
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelnia6 na komputerze.
2.Przed, wypelnieniem wniosku nale?y zapoznat, sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn46 bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzana konkursu.
4. Dtugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mozna opisa6 kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zauneraf sposob
ich wvliczenia.

Wniosek Konkursowy,,Przyi azna dzielnicat'

Tytul wniosku:
Piknik rodzinny ze strazakami i wymian4 s4siedzk4 w tle.

Termin rozDoczecia: 12 maia 2018r.
Termin zakoficzenia: 12 maia 2018r.
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Chwarmo-Wiczlino
Partner 2: Ochotnicza Straz Po2arna Gdvnia Wiczlino

OPIS PRZEDSMWT,TF'CIA
Diagnoza
problenru, ld6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacii
przedsiguzigcia.

Dzielnica Chwarzno-Wiczlino (Gdynia Zach6d) jest najwigksz4 dzielnic4 Gdyni
i zajmuje ponad 20% jej obszaru. Jest to najmlodsza dzielnica, ktora jednocze6nie

najszybciej rozwija sig z poSr6d wszystkich dzielnic Miasta Gdyni. Obecnie na jej
terenie mieszka ponad 12 tysigcy zameldowanych mieszkafrc6w. Od 1998 roku na
terenie Gdyni Zachod trojmiejskie firmy zbraniry deweloperskiej prowadz4liczne
inwestycje od budynkow wielorodzinnych po domy jednorodzinne. W dzielnicy
brakuje obiektu, kfory umo2liwialby szeroko rozumian4 integracjg jej mieszkafic6w,
zapoznanie ich z histori4, perspektywami rozwoju i problemami dzielnicy.

Piknik ma na celu integracjg mieszkaric6w, zdobycie lub ugruntowanie wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy, zasad zachowania sig w sytuacji po2aru lub
wypadku drogowego oraz jak zabezpieczac mienie i zycie. Dodatkow4 warto6ci4
pikniku bgdzie zachgcenie mieszkaricow do meldowania sig w dzielnicy, w ktorej
mieszkaj4.

Mieszkaircy dzielnicy bgd4 mogli poma6 czlonk6w jedynej w Gdyni Ochotniczej
Strazy Pozarnej, powolanej ponad sto lat temu bo w 1911 roku. Czlonkowie tej
jednostki pokaz4jak korzystat z gafincy, jak gasi6 pozary zale2nte od 2r6dla ich
powstania. Mieszkaricy dowiedz4 sig, jak zabezpieczy6 sig przed zalaniem i jak
postQpowa6, gdy woda pojawi sig w mieszkaniu czy w piwnicy. Dodatkowo
zostanie przeprowadzona pokazowa akcja udzielenia pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadku drogowym.

Dla najmlodszych mieszkaric6w zostan4 przygotowane gry i zabawy. Piknik bgdzie
mial zapewnione niezbgdne zabezpieczenie techniczne (naglo6nienie, namioty).

Dodatkowo, w ramach integracji mieszkafrcow, przez caly czas trwania pikniku
bgdzie mozliwa wymiana niepotrzebnych rzeczy zzlegaj4cych gdzie6 na strychach
czv w piwnicach takich iak na prrvklad foteliki samochodowe. rowerki. hulainoei.



zabawki, w6zki czy ubranka dziecigce, z kt6rych pociechy juz wyrosly.

W czasie trwania imprezy bgdzie r6wniez dzialala strefa gastronomiczna, w Lt6rej
bgdzie mozna zakupid jedzenie i picie z foodtruck'6w.

Grupa
odbiorcow.

Wszyscy mieszkafrcy'dzielnicy - doro6li i dzieci.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Miejscem odbycia sig proponowanego pikniku bgdzie niezagospodarowany jeszcze

teren nale24cy do Gminy - dziaLka 51414 (pomigdzy ulic4 Chwarmiefrsk4 oraz
Staniszewskiego, na tylach pawilonu w kt6rym znajduj4 sig m.in. delikatesy
Misiek). Teren jest latwo dostgpny, z dobrym dojazdem komunikacj4 miejsk4 oraz
samochodami osobowymi. Mieszkaricy bgd4 mogli prryjSd calymi rodzinami, z
kocami piknikowymi oraz swoim jedzeniem. Ponadto bgdzie mozna kupi6 jedzenie
i picie z foodtruck'6w.

Pocz4tek pikniku - godAna 12.00
Od godziny 13.00 - prezentacja OSP Gdynia Wiczlino:
- rys historyczny jednostki,
- opis zadahi dzialania OSP,
- pokazy gaszenia pozaru (zakres pokazu bgdzie uzalezniony od warunk6w
atmosferycznych),
- symulacja wypadku drogowego i pokaz udzielenia pierwszej pomocy,
- szkolenie z obstugi gaSnicy,
- pokazy sprawnoSciowe, sprzgtu ga6niczego i konkursy.

W namiotach rownieZ bgdzie przeznaczone miejsce do wymiany rzeczy
zd.egaj4cych gdzieS na strychach czy w piwnicach takich jak na przyhJad foteliki
samochodowe, rowerki, hulajnogi, zabawki, w6zki czy ubranka dziecigce, z kt6rych
pociechy ju2 wyrosty.

Uczestnicy pikniku bgd4 mogli bra6 udzial w przygotowanych grach i zabawach.
Dla dzieci bgd4 rozstawione dmuchane atrakcje.

Celem calego projektu jest integracja mieszkafrcow oraz zaznqomienie ich z
podstawow4 wiedz4 na tematy nnn4zarre z bezpieczeirstwem mienia i zycia. Rada
Dzielnicy bgdzie prowadzrta podczas pikniku kampanig informacyjn4,
przedstawiaj4c4 Radg Dzielnicy, bgdzie zachqcala mieszkaric6w do meldowania sig

w dzielnicy oraz dzigki temu do brania czynnego udzialu w 2yciu dzielnicy poprzez
skladanie projekt6w do Budzetu Obywatelskiego czy branie udziatu w
glosowaniach dotycz4cych projekt6w w dzielnicy.

Piknik odbgdzie sig 12 maja 2018 roku w godzinach 12.00-16.00.
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Ztego z
wnioskowanychw

konkursie Srodk6wr)

Ztego wkladfinansouy

bud2etu radv dzielnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwiryamiez
przedsigwzigciem z ich

kalhlad4
(liczba jednostek, cena

4000zl

2500zj

Broszury z informacjami
o postgpowaniu p. po2.

I komplet x 400 zl

Wynajem dmuchanych
zabawek dla dzieci
(zamelg zjezdzalna itp .)
I komplet x 3 100 zl

Gry i zabawy dla
najmlodszych

Wynajem namiotowi
stol6w
1 komplet x2 5OO A

NagloSnienie
I komplet x 500 zl

Sanitariaty
2x 500 zl

Akcja promocyjna
wvdarzenia

4000il

2 500 zl

L2 500 A
1) Nie wigcej niZ lattota wynikajqco z $ I ust. 2 zasad
prz epr ow a dz ani a konlatr s r.'

OSwiadczam, i,e jako partner wniosku konkursowego ,rPiknik rodzinny ze straiakami
i wymian4 s4siedzk4 w tle" jestem got6w do realizacji deklarowanych poryiej zadafi z c 14

staranno5ci4 i zanngaizowaniem pzestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zam6wierf, publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rarnienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

Edyta Rotta-Klajnefi
Wiceprzewodnicz4ca Zarz4dtRady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino



Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu'wlasne$o rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlonawuehwale,


