
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nale2y wy'pelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wnioskt naleLy zapozuac siE z zasadami przeprowadzu'ia konkursu,
by unikn4i blgdow formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzartia konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mobnaopisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Ku,oty ujgte w budzecie musz4 byc realistyczne, Budzet opr6cz kwot musi zwierac spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku:
Kreatywne Oksyr,vie

Termin rozpoczgciaz Luty 2018

Termin zakoficzeniaz Pa2dziernlk2018

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Oksyr,vie

Partner 2 * Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdyni
. nroze byi wrgksza liczba partnerow,

Diagnoza
problemu, ktory
ma zostac
rozr'vi4z.any lub
opis potrzeby
lokal nej

spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przed sigwzigcia.

Na podstawie diagnozy, kilkuletniej znajomoSci Srodowiska Gdyni Oksywie oraz
dzi alafi w nim pro wadzon y ch zauw a2amy p o trzeb g :

o poszerzenia oferly dzialan kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla
rodzinlopiekunow dzieci od urodzenia do 6 roku zycia,

. poszerzenie oferly Filii 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, dla grupy dziecit
mlodzie2y

Na podstawie poczynionych obserwacji w pracy ze Srodowiskiem lokalnym
wychodzimy z zaloZenra, rz wspieranie inicjatyw lokalnych, realizowanych przez

organtzacje pozarzqdow4 i Bibliotekg stanowi walne miejsce integracji s4siedzkiej i
buduje atrakcyjn4 oferlg dla mieszkaric6w dzielnicy.

Grupa
odbiorc6w.

a Grupa adresat6w to rodziny (rodzice/opiekunowie) z malymr dzieimi ( w
wieku od urodzenia do 6 lat), mieszkaj4ce na terenie dzielnicy GDYNIA
OKSYWIE i dzielnic oSciennych, oraz dzieci starsze wraz z opiekunami.



Odbiorcy oferty s4 to opiekunowie chc4cy rozwrjac umiejgtnoSci swoich
dzieci, wspierai sig i budowad siln4 spolecznoS6 lokaln4.
Drug4 grupg odbiorc6w stanowi grupa dzieci r mLodzieZy zainteresowanych
rozwojem wlasnych pasji i poszukuj4cych alternatywnych form spgdzania
czasu wolnego. Dzialania Biblioteki ukierunkowane s4 r6wnie2, na
organizacje czasu wolnego mlodym mieszkaricom dzielnicy, ktorzy
poszukuj4 miejsc, w kt6rych mog4 spgdzad czas w gronie r6wieSnik6w.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu chcemy zorganizowai cykl v'rydarzeh o charakterze kulturalno-
integracyjno-edukacyjnym dla rodzin oraz cykl spotkari warsztatowych
adresowanych dla grupy dzieciimlodzieLy. Wszystkie dzialanianadzorowae,bgdzie
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.
W ramach projektu planujemy nastqpuj4ce dziaLama:

- cykl 6 spotkan edukacyjno-integracyjnych dla rodziniopiekun6w dzieci od
urodzenia do 6 roku Zycia,
- cykl 4 spotkari ze sztuk4, czyhteatrzyki i inne formy artystyczne
- cykl 6 spotkari ruchowych dIa rodzin/opiekun6w dzieci od urodzenia do 4
rckuZycra,
- zakup material6w do reahzacji zajE(,

- cykl 6 spotkari warsztatowych z tworzenia ksi4heczek artystycznych i
dotykowych dla dzieci r mlodzie?y

- cykl 3 spotkari warsztatowych teatralnych dla dzieci t mLodzieLy
- cykl 6 zajqd z czTlama uczestnicz4cego

Harmonogram
realizacji
projektu.

Etap wstgpny (luty 2018) opracowanie plakat6w i ulotek, promocja projektu,
obsluga administracyj na proj ektu, prace zwrqzane z I ozpo czgciem proj ektu.

Harmonogram (luty2O 18 - pa2dziemik2O 1 8)
o 6 spotkari edukacyj no-integracyj nych dla ro dzin/opiekun6w dzieci od

urodzenia do 6 roku 2ycia (spotkanie 1,5 h)
o 4 spotkania ze sztukq, czyhteatrzyki i inne formy artystyczne
o 6 spotkat'r ruchowych dla rodzinlopiekun6w dzieci od urodzenia do 6 roku

Zycia (spotkanie th)
o 6 spotkan warsztatowych z tworzemaksiq2eczek artystycznych i

dotykowych dla dzieci i mlodziezy (spotkanie 1,5h)
o 3 spotkahwarsztatowych teatralnych dla dzieci r mlodzie?y (spotkanie th)
o cykl 6 zaiq(, z czylanrauczestnrcz4cego
o Zakup material6w do realizacji zaiq(,
o Rozhczenie projektu w roku budzetowym 2018



Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

ZIego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnicl?)
Koszt calkowity (brutto)

Wynagrodzenie za
prowadzenie warsztat6w
dlarodzinlopiekun6w
dzieci od urodzenia do 6
roku Zycia (150 zL ll,5
h):6x 150:90021

Oplata za teatrzyki/ inne
formy artystyczne 4 x500
:2000 zl

Wynagrodzenie za
prowadzenie spotkari
ruchowych dla dzieci i
rodzic6w (100 zI /1 h;:
6x100:600 zl

Zakup material6w
plastycznych do zajg(, dla
dzieci i rodzic6w

Wynagrodzenie za
prowadzenie zajgc z
czytania ucze stnicz4ce go
(350 zt /2h1:
6x350:2I00 zl

Wynagrodzenie za
prowadzenie warsztat6w
teatralnych (300 zl ll
h):3x 300:900 zl

Wynagrodzenie za
prowadzenie warsztat6w
z tworzenia ksiqheczek
artystycznych i
dotykowych dla dzieci i
mlodzie?y (3502111,5 h)
: 6 x350 :2100 zl



8

9
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Zaktry material6w do
zajg6 dla dzieci r
rr1'o dzieZy (np. : komiksy,
ksi4zki, itp.)

Poczgstunek dla
uczestnik6w warsztat6w
realizowanych w
projekcie

Przygotowanie i wydruk
plakat6w/ulotek

2000

700

300

2000

700

300

Razem 12500 zN zN 12500 zl
l) Nie wigcej nE kvotavynikajqca: $ I ust. 2 :asad

p r z e p row ad zan ia ko n ku rs u.

2) Nie iest oblieatolninv

Inne uwagi
maJ4ce
z1aczellte
przy ocerue
budzetu.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Kreatywne Oksywie" jestem got6w do
realizacji deklarowanych powyLej zadafi z cal4 starannoSci1izaangaZowaniem przestrzegaj4c
zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamrfwierfi publicznych, finansach publicznych oraz o
dzialalno5ci poZvtku publicznego i o wolontariacie.



Ob owi4zk ow y zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladru wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreslona w uchwale.


