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Partner 4 Zespol Szk6l nr 14 w Gdyni
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OPIS PRZEDSIDWZII,CIA

Diagnoza
problemLr, l<t6r'y

nra zostai
lozwi4zany lub
opls potrzeb)/
lol<alne.j

spo{ecznoSci,

kt6r'a zoslanie
zaspol<o.jon a

dzigki realizac.ii
przeds igwzigcia,

W dobie obecnego ju?w l<a2dej dziedzinie Zycia interneta, coraz mniej czasLr po6wigcarny
budowaniu wigzi migdzylLrdzkich na poziomie sqsiedzkim, jal< i rodzinnyrn. Czgsciej
spotykarny sig w Swiecie wirtualnyrn, dziel4c sig swoj4 wiedz4, urniejgtnoSciami czy
tw6rczoSci4 na profilach spoleczno6ciowych, Pojawia sig te2 obawa przed prezentowaniem

swoich osi4gnig6 w realnym Swiecie. Inwestujerny w rozw6j naszych dziecizapisuj4c.je na

coraz nowsze zajEcia rozwijaj4ce ich l<reatywuoSi, zapominaj4c o tyrn, 2eka2dy z nas lna

albo szr"rl<a swo.je.j drogi wylazania siebie. Dzieci Lrcz4 sig najlepie.j przezprzyklad, widz4c
jalt rodzic wrazz nim rozwi4zuje temat, dodatkowo spgdzaj4c z nirn czas w rnilej i tw6rczej
atmosferze. Spotykaj4c sig z innymi rodzinami, atal<Ze doroslymi, nie tylko dziel4 sig

swoimi do6wiadczeuiami, ale bLrdu.j4 nowe relacje w miejscu, gdzie mieszkaj4 w oparciu o
swoj e zainteresowan ia.

Glupa
od biorcow.

Rodzice z dziecmt

Opis
p ranowanego
do realizacji
plojel<tu.

To rodzaj warsztat6w dla rodzic6w z dziedni lub tylko doroslych. Zajgcia w obu grupach

bgd4 obejrnowaly rn.in. pracQ z papierern czyli tak zwany papercraft. Zalo2eniem jest,

zapontanie sig z nowyrni technikami tworzenia np. kartek okolicznoSciowych.

W zajgciach proponowanych dla rodzic6w zdzie(,mi dodatkowyrn elementetr bgdzie

stworzenie czasu i miejsca natworcz4 wsp6lprac9 nigdzy nimi i mile spgdzanie ze sob4

czasLl. Natoniast dla osob doloslych danie czasu i miejsca naznalezieniab4dl

,,odl<urzenie" dawnego hobby, zainspirowauia sig do tworzenia ciekawych rzeczy i

odkrywania swoich zdolno6ci. Przewidziatly bgdzie ezas na forum czyli prezentacjg prac

wyl<onanych w dotnu, a kt6ryrni uczestnicy chcieliby sig podzielic z pozostalymi w
prz.yjaznej atrnosfelze. R6wuiez w przypadku trudnoSci z jak4{ technik4 ... niel<oniecznie z

zalcresu papercraft .. . bgdzie Inozna zasiggn4c porady.
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Dokladne dni i godziny zostane ustalone z mieszkaircanri

OSwiadczam, 2e jnko pfrtner wnioskrr konkursowego ,,wnrsztaty r$kodziela w zakresie m.in.

Obowi4zkowy zftlQcznik;
{Jchrvati radydzielnicy o przyst.4pieniu do konhrrsll. W przypaclk-tr rvktadu r'vlasnego rady

BUDZET PRZEDSE\il
Realizator

wskazanie partnera

Z tego l'klad
flnanso'n_r

budzetr r:rlr
dziehuci'2)

Kar;rtv ts'ig#sne.z
przedsigwzigciem z ich

kalkulaciq
(liczba jednostek, cern

jednostkowa)

Przeprorvadzetrie | +oSo

warsztat6w pracy z glinq
3 spotkania
(umowa decenie)
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papercraft" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej z^d^fl

i zaangaitowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lo_nych w l-Istawnch:
nrrhticznv.lr finqns*cir nnhlicziroch oraz o dzialalnofci poiytku publiczne

z cal4 stnrannoSci4
prnwie zam6wiefi

'n i o wolontariacie.
Jnit rtdr dzielnic5- (Ptrtnera I ) <'rnz ilnkcir

(rrzewodniczacv lub wiceprzewodricz4cy rady dzielnicy)
{v)

Leclroslan' Dzrerink - przelr odrucz4cr Radl Dziellicl Dqbrolt a

Ireneusz Bekisz, prezes MlodzieZowej Spoldzielni Mieszkarriowej
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Ewa Petlic-Nazlm - wlaSciciel PP-A,,by EwaPN" fa*i ?u,la. - ffa-^4)L,
Porlrris(r I

Krzysztof Jarikowski, DSnektor Zespolu Szkot m 14
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dzielnicy jego i,vysokoic nrusi byi okreSloila w Llchwale


