
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Pr:zed wypelnieniem wnioskunale?y zapoznat siE z zasadamiprzeprowadzania konkursu,
by unikn4i blEd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realisty czne. Bud2et oprocz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.

Ko n ku rs owyr rP rzv iazna
Tytul wniosku: Oblu2e kulturalne

Termin rozpoczgcia: 2 stycznra2}IS r.

Termin zakoficzenia: 30 listopada20IS r.

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Obluze

Partner 2 *

Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdvni

o moZe byd wrgksza liczba partnerow,

Diagnoz,a
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalne j

spotecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspohojona
dzigki reabzacji
p rzedsigwzigc ia.

Znikoma liczba inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, kt6re aktywowalyby
do tw6rczego dzialania mieszkaric6w dzielnicy Oblu2e w r62nych grupach
wiekowych.
ObLuLe jest trzeciq co do wielkoSci dzielnic4 Gdyni (niemal 20 tysigcy
mieszkafc6w), jednak oferla kulturalna dla mieszkanc6w jest zdecydowanie
niewystarczajqca. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej jest jedyn4 plac6wkq
kulturaln4 w dzielnicy, z ktorej korzysta znac'zna czgSc mieszkanc6w Obluza
i s4siednich dzielnic. Pomimo zaangaZowania biblioteki otaz organizacjt
pozarzqdov,rych dzialaj4cych na terenie dzielnicy hczba wydarzen kulturalnych
i edukacyjnych dla mieszkafc6w jest niewystarczajqca, takhe z powodu ogramczef
finansowych.

Niewystarczaj4ca oferta nieodplatnych zajg( kreatywnych (artystycznych,
spotkari z literatur4, muzycznych, naukowych) dla mieszkaric6w Oblu2a
w r62nych grupach wiekowych pragn4cych rozwijad swoje zainteresowania.
Na terenie dzielnicy brakuje nieodplatnej oferty sprzyjaj4cej rozwojowi
iposzerzaniu tw6rczych pasji mieszkaric6w. Szczeg6lnie wazne jest dotarcie do
grupy mLodzie?y poprzez zajgcia artystyczne i spotkania z literatur4, kt6re
wplynglyby na jej tw6rczy rozwoj i wskazaly nowe mozliwoSci spgdzenia aktywnie
czasu wolnego. Na Oblu2u brakuje takze inicjatyw artystycznych, kt6re LqczyLyby

r62ne grupy wiekowe rnigdzypokoleniowe warsztaty plastyczne czy
rgkodzielnicze, kt6re w poprzednich projektach cieszyly sig ogromn4 popularnoSci4.



ZbytmaNa oferta zajgt edukacyjnych dlarodzic6w zmalymi dzielmi (0-3 lata).
Na terenie dzielnicy nie odbywaj4 sig zadne bezplatne zajgcia edukacyjne dla
rodzic6w zmaNymr dziecmr (do 3 lat), kt6re poprzez kreatywnqzabawg
wsp o ma g aj q r o zw oj dzie cka or az zacie Sniaj q w igzi r o dz i nne.

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami naszego projektu s4:

. rodzice i dzieci w wieku (do 3

o dziecr,mlodzie? i doroSli
o seniorzy

la0

Opis
planowanego
do realizacji
projekhr.

W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodplatnych wydarzen
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym, maj4cych na celu
aktywizowanie i zintegrowanie mieszkaric6w Oblula w roLnych grupach
wiekowych,

Celem projektu jestrcalizacja szeSciu gl6wnych zadan:
L Zwrykszenie liczby i czgstotliwoSci inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na
terenie ObNuLa.
2. Aktywrzacja mieszkaric6w ObluZa w r6znych grupach wiekowych i wNqczeme
ich w cykl organizowanych nieodplatnie zajg(, na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw kulturalnych warunk6w do integracji
spolecznoSci lokalnej w r62nych grupach wiekowych.
4. Zaoferowanie mieszkafcom dzielnicy Obluhe cyklu warsztat6w literackich.
5. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodzic6w zmalymr dziedmr (0-3 lata).

Realizuj4c projekt ,,ObNuZe kulturalne" bgdziemy d4Ly(, do przelamama baner
wiekowych i spolecznych wSr6d spolecznoSci lokalnej dzielnicy Obluhe, a takle
dqryt do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajgcia dla roZnych grup
wiekowych. Wsp6lne spgdzanie czasu oraz tw6rczy rozw6j mieszkafrc6w bgdzie
etapem w realizacji idei aktywnego spoleczefstwa lokalnego - odpowiedzialnego
za siebie i wrazliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego dzialama.
Dodatkowo miejsce realizacji projektu Biblioteka ObNuae umozliwi
popularyzacjE czytelnictwa i dotarcie z ofert4 kulturaln4 biblioteki do wigkszej
hczby mieszkaric6w, a takhe zmrenr j"j postrzeganie przez najmlodszych
uzytkownik 5w, tworz1c dobry nawyk j ej czgstszego odwiedzania.

Czas trwania projektu:
Projekt realizowany bgdzie od2 stycznia2}I8 r. do 30

Miejsce realizacji proj ektu :

. Miejska BibliotekaPublicznaw Gdyni, Filia nr

listopada 2018

1, ul. Boisko 6

Wsp6lpraca:
Projekt reahzowany bEdzie wsp6lnie z Miejsk4 Bibliotek4 Publiczn4 w Gdyni.
Informacje o projekcie zamieszczone zostan1 takhe w mediach (Ratusz, Facebook,
Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy).
Rozwieszone zostan4 plakaty w miejscach publicznych na terenie Obfuza (szkoly,
przedszkola, wybrane sklepy).

W ramach projektu przewiduje sig nastgpuj4ce inicjatywy:
o Muzvka dla smvka - warsztafy muzvczno-rytmiczne dla rodzicriw



z milLymi dziedmi - prowadzone b9d4 np. przez czlonk6w Fundacji Mamy
zMorza. W trakcie zajE6 rodzice razem z dzietmi bgdq uczy6 sig
wierszyk6w, Spiewai piosenki i bawi6 wsp6lnie w zabawy ruchowe
dostosowane do wieku dziecka. Takie warcztaty bgd4 doskonal4 okazjq do
spgdzenia wigkszej iloSci czasu z dzielmi, wsp6lnej nauki i zabary, atakae
nawr4zywania nowych kontakt6w i wymieniania doSwiadczen z iwtymi
ro dzicami w przyjaznej atmosferze.
Zajgcia b9d4 odbywai sig w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni, kt6r a bEdzie koordynatorem warsztat6w.

o Spotkania autorskie - mieszkancy dzielnicy ObNuZe bgd4 mogli spotka6 sig
z autoramr znanych i lubianych ksi4zek oraz poznad tajniki ich warsztatu
pisarskiego. W wydarzeniach udzial wezm1 autorzy ksi4zek dla doroslych
t dzieci (np. Martyna Wojciechowska, Remigiusz Mr6z, Zygmunt
Milo szewski, Rafal Kosik, Grzegorz Kasdepke).

o Interaktlrvne pokazy edukacyjne - L4czqce wiedzg i zabawg spotkania
prowadzone przez specjalist6w (na przylJad z Centrum EduFun) dla dzieci
w wieku szkolnym. Zaproponowane zostanq zajEcia w dw6ch wariantach:
pokaz6w interaktywnych i warsztat6w.

o Oblu2e tvv6rcze - zajgcia kreatywne - rozwijai4ce kreatywne pasje
i wrazliwoSd na sztukg mieszkaric6w Obluza.Majq one charakter wsp6lnych
dzialaf migdzypokoleniowych, kt6re poszerzE zainteresowania artysty czne
i pozwol4 na stworzenie ,,platformy wymiany doSwiadczef" mrgdzy
mlodszymi i starszymi mieszkaricami ObNuLa.

WramachLajgtkteatywnychprzewtdzianowarcztalytworzeniabihuterii,
ze sluchaniem audiobook6w.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Etap wstgpny (2 stycznia 2018 r. - 31 sfycznia 2018 r.):
Opracowanie plakat6w i ulotek.
Ustalenie szczeg6l6w wsp6lpracy z instytucjamii organizacjami pozarzqdowymi.

Wydruk plakat6w i ulotek. Uzgadnianie szczeg6Nowego terminarza spotkari.
Zamreszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w do udziatru
w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia
Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy). Rozwieszenie plakat6w na terenie ObluZa.

1 etap projektu Q luff 2018 r. - 31 maj 2018 r.):
o 6 spotkanmuzyczno-ruchowych dla rodzic6w z dziecmi w wieku 0-3 lat
o 2 spotkania autorskie
o 6 spotkan,,Obluhe tw6rcze" - warsztaty lworzeniabizuterii dIa mLodzieay

i doroslych
2 etap projektu (1 wrzeSnia 2018 r. - 30 paidziernika 2018 r.)

o 2 spotkania autorskie
. 3 pokazylwarcztaty edukacyjne

3 etap projektu (2 listopad 2018 r. - 30 listopad 2018 r.)
Rozliczenie projektu

Koszty mri4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacia
(liczba jednostek, cena

Ztego wldad finansowy
budZetu rady

dzielnicy')
Koszt calkowity (brutto)
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Muzyka dla smyka -
zajgciamuzyczno-
rylmtczne dla rodzic6w
zmalymi dziecmi -
wynagrodzenie dla
prowadz4cych
100 zl.ll godz.:
6 zajgt x2 godz.: 1200
zLx2 osoby :2400 zt

Oblu2e twlrcze -
zajgcia kreatywne -
wynagrodzenie dla
prowadzqcego -
warcztaty tworzenia
bizuterii - 6 warsztatow
x340 zl (170 zUI godz.
6x2 godz.) :2040 zl

Obluie twfrcze -
zajgcia kreatyrvne
materiatry plastyczne
potrzebne podczas
warsztat6w tworzenia
bizuterii (700 zl)

Interakfywne pokazy
edukacyjne -
wynagrodzenie dla
prowadzqcych(2 pokazy
x250 zl,I warcztat x 300
zl]r:800 zl

Poczgstunek -
wydarzentaw ramach
projektu - 160 zl

Spotkania z autorami
ksi4Zek dla dzieci -
wynagrodzenie dla
autor6w: 2autor6w x700
zl :1400 zN

Spotkania z autorami
ksi4Zek dla doroslych -
wynagrodzenie dla
autor6w: 2 autor6w x
2200 zl:4400 zN

Moderowanie spotkari

2.400

2.040

700

800
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400

4.400

2.400
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700

800

160

1,400

4.400



z autoramr ksi4zek -
wynagrodzenie
2 spotkania x 300 zl:
600 zl 600 600
Razem 12.500 zl zl 12.500 zl

l) Nie wigcej nil h,uota wynikajqca z $ I usl 2 zasad
przeprowadzania kon kursu
2) Nie iest oblisatorvinv

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Zaple cze m ate rialow o -tech n iczn e

Na potrzeby projektu Biblioteka bezplatnie udostgpni pomieszczenia oraz sprzgt
(projektor, ekran, nagloSnienie itp.), kt6ry bqdzie wykorzystywany podczas spotkafl,
warsztat6w i innych dziatah w ramach projektu"
W ramach projektu przewiduje sig poczgstunek dla uczestnik6w planowanych
spotkari.
Wydruk plakat6w i ulotek zapewni Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

OSwiadczam, ize jako partner wniosku konkursowego ,,Oblu2e kulturalne" jestem got6w
do realizacji deklarowanych powy2ej zadafr z cal4 starannoScia
izaangaiLowaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wiefr
publicznych, finansach publicznvch or^z o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramtenia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy I ub wiceprzewo dntczacy radv dzielnicv) r.rDirTr'\\, *',PffP$Y2rtraluu

Rada Dzielnicy Obluze

lmig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podoisfv)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Natalia Gromow

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Na

P otwierdze nie zl.ohenia wnio sku :
I

podpi

Obowi4zkowy zalQcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreslona w uchwale.


