
Uwagi dla osrib wypelniaj4cyth wniosek:
1. Wruoski naiezy wypelniac na komputerze.
2. Przed. wypelnieniem wruosku naleiry zapozna| siq z zasadami przeprowadzania konkursu, by rmikn4i
blqd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4okre$lone w zasadach przeprowadzania konkursu,
4. DlugoSci opis6w nies4lirnitowane, jednakdoSwiadczeniepokazuje, 2edobry i przemy6lanyprojekt
molta opisai kr6tko, a jednocze6nie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujqte w trud2ecie musz4byc realistyczne. Bud2et opr6cz kwot nusi zawierad spos6b ich
wyliczenia

Tytul wniosku:
Wzsorze zTradvcia i Historia

Termin rozpoczecial
2 stvczefi2Dl9 r.

Termin zakofirczeniaz
25 erudzieft2019 r

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicv Wzs6rze Sw. Maksvmiliana

Partner 2 *
Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdvni

. rno2e byi wiqksza liczba pafiner'6w

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostat
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsiqwzi Eci a.

Zbytmalaliczba inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci
i rrilodzie?y - mimo obecno6ci szk6l, przedszkoli oraz innych instytucji na terenie
dzielnicyWzgorze Sw. Maksymiliana, wciqzbrakuje inicjatyw, kt6re pozwolilyby na
przyjemnq aktylvizacjQ dzieci i mlodzie?y. Uczestnicy bqd4 mogli aktywnie oraz

interesuj4co spEdzi6 czas, obcowal z szeroko pojqt4literatur4i sztuk4.

Zbytmalaliczbz wydarzer[ integrujqcych mieszkar[c6w w r62nym wieku -
brakuje wydarzen skierowanych, kt6re bqd4 atrakcyjne dla rolnych grup

wiekowych. Elementy polskiej tradycji i historii lokalnej zostanA wykorzystanie jako
element dzialanprowadzqcych do stworzenia przestrzeni spotkania mieszkafc6w w
r62nym wieku.
Zachgcenie dzieci, mlodzieLy i dorostych do odwiedzenia Biblioteki Miejskiej -
wciqL niewiele os6b zdaje sobie sprawq, ze biblioteka to r6wnie2 miejsce aktywnoSci
i r6znorodnych inicj atyw.
Rozbudzenie w mieszkar[cach kreafs.wno5ci oraz wyobraini - dziqki warsztatom
rqkodzielnrczp, mvzycznyrn mieszkaricy w kazdym wieku bqd4 mogli zreahzowac
wlasne pomysly, a takie stai siQ autorami dziel, kt6re nastqpnie zostan4

zapt ezenlowane w Bib liotece.
Aktywizacja oraz integracja mieszkaric6w dzigki wsp6lnym spacerom
planowane spacery po Gdyni wspomoge integracjE mieszkaric6w dzielnicy oraz

zapoznajqich z histori4 i interesuj4cymi miejscami. Rodziny z dzielmr bqdq miaty
okazjqdo zwtedzeniazabytkow oraz interesuj4cych miejsc w dzielnicy Wzg6rze Sw.

Makslnniliana, zal osoby starsze - do zaktywizowama siq oraz do integracji.



Grupa
odbiorc6w.

o dzieci - przedstawienia teatralne, warsztaty z ilustratorem, warsztaty
r erko dziela, w arcztaty rytmi czne

o mlodzie? - warsztaty z rlvstratorem, warsztaty rqkodziela
. doroSli - warsztaty rqkodziela, spotkanie z opowieSciauwarsztaty Spiewacze,

spotkania autorskie, spacery Sladami zabytk6w gdyriskich
o seniorzy - warsztaty rEkodziela, spotkanie z opowieSciq spotkania autorskie,

spacery Sladami zabytk6w gdyriskich

Opis
planowanego
do realizacjr
projektu.

o Warsztaty rEkodziela dla dzieci i dorostrych (np. tworzenie wsp6lczesnej
makatki)

o Warszt aty rytmiczne z muzykq na 2yw o, w ar sztaty tw or zenia instrument6w
o Warsztaty Spiewu (np. Warsztaty kolysanek czy warsztaty przySpiewkowe)
o Spotkanie z ilustratorem - warsztaty (np. Marianna Oklejak, Daniel de

Latour)
o Teatrzyki dIa dzieci (np. Agata P6ltorak, Teatr Fantazja,Tealr Wl6czykii)
o Spotkanie z opowieSci4dla doroslych (np. Parparusza - Wqdrowna

Wytw6mia Zdarzeh)
. Spotkania autorskie zpisarzami, autorami ksi4Zek na temat Gdyni,

Tr6jmiasta, Kaszub (np. Malgorzat4 Sokolowsk4 Aleksandr4 Tarkowsk4
Dorot4 Kobierowsk4-DEbiec)

o Spacery Sladami zabyk6w gdyriskich, ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem
okolic Wzg6rza Sw. Maksymiliana - pod kierunkiem licencjonowanego
przewodnika, Aleksandry Tarkowskiej, przy wsp 6lpracy aktywu
cztltelniczego spotykajecego siq w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi4zki

Cele projektu:
o zwiQkszemeliczby i czqstotliwo6ci inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na

terenie Wzg6rza Sw. Maksymiliana,
o integracja mieszkaric6w dzielnicy,
o stworzenie przestrzeni do spotkari miEdzypokoleniowych mieszkaric6w

Wzg6rza Sw. Maksyrniliana poprzez cykl warsztat6w nawi4zuj4cych swojq
form4 do dawnych spotkari rqkodzielniczo - Spi ew aczy ch,

. zaoferowanie mieszkaricomWzgorzaSw. Maksymiliana cyklu
organizowanych nieodplatnie zq96 na terenie dzielnicy,

. zaoferowanie mieszkaricomWzgorzaSw. Maksymiliana cyklu warsztat6w
tw 6r czy ch wykorzystuj 4cych wsp6lcz esne i dawne techniki pl astyczne,

o budowanie dobrego przykladu, tworzenie nawyku iprzelamanie stereotyp6w
w mySleniu o bibliotece - stworzenie przyjaznej przestrzeni dla doroslych,
mNodzie?y i naj mlodsz y ch dzieci,

o mo2liwoS6 spotkania siE mieszkaric6w dzielnicy z interesuiqcyrni osobami,
o mozliwoSi rozwijania swoich zainteresowahbqd2 odkrycia nowych pasji

przez kaldqgrupe wiekow4
o popularyzacja polskiej kultury tradycyjnej wSr6d mieszkaric6w Gdyni

Harmonogram
realizacji
projektu.

Etap wstgpny (2 stycznia2Ol9 r. - 31 stycznia 2019 r,)z
o Opracowanie i druk material6w promocyjnych.
o U zgadnianie szczeg6trow ego terminarza spotkari.
o Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w do

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

udzialu w
biblioteki,



I etap projektu (1 lutego 2019 r. - 30 czerwcz2019 r.):
o Warsztaty rgkodziela - 3 spotkania
. Zaiecia ryttmiczne dla dzieci z muzykqna 2ywo - 1 spotkanie
o Warsztaty Spiewacze dla mam - 1 spotkanie
o Warsztaty literacko-przySpiewkowe - 1 spotkanie
o Teatrzyk dla dzieci- 1 spotkanie
o Spotkania autorskie zpisarzami, autorami ksi42ek na temat Gdyni i regionu -

2 spotkania
. Spacer Sladami zabytk6w gdyriskich

II etap projektu (1 wrzeSnia 2019 r, - 20 grudnia 2019 r.)z
o Teatrzyk dla dzieci - I spotkanie
o Spotkaniez ilustratorem- 1 spotkanie
o Warsztaty rEkodzieNa - 3 spotkania
o Wiecz6r opowieScizmuzykqnaLywo - 1 spotkanie
o Spotkania autorskie z pisarzami, autorami ksi4zek na temat Gdyni i regionu -

2 spotkania
o Spacer Sladami zab5nk6w gdynskich

III etap projektu (21 grudnia 2019 r, - 25 grudnia 2019 r.):
. Rozliczenie projektu.

Skr6cony opis
przedsigwziqcia
(rnaksynalnie 3

zdania),do
urmeszczenla na
stronie intenretowej

Projekt ,,Wzg6rze zTradycjqi Histori4'' jest odpowiedziqnapoftzeby wszystkich
pokoleri mieszkaric6w Gdyni. Czerpiqc ztradycji polskiej i historii lokalnej
tworz5rmy przestrzert spotkania, wzajemnej wymiany doSwiadczeri i rozwoju pasji
dla kazdegobez wzglqdu na wiek. Poprzez wsp6lczesne wykorzystanie tradycyjnych
motyr,v6w chcemy zachqcic mieszkaflc6w do odkrywania historii miasta i wlasnej
tozsamo6ci oraz aktrynego udziatru w ofercie kulturalnej.

Lp

Koszty rwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wktrad finansowy

bud2etu rady dzielnicl?) Koszt calkowity (brutto)

Wpagrodzenie dla
ilustratora

1 500 1 s00

Wynagrodzenie dla
pr ow adzqcy ch w ar sztaty
rskodzieNa (6x 600)

3600 3600

Materialy nazajEciaz
rekodziela (6x100 zl)

600 600

Wynagrodzenie dla
aktor6w teatrzykow
(2x600)

r200 r200

Wynagrodzenie dla
prowadzqcej wiecz6r
opowieSci (600 zl)

600 600

Wynagrodzeme dla
pr ow adzqcy ch w ar sztaty
Spiewacze irytmrczne
(2x6002t)

1200 t200



Wynagrodzenie dla
pr ow adzqcych warsztaty
rytmiczne (a00zL)

400 400

Spotkania autorskie z
pisaruami, autorami
ksi4zek na temat Gdyni i
regionu - wynagro dzenie
dla pisarzv (4x600)

2400 2400

Wynagrodzenie dla
przewodnika
prowadzqcego spacery
Sladami zabTtk6w
edvfskich (2x 500)

1000 1000

Razem 12500 zl zl 12500 zl

1) Nie wiqcej ni2 kwota wynikajqca z S I ust. 2 zasad
przeprowadzania konkursu
2) Nie iest oblisatoryinv.

Inne uwagi
maJqce
znaczeme
przy ocenLe

budzetu.

Bud2et: kalkulacjq przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji
projektu zaplanowane kwoty mog4 zosta6 przesuniqte pomiqdzy poszczeg6lnymi
pozycjami budzetu przedsiewziqcia, w taki spos6b aby nie ulegtra zmiame og6lna
kwota projektu.

zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wierfl publicznych,
flnansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2vtku publicznego i o wolontariacie.
hniq i nazwisko osob ffiNr@ffOzietnlcy (Partnera l) oraz funkcja
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi byi okre6lona w uchwale.


