
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalely wypelniad na komputerze,
2,Pued wypelnieniem wnioskunale2y zapoznac siE z zasadamrprzeprowadzaniakonkursu,
by unikn4i btgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3' Iftyteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu,
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemyslany projekt mozna opisai kr6tko, a jednoczesnie wyczerpui4co.
5. I(woty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne.Bud2et opr6czkwot musi zawiera| spos6b
ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rzy jazna dzielni cL)'
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. nroze byi wigl<sza liczba partlter6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
ploblernu, l<t6ry

nra zostai
rozrvi4zany lub
opis potlzeby
lol<alne j

spolecznoSci,
ktdra zostan ie
zaspo l(o.lona
dzigki realizac.j i

przedsiglvzigcia.

Dzien S4siada to Swigto, kt6re oficjah-rie obchodzone jest na calym Swiecie. Jego
europejskimi prekursorami s4 Francuzi, nie maj4 oni jednak oczywiScie monopolu
na s4siedzkie dzialania i to nie oni wymyShh, Le warto jest poznaw ac ludzi ze
swojego najblilszego otoczenia. Wykonali jednak duzo pracy ,by pokazac jak
waZne s4 takie wydarzenia i oficjalnie ukonstytuowali, ze s4siadom naleLy sig ich
wlasne Swigto, inspiruj4c do podobnych dzialah inne kraje Europy.
Celem Dnia S4siada jest integracja mieszkaric6w
JeZeli dotychczas nie znamy dobrze swoicl'r s4siad6w, a chcielibySrny zbudowac
spajaj4c4 nas wigz i siec l<ontakt6w na przyszloic, zastanowmy sig, czy umoZliwi to
nam masowa impreza z gloSnq muzyk4 i setkami goSci. Przede wszystkim nalezy w
gronie s4siad6w zbadac lokalne zapolrzebowanie. Moze r-nlode mamy potrzebuj4
wsparcia? Sq wSr6d nas seniorzy,krorzy chgtnie by sig spotykali w swoim gronie?
Dzieh S4siada nie ma byc jednorazow4 imprezq, ale okazja, do osi4gniqcia
tych trwatych i dlugof:llowych s4siedzkich cel6w. Dlatego rniar4 sukcesu Dnia
S4siada nie jest iloS6 uczestnik6w, czy skalaimprezy, ale jal<oSd wspolnego
spotkania.



Mlodziez i starsi mieszkaricy Gdyni, dzielnicy Leszczynki, rodzice, dziadkowie i
opiekunowie.Liczymy na obecnoSi ok. 300 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

PROGRAM IMPREZY BEDZTE TAKI, IAKZECHC,{ s.{sIEDZMie forsujmy
idealnego (wnaszym mniemaniu) pomyslu zawod6w sportowych czy artysty"in"go
pokazu, jezelinie zaps4amy o zdanie s4siad6w i wsp6lnie nie uzgodnimy czy to
byloby fajne dla kogokolwiek jeszcze. W koricu co to zaimprezis4siedzka,leZeli
zaplanujemy tylko to, co nam sig podoba lub bgdziemy chcieti uszczgsliwia6
s4siad6w na silg? Moze marzy nam sig wysmienity koncert jazzowy, ale nasi
s4siedzi wol4 posluchai jak na akordeonie gra pan Waldemar spod-5. I to wlaSnie
stworzenie przestrzeni dla niego, aby mogl zagra(,, nadaje wartosci s4siedzkiemu
swigtu. rnaczej bgdzie to kolejny festyn z nier6wnym podzialem 16l -
or ganizator 6w i r oszczeni owych odbi orc6w.

Harmonogram
realizacji
projektu.

27 maja2018 roku, na terenie obszar6w zielonych wzdlu|estakady
Kwiatkowskiego i ul. Niemojewskiego.

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie Srodkdwl)

Z tego wklad finansowy
budZetu rady
dzielnicy'' Koszt calkowity (brutto)

Wynajem stol6w,law i
leZakow, parawan6w,
parasoli

Zakup grill6w i brykietu
orcz urzqdzeri gri I I owch

Promocja wydarzenia
(plakaty, grafiki
internetowe, ulotki)

Jednorazowe naczyniai
artykuly higieniczne

Atrakcj a niespodzianka
(np. malowanie
samochodu, sadzenie
kwiatow itp.)

Jednorazowe sprzgty
medyczne na potrzeby
badari ci5nienia i cukru
we krwi orazlekarze
specjaliSci

2.200,00

800,00

2.200,00

800,00



Usluga ksiggowa obslugi
projektu

8300, 00 zl 8300,00 zl
l) Nie vtigcej ni2 laoota wynikalqca z

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

O5wiadczam, Le jako partne. wni
jestem got6w do realizacji dekrarowanych powyzej zadafr z ca14 starannoSciq

prawie zamfwiefii zaangaLowaniem przestrzegai4c zasad okreslonych w ustawach:
dzialalnoSci po2vtku publicznr i o wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby poOprsuiqcej z rarrienia rady dzielnicy (Partnera ll oraz fLr*cia
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j wniosek z ralnienia Partneia

Centrum Akiywno$ci 0bywatelskiej

Obowi4zkowy za14cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


