
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleZy wypelniai na komputerze.
2. Prued wypelnieniem wniosku naIe?y zapoznac sig z zasadamL przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bt9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3, Kryteria ocsny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzama konkursu.
4, Dlugo6ci opis6w nie sE limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5, Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku: Robotvka na Dabrowre

Termin rozpoczgcia: 75 pu2dzierntka20lT
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moZe byi wigksza liczba partnerow



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

Biblioteka D4browa stanowi male centrum aktywnoSci, kt6re integruje mieszkaric6w
wok6l dzialafi kulturalno-spoleczno-edukacyjnych. To miejsce, gdzie spotykaj4 sig
przedstawiciele r62nych pokoleri, majqc okazjE WpoLyczyi ciekaw4 lekturg,
audiobooki, czasopisma czy gry planszowe. Tutaj dzieci biory udziaL w konkursach
plastycznych, mlodziez w spotkaniach literackich, a w ostatnim czasie ogromnym
zainteresowaniem ciesz4 sig zajgcia z robotyki.
PilotaZowe warcztaty z robotyki, kt6re odbyly sig wiosnq20I6 roku we wsp6lpracy z
firmq LOFI ROBOT udowodnily, jak duza jest potrzebarozwiiania zainteresowaf
matematycznych wSr6d dzieci. Kolejne, tym razem cykliczne, spotkania
zorganizowane w I kwartale 2017, pozwolily uczestnikom postawid dalsze kroki
w kodowaniu, konstruowaniu urz4dzeh i budowli. Dzieci uczyly sig pracy w grupie,
nawi4zywania nowych przyja2m, niesienia sobie wzajemnej pomocy oraz dzielenia
sig zainteresowaniami.
Ze wzglgdu na ogranrczon4 hczbg miejsc, nie wszyscy chgtni mogli skorzystai
z zajg(. Pozostala spora grupa dzieci oczekuj4cych na mozliwoS6 rozwinigcia swoich
pasji, wigc brak dalszych zajg(, bgdzie dla nich duzym zawodem.
Realizacja przedsigwzigcia przybhLy wszystkim zainteresowanym dzieciom istotg
robotyki, pozwoli na zapocz4tkowanie ,,Klubu kodowania" dla pasjonat6w
i integracji w tej grupie wiekowej.
W trakcie rekrutacji i podczas spotkari zar6wno dzieci, jak i rodzice, odwiedzajEcy
bibliotekg po raz pierwszy, bgd4 mogli zapozna| sig z jej oferl4 r z niej skorzystai.
Oferta instytucji zwi4zana z fizykq i matematyk4 dla dzieci jest zby mala, by
w pelni zaspokoii ich potrzeby. Dlatego tak bardzo wyczekiwane s4 ciekawe
i kreatywn e zai g cia, luczlc e lo giczne go mySleni a.

Grupa
odbiorc6w.

Dziecr w wieku 8-12 lat, mieszkaj4ce w dzielnicy D4browa. Liczba miejsc bgdzie
ograniczona, o przyjgciu do poszczeg6lnych grup bgdzie decydowala kolejnoSi
zgloszen.
Rodzice zostan4 zobligowani do podania kontaktowego adresu mailowego, by
wszelkie nieobecnoSci byly ustalane przed zajEciamr. Umozliwi to dzieciom z listy
rezerwowei korzvstanie z w arsztatow .

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu zamrerzamy zorganrzowa6 cykl warsztat6w dla dzieci w wieku
8-I2Iat. Dzieci bgd4 pracowad w pigciu grupach, zktorychka/.da spotka sig pigi
razy. Zajgcia bgd4 dostosowane do wieku i poziomu umiejgtnoSci dzieci w grupie.
Uczestnicy warsztat6w bgd4 doskonali6 sig w programowaniu i konstruowaniu
robot6w w oparciu o dwa zestawy LOFI ROBOT. Spotkania odbywa6 sig bgd4 od
stycznia do listopada20lS roku w Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni. Poszczeg6lne grupy spotkaj4 sig w r6znych okresach czasu. Projekt bgdzie
realizowanv w trzech etaoach.

Harmonogram
realizacji
projektu.

ETAP I
listopad - grudziefi 2017
Opracowanre grafrczne i merytoryczne plakatu informuj4cego o warsztatach, jego
druk i rozpowszechnienie. Promocja medialna projektu.
Rekrutacj a zainteresowanych dzieci. Uzgodnienie szczegolowego terminarza
spotkari.

ETAP II
styczeri - listopad 2018
25 spotkan (warsztat6w) p6ltoragodziwrych (po 5 spotkan dlakaldej grupy). Zajgcia
dlatrzechpierwszych grup odbeda sig do korica czerwca. Koleine dwie srupy bsda



siE spotykad od wrzeSnia do kot'rca listopada. W ferie, wakacje oraz iwte dni wolne
od nauki w szkole, warsztat6w z robotyki nie bgdzie.
W ramach projektu przewidziano 37,5 godziny zajg6.

ETAP III
grudzierfl 2018
Rozliczenie proiektu
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Wpagrodzenie dla
osoby prowadz4cej
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Razem 5000,00 zl zl 5000,00 zl
l) Nie wigcej nii kwola wynikajqcd: $ 1 ust. 2 :asad pr:eprou,ad:ania
konkursu.
2) Nie iest oblisatoruinv.

Inne uwagi
maJ4ce
znaczenie
przy ocerue
budzetu.

Sebastian Bednarek (prowadz4cy warsztaty) jest z v,ryksztalcenia pedagogiem.
Pocz4tkowo zwrqzany byL z ftrrrrq LOFI ROBOT, kt6ra tworzy edukacyjne zestawy do
nauki robotyki i kodowania orazprowadzi pionierskie lekcje na ten temat.
Biblioteka dysponuje dwoma zestawami LOFI EduBox zakupionymi podczas
ostatniego projektu. Wymagaj4 one od uczestnik6w zajg1 skrgcania komponent6w, nie
daia eotowvchrozwtazari. a tvm samvm rozwiaia kreatvwnoS6.

OSwiadczam, ize jako partner wniosku konkursowego Robotyka na Dqbrowie
jestem gotriw do realizacji deklarowanych powyZej zadafiz cal4 staranno5ci4 i
zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[ publicznych,
finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci noZvtku nubliczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

Le ch o slaw D zier 2ak (pr zew o dnic z4cy r ady dzi e I ni cy)

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cei wniosek z ramienia Partnera 2 Podprs(y)

Natalia Gromow
DYRE JK tsttsLlu ltsKl

uMatl/ lvrt 1-I'



Obowi4zk owy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko36 musi by6 okreSlona w uchwale.


