,,Sloneczko"
o warsztaty pisania, scenopisania, blogowania i storytellingu (np. Krzysztof

Piskorski, Joanna Wrycza-B ekier)
. spotkania z profesjonalnymi, wartoSciowymi blogerami (np. Zwierz

Popkulturalny, Andrzej Tucholski)
o warcztaty montowania fi1m6w itworzeniapodcast6w (np. Ludwig Clouzot)
o sPotkaniazpopularnymi vlogerami (np. N-ukasz Stelmach, Radek Kotarski)
o warsztaty komiksowe (np. Emilia iKatarzyna Marlewskie)
o spotkania z webkomiksem (np. Rynn Rysuje, Kotter, Psie Sucharki, odmqty

Absurdu, Jaroriski, T orbacz Wombat)
o warszlaty kaligrafii i piqknego pisania (np. Joanna Zalcrzewska)
o warsztaty szydelkowania amigurumi (np. Agata Wtrodarczyk)

W trakcie dzialan zostanie przeprowadzony szereg spotkari z senioramr z dzielnicy,
ktorzy w gawEdziarski spos6b przybli2qosobiste historie zwiqzane z Redlowem.
OpowieSci te stan4 siE podstaw4 do stworzenia filmik6w i podcast6w
udostqpnionych na stronie Youtube.com, atakie komiks6w wydanych w formie
broszurow ej or az intemetowej.
Ponadto niekt6re z powylszych warcztat6w maj4 na celu sprowokow anie mlodzie2y
i senior6w do wsp6lnego spqdzania wolnego czasu (np. warsztaty kaligrafii i
piEkne go pi sani a or az szy delkowania).

Harmonogram
realizacji
projektu.

Etap I
Luty 2019 r. - 30 listopada 2019 r.
Ustalenie szczeg6l6w wsp6lpracy z prowadzqcymi warszt aty r zaproszonymi
goSimi. Og6lne prace zwiqzane z rozpoczeciem projektu (opracowanie
harmono gr amn przy gotowyw ani a plakat6w, ulotek oraz informacj i do medi6w).
W toku trwani a proj ektu pr zy gotowywani e materi al6w gr afrczny ch na bieLaco .



Etap II
Marzec 2019 r - czerwrec 2019 r. czgic warsztatowa

o warsztaty aktorsko-improwizatorskie,
o warsztaty pisania, scenopisania, blogowania i storytellingu,
o warsztaty montowania film6w i tworzenia podcast6w,
o warsztaty komiksowe,
o warsztaty kaligrafii i piqknego pisania,
o w arsztaty szydelkowania amigurumi.

Etap III
Wrzesieri 2019 r. -paldziemik2019 i. spotkania i wystqpy

o wYStQP gruPY imProwizatorskiej,

' wYStQP ch6ru,
o spotkani e z profesj onalnymi, wartoSciowyrni blo gerami,
o spotkanie z populamymi vlogerami,
o spotkanie z webkomiksem w formie panelu dyskusyjnego,

Etap IV
Listopad 2019 r.
Finisaz projektu -prezentacja dokonari uczestnik6w - komiks6w, webkomiks6w,
filmik6w i podcast6w. Wystqp ch6ru.
Rozliczenie projektu.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(rnaksyrralnie 3
zdania),do
ulnleszczenla na
sh'onie intemetowej

Celem proj ekt,,Redlowo z P aq{' j est integracj a senior6w i mlodzie?y, kt6rzy
mieszkajq albo na co dzieri przebywaj6 na terenie Redlowa. Poprzez szereg
bezplatnychwarsztat6w i ciekawych spotkari chcemy zbudowa6 tw6rczy dialog
mi qdzypokol eniowy, a tak2e stworzyd przestrzen w5nni any mySli, wsp6lnego
spEdzania czasrr oraz, przede wszystkim, r eahzacji swoich pasj i.

Lp

Koszty rwi4zane z
przedsiqwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy

budzetu radv dzielnicr2) Koszt calkowity (brutto)

I. warsztaty aktorsko-
improwizatorskie (lh:
200 zlbrutto; 2x2h:800
zl)

2. wystEp grupy
improwizatorskiej (1 x
1500 zl:1500 zl)

3. warsztaty pisania,
blogowania i
storvtellinzu 0h:100 zL

800 zl

1500 zl

800 zl

800 zl

1500 zl

800 zt



brutto; 4x2h:800 zt)

4. poczqstunek podczas
wystqp6w, warsztat6w i
spotkari (600 zl)

5. spotkani a z blogerami
(2 x 1000 zl:2000 zt)

6. warcztaty montowania
fi1m6w i tworzenia
podcast6w (lh:100 zl,
5x2h:1000 zt)

7. spotkanie z vlogerami
(2x1300 zt:2600 zl)

8. warsztaty komiksowe
(1h:10021, 6x2h=1200
zt)

9 . matenaly na w arsztaty
komiksowe (pisaki,
copiki, papier
komiksowy) (500 zt)

10. spotkanie z
webkomiksem (1x2h,
2000 zl)

7I. warsztaty kaligrafii i
piqknego pisania
(1h:150 zl;4x2h:1200
zl)

12. warszlaty
szydelkowania
amigurumi (lh:I1)zt;
4x2h:l200zl)

1 3 .pr ow adzenie spotkari
(4x2h:1400 zt)

14. Materialy
oromocvine (Ix700 zl\

600 zl

2000 zl

1000 zl

2600 zl

1200 zl

500 zl

2000 zl

7200 zl

1200 zl

1400 zl

700 zt

600 zL

2000 zl

1000 zt

2600 zl

1200 zl

500 zl

2000 zl

1200 zt

1200 zt

1400 zl

700 z1

Razem 17 s00 zl 77 500 zl
1) Nie wiqcej ni| kwota wynikajqca z $ I trst. 2 zasad
p rz e p row ad z an ia ko n kur s u.
2) Nie ie.tt oblioatoruinv.



Inne uwagi
maj4ce
zfiaczenle
przy ocenre
budzetu.

Budzet: kalkulacjE przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji
proj ektu zaplanow ane kwoty mo ge zo stai przesuni Ete pomi qdzy po szczeg6lnymi
pozycjamr budzetu przedsiqwziEcia, w taki spos6b, aby nie ulegla zmianie og61na
kwota projektu.

O5wiadczarn, 2e jako partner wniosku konkursowego ,rRedlowo z Pasjq" jestem got6w do
realizacji deklarowanych powyLej zadafi z ca\q staranno5ciqi zaanga2owaniem przestrzegaj4c
zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wierfl publicznych, finansach publicznych oraz o

dzialalno5ci po2vtku publiczneso i o wolontariacie.
hniq i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rarnienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(ozewodniczacv lub wicenrzewodniczacv radv dzielnicv) wIcEPRzErv {)".

,[t*l,nra 
't>Oeio(At

f rnie i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

lun*nfu,a , lr,.,nt,to I
(l il,rl

P otwierdzeme zlo2enia wniosku :

zkowv za'lacznikz
Podpis

Obowi4zkowy za'l4
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnrcy
jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


