
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:
l. Wnioski naleiy wypelniai na komputerze.
2. Przed wypetrnieniem wnioskunaleLy zapozfiac siq z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i btr9d6w formalnych dyskwalifikujqcych wniosek.
3. Kryelia oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo5ci opis6u' nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mozna opisaf kr,6tko, a jednoczednie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne. Budzet opr6cz kwot rnusi zawrerac spos6b

ich wvliczenia.

Tytul wniosku:
Wszyscy Razem z Klubem Rodzica na
Dzialkach Le5nych

Termin rozpoczgcia: 2 stycznia2}IS r.

Termin zakofczenia: 30 listopada 2018 r.

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Dzialki Le5ne

Partner 2 Fundacj a Wsp6lDzielnia

Partner 3 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Partner 4 Stowarzyszenie,,Kolo P rzyjaciol Miej skiej
Biblioteki Publicznei w Gdvni"

Partner 5 Fundacja Dogtor

. nroze byi wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zostat
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Dzialki LeSne to j edna z najmniej s zych dzielnic Gdyni, nicshrsznic postrze gana i alio
dzielnica statszl'ch ludzi. W rzeczyw'isto5ci mieszka tu wiele rodzin z dziecmr, o

czym Swiadczy frekwencja na placu zabaw przy ulicy Slqskiej. Pomimo
zaangalowania Rady Dzielnicy, Biblioteki oraz instytucji edukacyjnych
znajduj4cych sig na terenie dzielnicy, hczba v,rydarzeh integruj4cych lokaln4
spolecznoSd jest niewystarczajqca, czego powodem s4 przede wszystkim
ograniczenia finansowe. O ile w ramach np. "Otwartej Szkoly" prowadzone s4 liczne
zajgcia dla dzieci i mlodzie?V, czy te2 organizowane s4 festyny i inne rmprezy
sportowe, o tyle nie istnieje nieodplatna oferta dla rodzin malych dzieci.
W pa2dziemiku 2016 r., jako inicjatywa oddolna, powstal Klub Rodzica ,,Razem na
Dzialkach LeSnych" (https://www.facebook.com/KlubRodzicaRAZEM/). Spotkania
odbywaly sig w Gdyriskiej Bibliotece Akademickiej i mialy charakter otwarty,
nieodplatny. Zajgcia prowadzone przez rcdzicow pro publico bono cieszyly sig duz4
popularnoSci4i pokazaly jak duza jest potrzeba. Zar6wno liderki Klubu Rodzica, jak
i rodzice z dzielmr przychodz4cy na spotkania hczy na dalsze funkcionowanie



klubu, co umozliwi uzyskanie finansowania w ramachPrzyiaznej Dzielnicy.
Projekt skierowany jest gl6wnie do matrych dzieci oraz ich opiekun6w, gdyZ to
wlaSnie dla nich brakuje odpowiednich zajg6. ZajEcia w ramach grupy zabawowej
zostaly zaplanowane na miesi4ce "zimne" kiedy dziecr mniej czasu spgdzajq na
placach zabaw.
Planowany projekt realizowany bgdzie w obszarze dziaNalnoSci wspomagaj4cei
rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych dzielnicy Dziatki LeSne, maj4cym na celu
aktywizowanie lokalnych spolecznoSci wok6l zadafi zwiqzanych z rodzinq,
macierzyf stwem i rodzicielstwem.
Spotkania z psychologiem i dietetykiem mai4 na celu wsparcie rodziny w
wychowywaniu dzieci, wzmocnieniu kompetencji rodzicielskich oraz bgd4 sNuzy(,

wymianie doSwiadczefr rodzicielskich. Z kolei warsztaty fotografrczne pod okiem
fotografa bEd4 okazj4 do nauki robienia zdjgc, przyczyniy sig do rozwoju pasji i
stanowii bgd4 odskoczniE od codziennej rutyny rodzic6w wychowuj4cych male
dzieci, stanowi4c jednoczeSnie doskonal4 okazjg do spgdzenia milo czasu w
towarzystwie innych doroslych. Zajgcia artystyczne, mvzyczrte oraz rmprezy
towarzysz4ce projektowi bgd4 tworzyl przestrzen publiczn4 sprzyjaj4c4 rodzinie.
Tematem spotkari bEdzie dogoterapia i jej rola we wspomaganiu rozwoju dziecka.
Gl6wnym zaloaeniem projektu jest integracja lokalnej spolecznoSci rodzic6w
malych dzieci, wzmocnienie wigzi rodzinnych oraz integracja rodziny ze

Srodowiskiem lokalnym. Dodatkowo, miejsce realizacji projektu - Biblioteka nr 16

- umozliwi popularyzacjg czytelnictwa i dotarcie z ofert4 kulturaln4 biblioteki do
wigkszej liczby mieszkaric6w, a takle zmteni jej postrzeganie przez najmlodszych
uzytkownik6w, tworz4c dobry nawyk jei czgstszego odwiedzania.

Grupa
odbiorc6w.

o DoroSli (w kazdym wieku, r6wniez seniorzy) - spotkania zksiqzkq
o DoroSli (rodzice) - spotkania ze specjalistami (psychologiem, dietetykiem)
o Dzieci male (0-4lata) - spotkania grupy zabawowej
o Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (5-10lat) -warsztaty

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Spotkania i wydarzenia w ramach projektu bgd4realizowane w trzech blokach
tematycznych:
BLOK 1 - Porozmawiajmy o... (warsztaty i spotkania ze specjalistami maj4ce na
celu wzrost kompetencji rodzica, sluz4ce wymianie doSwiadczeri)

o Cykl 5 spotkat'r warsztatowych z psychologiem
Punktem wsp6lnym spotkari z psychologiem jest zalohenie, iz dzieci do
prawidlowego rozwoju potrzebuj4 przede wszystkim dobrej relacji z opiekunem,
jego wsparcia, zrozumienia i akceptacji. Spotkania bEdA miaty charakter
warsztatowy, czyli mocno praktyczny. Zagadnienia bgd4 dotyczyly wspierania
rozwoju emocjonalnego, dziecka, komunikacji (w tym podstawy NVC), alternatyw
dla nagr6d ikar, poczucia wlasnej wartoSci u dziecka, jak t radzenia sobie ze swoj4,
dorosl4 zloici4 w kontaktach z dzieckiem. Uczestnicy bgd4 zachEcani do aktywnego
udzialu w zajgciach, bgd4 mieli takze okazjg przyjrzed sig swojej relacji z dzieckiem
w codziennych domo!\rych sytuacjach. Dzigki warsztatom zostanq wyposaZeni
w dawkg aktualnej wiedzy dot. rozwoju dziecka oraz konkretne
umiejgtnoSci wzmacniaj4ce wigl z pociech4.

W ramach projektu przewiduje sig opiekg animator6w nad dzieimi rodzic6w,kt6rzy
nie maj4 mo2liwoSci pozostawienia ich w domu.

o

Odpowiednie zywienie w pierwszych latach Zycia (tzw. 1000 dni) zapewnia nie
tylko prawidlowe wzrastanie mlodego czlowieka oraz optymalny stan odZywienia,



ale takle wplywa na odlegle, tj. dlugofalowe efekty zdrowotne, programuj4c
zdrowie na kolejne lata. Z drugiej strony funkcjonuje wiele mit6w na temat zywienia
malych dzieci, czgsto powielanych przez lekarzy pediatr6w. Warsztaty dietetyczne
dotyczy| bgd4 rozszerzania diety niemowl4t, ze szczegolnym uwzglgdnieniem
metody BLW (Baby-Led Weaning), Zywienia dzieci po 1 roku Zycia oraz diety
mamy karmi4cej. Zgodnie ze wsp6lczesnym stanem wiedzy i aktualnymi
zaleceniami - zostan4 om6wione najczgstsze blgdy popelniane przez rodzic6w w
zywieniu niemowl4t i malych dzieci w ich pierwszym okresie 2ycia.

BLOK 2 - Mam pasjg! (spotkania majqce na celu rozwijanie zainteresowah oraz
promowanie czytelnictwajako formy spgdzania wolnego czasu)

. Cykl4 spotkari dyskusyjnych z ksi4zk4
Spotkania adresowane przede wszystkim do czytelnik6w korzystajEcych z biblioteki
filii nr 16, maj4ce na celu oZywienie Srodowiska skupionego wok6l biblioteki oraz
zachgcenie do kreowania mody na czytanie. Pomysl oparty jest na zalo2eniu, aby
spotkad sig i porozmawiad o wsp6lnie czytanych ksi4zkach. W ramach spotkari
przewiduje sig zapraszanie goSci - specjalist6w z dziedziny Iiteraturoznawstwa,bqdL
autor6w ksi4zek. Spotkania bgd4 moderowa6 pracownicy Biblioteki.

o Cykl 5 spotkat'r i warsztat6w fotograficznych
Warsztaty bgd4 mialy na celu zachgcenie rodzic6w do samodzielnego wykonania
zdjgc, zgodnie z zasadami fotografii bez u?ycia drogiego sprzgtu fotograficznego. 5

zajg1 bgdzie zawieralo wiedzg teorctyczn1 z zakresu fotografii oraz zadanra
praktyczne. Kahdy z warsztatow bgdzie mial inny temat. Przykladowe tematy: Jak
ciekawie kadrowai zdjEcia? Czym jest Swiatlo w fotografii? Jak go szukai, jak o
nie zadba(,, jak je sobie stworzyi?
Zajgcia poprowadzi dyplomowany i doSwiadczony fotograf od wielu lat zwtEzany z
zawodem. W ramach spotkari przewiduje sig opiekg animator6w nad dzieimi
rodzic6w, ktorzy nie maj4 moZliwoSci pozostawienia ich w domu.

BLOK 3 - Spotkania Grupy Zabawowej (maj4ce na celu wzmocnienie wigzi
rodzinnych, integracjg rodziny ze Srodowiskiem lokalnym, wspieranie rozwoju
malych dziecl)

o Cykl 8 spotkari plastyczno- artystycznych
Na zajgciach dzieci bgdq doskonali6 swoje umiejgtnoSci manualne, zapoznaj4 sig z
narzgdziami i materialami plastycznymr. Bgdzie to Swietna okafa do wyzwolenia
ekspresj i i spontanicznoSci dzieci.

o Cykl 8 spotkari muzyczno- ruchowych
Zajgciabgd4 doskonal4form4umuzykalnienia dziecipoprzez ruch, Spiew, gr1na
dziecigcych instrumentach oraz ekspresjg ruchowq. Uczestnictwo w zajgciach
pozwoli rozwinq(, aparat glosowy, sluch muzyczny oraz zapewni dobr4 zabawg.

o Cykl 4 spotkari z psem
Podczas spotkari z za\<resu dogoterapii,rodzice bgd4 mied okazjE porozmawia(, ze

specjalistami o lgku w rozwoju dziecka, sposobach reagowania naprzejav'ry lgku na
przyl<ladzie lgku w stosunku do psa oraz zasadach bezpiecznego kontaktu z psem.

Dzieci podczas zabav,ry bgd4 mie6 okazjg zapoznania i oswojenia sig z psem.

Spotkania poprowadz4 wolontariusze Fundacji Dogtor specjalizuj4cy sig w
prowadzeniu terapii os6b z lgkiem w stosunku do ps6w.

o Bal dla uczestnik6w spotkari w Klubie Rodzica
Przewiduje sig organizacjg balu kamawalowego, podczas kt6rego bgdzie

onane zdtecrazzabawv. wvstrol. anrmacl'e orazunek, profesionalnie zdiecia z za rol, arumacl



drobne upominki dla dziecl
o warsztaty tw6rczeqo recyklingu

artystyczno-ekologiczne zajgcia dla rodzin, wykorzystuj4ce kreatywne zabawy,
recykling, czyli wykorzystanie zuLytych materiatr6w. Na warsztatach bgd4 tworzone
zabawkr,biZuteria i inne przedmioty . Prowadzqce poku2y dzieciom i ich rodzicom

j ak przy o drobinie chgci mo zn a poN4czy c o szczgdno S 6, p o?yteczno Sd i Swi etn4

zabawg.
. Impreza Podsumowuiqca Projekt

Wydarzenie zamykaj4ce projekt i podsumowuj 4ce dzialanie Klubu Rodzica w
ramach programu "Przyjaznej Dzielnicy", podczas kt6rego bEdzie moZna obelrze(,

zdjqciawykonane na spotkaniach w trakcie calego roku.

Spotkania dla doroslych b9d4 prowadzone w biblioteceDzialki LeSne (filia nr 16)
przy ul. Warszawskiej 3. Spotkania Grupy Zabawowej (plastyczno-artystyczne,
mnzyczno-ruchowe oraz z psem) odbywa6 sig bgd4 w siedzibie Fundacji Dogtor
przy uL WolnoSci 1 A. Przewiduje sig wynajgcie wigkszego lokalu na
zor sanizowanie balu karnawalow e go or az impr ezy po dsumowui acei pro i ekt.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Projekt bgdzie realizowany od stycznia do listopada2}l8 r. z dwumiesigczn4
przerw4wakacyjn4. Zar6v,no spotkania dla dzieci,jak i dla rodzic6w odbywa6 sig

bgd4 cyklicznie, przewaZnie raz w tygodniu (z v,tylqczeniem Swi4t i dni wolnych od
pracy).
Styczef : r ozpoczgcie proj ektu, podpisywanie um6w
Sty czeh- czerwi e c : w arczIaty, sp otkani a dla dzieci i ro dzi c6w
Lipiec- sierpieri : przerw a wakacyj na
Wrzesieri - per2dziernik: warsztaty, spotkani a dIa dzieci i rodzic6w
P a2dziernik/li stop ad : impr eza p o d sumowuj 4c a p roj ekt
Li stopad : zakonczenie proj ektu i j e go r ozliczenie

tr qcznie, w okresie od stycznia do listopada20IS r. , przewiduje sig
przeprowadzeme;

o 5 spotkan z dietetykiem dla doroslych
o 5 spotkari z psychologiem dla doroslych
o 4 spotkari dyskusyjnychz ksi4zk4 w tle
o 5 spotkaniwarsztat6w fotografrcznych dla doroslych
o 8 spotkah plastyczno-artystycznych dla dzieci (2-4 lara)
o 8 spotkah muzyczno-ruchowych dla dzieci (0-4 lata)
o 4 spotkafr z psem dla dzieci (}-4lata)
o 1 spotkanie warsztatowe tw6rczego recyklingu dla rodzin z dzielmi (5-10

la0
o 2 imprez (w tym 1 balu dIa dzieci i 1 imprezg pol4czon4 z wystaw4 dla

rodzin i wykonawc6w podsumowuj4c4 projekt)
Szczeg6lowy harmonogram spotkari zostanie ustalony przez Partner6w w pierwszej
polowie stycznia 2018 r.

Lo Kosztv zwiazane z przedsigwzieciem z ich Zlego z Zteso wTdad I Koszt calkowitv



kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena j ednostkowa)

wnioskowanyc
h w konkursie

Srodk6wl)

finansowy
budZetu rady

dzielnicf)

(brutto)

L

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

t2

Spotkania z ksi4Zk4 (wynagrodzenre dla
goScia spotkania) 4 spotkania x 500 zN (250
zllgodz.):2000 zl
Spotkania dla rodzic6w z psycholosiem
(w tym: przygotowanie material6w
informacyjnych, wydruk, przygotowanie
pr ezer:dacjr multimedialnej, poprow adzenie
spotkania) w ynagr o dzenie dl a

prowadzEcego - 5 spotkari x350 zl (I75
zNll godz.):1750 zl
Spotkania dla rodzic6w z dietetykiem i
promotorem karmienia piersi4 (w tym:
przygotowanie material6w informacyj nych,
wydruk, przygotow ante pr ezentacjr
multimedialnej, poprowadzenie spotkania)
wynagrodzenie dla prowadzqcego - 5

spotkari x350 z\ (175 ztll godz.): 1750 zN

Warsztatlz fotoeraficzne dla rodzic6w (w
tym: przy gotowanie material6w
informacyjnych, wydruk, przygotowanie
prezentacji multimedialnej, poprow adzenie
spotkania) w ynagr o dzeni e dl a

prowadz4cego - 5 spotkari x350 zN (175
zl/I godz.):1750 zl
W)maerodzenie dla animatora
prowadzqcego zajgciaz dzielmi w trakcie
spotkari dla doroslych. 5 spotkan x200
ztlos. (1OOzNll godz.): 100021

Zaj Qcra plasty czno - artysty czne dla dzieci
(wynagrod zenie dla prowadz4ce go 8

spotkari x200 z\(100 zUgodz.): 1600 zl
Zaj gcia muzy czno -ruchow e dla dzieci
(wynagrodzenie dla prowadz4cego 8

spotkaf x200 z1(100 zllgodz.): 1600 zl
Spotkania z psem dla dzieci
(wynagrod zenie dla 2 wolontariuszy
Fundacji Doglor 4 spotkania x200 zl (100
zNlgodz.) x 2 osoby : 1600 zL

Organizacja balu kamawalowego (w tym:
(wynaj gcie sali, animacja, poczgstunek,
wystr6j, upominki dla dzieci): 1000 zl
Warsztaty tw6rcze go recvklingu
(wynagrodzenie dla prowadzqcych: 2

osoby x 200 zl: 400 zl (100 zlll godz.los.)
Fotorelacj a (wynagrod zenie dla foto grafa)
l0 spotkari x200 zN:2000 zl
Koordwacia proiektu (w trrm: nadz6r

2000 zl

1750 zl

1750 z\

Il50 zl

1000 zl

1600 zl

1600 zl

1600 zl

1000 zl

400 zl

2000 zl

2000 zl

0zN

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

2000 zl

1750 zl

1750 zl

1750 zl

1000 zl

1600 zl

1600 zl

1600 zl

1000 zt

400 zl

2000 zl

2000 zl



13.

14.

15.

16.

t7.
18.

t9.

merytory czny, zaktJpy, pr ow adzenie pro fi lu
na fb, przygotowyr,vanie notatek
prasowych, promocj a v,ry darzef w lokalnej
prasie i mediach intemetowych, kontakt z
mediami, prowadzenie zapis6w,
pozyskiwanie podwykonawc6w,
poSredniczenie w podpisywaniu um6w,
przy gotowani e spraw ozdania z r ealizacjr
zadaft) - wynagrodzenie dla koordynatora
:2000 zt
Impreza podsumowuj 4ca proj ekt (wydruk
zdjgc, zor ganizowanie wystawy, wynaj gcie

sali, poczgstunek) :3000 zl
Poczgstunek podczas spotkari (woda,
owoce, kubeczki, talerzyki itp.) : 600 zl
Zakup ksi4zek do biblioteki dot. zywienia
dzieci i wychowania dzieci
Materialy plastyczne na zajgcia i warsztaty
Obsluga ksiggowa i rozliczenie projektu
Sklad i w)'druk ulotek i plakat6w
Naerody szkoleniowe dla ps6w

3000 ztr

600 zl

1000 zl

1000 zl
500 zt
400 zl
50 zl

0zl

0zl

0zl

0zl
0zl
0zt
0zt

3000 zl

600 zl

1000 zl

1000 zl
500 zl
400 zl
50 zN

Razem 25 000.00 zt 0,00 zl 25 000.00 zl
1) Nie vigcej nii bwola wynikojqca: $ I usl. 2
zas ad p rzeprow adzania konkursu.
2 ) Nic iett ohliqotoruinv

Inne uwagi
maJ4ce
znaczenie
przy ocenle
budzetu.

Spotkania odbywa6 sig b9d4 w biblioteceDziaNki LeSne (filia nr 16) przy ul.
Warszawskiej 3 oraz w siedzibie Fundacji Dogtor przy u.l. WolnoSci 1A.
Na potrzeby projektu Biblioteka bezplatnie udostgpni pomieszczenra oraz sprzgt
(projektor, ekran), kt6ry bgdzie wykorzystywany podczas spotkafr. Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdyni bgdzie odpowiadad za projekt, sklad, wydruk plakat6w i ulotek
oraz poprowadzenie spotkari dyskusyj ny ch z ksiqzk4.

Obslug4 ksiggow4 orazrozliczeniem projektu zajmie sig Stowarzyszenie ,,Kolo
Przyjaciol Miejskiej Biblioteki Publicznej". W siedzibie Fundacji Dogtor odbywai sig

bgd4 spotkania dla dzieci w ramach grupy zabawowej. Fundacja Wsp6lDzielnia bgdzie
odpowiada6 za koordynacjg i sprawozdanie merytoryczne projektu.

W ramach projektu przewiduje sig poczgstunek dla uczestnik6w planowanych spotkari
oraz opiekg animator6w nad dziefmi w przypadku czgSci spotkari dla doroslych.
Wszyscy Partnerzy Projektu, w tym Rada Dzielnicy bgd4 aktywnie promowad projekt
przed i w trakcie jego realizacji, gl6wnie w mediach spolecznoSciowych, aby dotrzec
do jak najszerszej grupy odbiorc6w.

oswiadczam, ize jako partner wniosku konkursowego +'|JW!V\..lA'lth,!l.L.Vl'llWllr..L0d&c4...-'J
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej 'zddaft z cal4 starannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamfiwiefir
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
( orzewodniczacv I ub wiceprzewodn iczacy rady dzielnicy)

Podpis(y)



O b owi4zk ow y zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi byi okreSlona w uchwale.


