
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale2y wypelnia6 na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku nale|y zapozrlac sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu,
by uniknqi blgd6w forrnal nych dyskwal ifrkuj 4cych wn i o sek.
3. Kryeria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. Dlugo5ci opis6w nie sE limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy Slany proj ekt mo 2na opi s ac kr6 tko, a j edno c ze Snie w)icz erpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byc realistyczne. Budaet oprocz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku: Kulturalne i kreatywne Pog6rze

C)rganrzacja spotkari dla mieszkafc6w dzielnicy Gdynia Pogorze

Termin rozpoczgcia: Styczeri 2018 r.

Termin zakoficzenia: Grudzieri 2018 r.

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Pog6rze

Partner 2 * Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

. moze byi wigksza liczba partnerow,

Diagnoza
problernu, kt6ry
rna zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci.
ktora zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
plzedsi grvzi gci a,

Projekt zaklada kontynuacj Q oraz poszerzenie dzialah realizowanych podczas
wczeSniejszych edycji konkursu: Przyjazna Dzielnica. Oferta ma na celu
zinte grow an ie i zaktywizowani e mie s zkaf, c 6 w P o gor za. Me di atek a P o gor ze,
w kt6rej bgd4 sig planowane spotkania, to miejsce dostgpne iprzyjazne dla
wszystkich bezwzglgdu na wiek, oferuj4ce dostgp do wielu bezplatnych form. Pelni
rolg lokalnego centrum kultury, pomaga wspiera6 i rozwijac aktywnoSi
mieszkaric6w. Polo2enie dzielnicy Pogorze powoduje, ze osoby chc4ce korzystac
z oferty kulturalnej musz4 dojechai do centrum miasta. Wi42e sig to zar6wno
zkosztamr, jak i dodatkowym czasem, ktory trzeba wygospodarowai. Czgsto te
koszty lub czas wykluczaj4 ogromn4 rzeszQ mieszkanc6w z szeroko pojgtej kultury.
Trzeba pamigtai, ze kultura lagodzi obyczaje i skraca dystans pomigdzy ludZmi.
Bior4c pod uwagg wszystkie czynniki Rada Dzielnicy Pog6rze podejmuje starania
narzecz spolecznoSci lokalnej, kt6re maj4 na celu integracjg oraz aktywizacjE.
DoSwiadczeniapokazuj1,2e istnieje potrzebatakich dzialah,jednak, 2ebybylo
wida6 efekt, musz4 by6 dlugofalowe.
Projekt l4czy pokolenia oraz tworzy przyjazny klimat dla mieszkanc6w dzielnicy.
Pozwala na utozsamienie sig mieszkaric6w z dzielnic4, wplywa nabardziej
Swiadomy rozwSj spoleczeristwa obywatelskiego. Mieszkaricy wl4czani s4
w dzialama Rady Dzielnicy orazwladz miasta na lokalnym poziomie.

Grupa
odbiorc6w

Grupq odbior6w tworz4:
- rodzice i opiekunowie dzieci w wieku (0-3 lata);



- dzieci w wieku przedszkolnym;
- dzieci w wieku wczesnoszkolnym;
- doroSli i seniorzy, mieszkaricy Dzielnicy PogSrze.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Planowane dzialania skierowane s4 do mieszkaric6w Dzielnicy Gdynia Pogorue.
maiE na celu integracjg rodzin stymulowanie rozwoj u dzieci oraz
zagospodarowanie czasu wolnego. Ide4 przewodni4 jest wsp6lne spgdzanie czasu
razemz dziecml wsp6lna zabawa, aktywizacja senior6w oraz zapobieganie
wykluczeniu cyfrowemu tej grupy odbiorc6w, nawi4zywanie nowych kontakt6w
i wymiana doSwiadczeri odbywaj4ca sig w milej, iprzyjaznej atmosferze. Zostanie
to osi4gnigte poprzez zorganizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, warsztat6w
dla rodzic6w, spotkari kulturalnych, spotkani a z autorami i ilustratorami ksi4zek,
warsztat6w komputerowych or az w ar sztat6w rgko dzieln iczy ch we wsp6lpracy
z Mediatek4Pogorze.

Harmonogram
realizacjr
projektu.

Harmonogram realizacji projektu

Etap wstgpny (15 stycznia 2018 r. -15 lutego 2018 r.):
Opracowanie plakat6w i ulotek.
Ustalenie szczegolow i harmono gramu spotkari.

Wydruk plakat6w i ulotek. Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w
do udzialu w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www
biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy). Dystrybucja plakat6w
na terenie PogSrza.

I etap projektu (16 lutego 2018 r. - 15 lipca 2018 r.):
o 5 warsztat6w sensorycznych dla rodzic6w z dziecmi od2 do 5 lat
o 5 warsztat6w literacko-plastycznych dlarodzicow z dzie(mi od 6-10 lat
o 3 spotkania interaktywne: Nauka przezzabawg dla rodzic6w z dziecmi od 5

do 10 lat
o 1 warsztaty z ilustratorami ksi4zek dla dzieci i mlodzie?y
o 2 spektakle teatralne dla rodzic6w z dziecmi od 3 lat
o 3 spotkania z kultur4 Pomorza dla doroslych i senior6w
o 5 warsztat6w komputerowych dla senior6w
o 4 warsztaty kreatyr,vne: ,,CoS zniczego" dla mlodziezy, doroslych, senior6w
o 1 spotkanie autorskie dla dzieci i mlodzie?y

2 etap projektu (15 wrzeSnia 2018 r. - 30 listopada 2018 r.):
o 5 warsztat6w sensorycznych dla rodzic6w z dziecmi od2 do 5 lat
o 5 warsztat6w literacko-plastycznych dla rodzic6w z dziecmi od 6-10 lat
o 3 spotkania interaktywne: Nauka przezzabawg dlarodzicow z dziecmi od 5

do 10 lat
o 2 spektakle teatralne dla rodzic6w z dziecmi od 3 lat
o 1 warsztaty z ilustratorami ksi4zek dla dzieci i rrrtodzieZy
o 2 spotkania z kultur4 Pomorza dla doroslych i senior6w



o 5 warsztat6w komputerowych dla senior6w
o 4 warsztaty kreatywne: ,,CoS z niczego" dlamLodziezy, doroslych, senior6w
o 4 warsztaty haftu dla mlodziezy, doroslych, senior6w
o 1 spotkanie autorskie dla doroslych i senior6w

3 etap Rozliczenie projektu (01-20 grudnia br.)

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Z tego wklad finansowy
budzetu rady

dzielnicf) Koszt calkowity (brutto)

Spotkania z kultur4
Pomorza
5x300 zL: 1500 zt
(wynagrodzenie dla os6b
prowadz4cych)

Teatrzyki
4x400 zl:1600 zl
(koszty spektakli)

Warsztaty plastyczne
z ilustratorami ksi4Zek
2x1000 zL:2000 zN

(honorarium za
spotkanie)

CoS zniczego -
warsztaty kreatywne
8x250 zN:20002N
(wynagrodzenie dla
osoby prowadz4cej)

Warsztaty sensoryczne
10x200 zl:2000 zN

(wynagrodzenie dla
osoby prowadz4cej)

Edukacja przez zabawE -
pokazy interaktywne
6x300 zl:1800 zl
(koszty pokaz6w)

Warsztaty literacko-
plastyczne
10x200 zt:2000 zl
(wynagrodzenia dla
osoby prowadz4cej)



8.

9.

10

11

t2

13

T4

15

I6

Warsztaly komputerowe
10x290 zl:2900 zl
(wynagrodzeme dla2
os6b prowadz4cych)

Spotkania autorskie
2x1000 zl:2000 zt
(honorarium za
spotkanie)

Tafcowala iglaz nitkE-
warszlalyhafti
4x300 zl:1200 zl
(wynagrodzema dla
osoby prowadz4cej)

Poczgstunek dla goSci
(zakup kawy, herbaty,
wody mineralnej,
drobnych slodyczy itp.)

Materialy potrzebne
do zajE(,
(koszt material6w
potrzebnych do zaj96)

Materialy reklamowe

Zakup poduszek
piankowych do siedzenia
podczas zajgc
2 komplety(yto 20 sztuk)
x600 zl:1200 zt

Zakup systemu do
wieszania obraz6w
(wystawianie prac)

Zakup ram do wieszania

2900

2000 zl

1200 zN

800 zl

1000 zl

1000 zl

1200 zl

1000 zl

1000 zl

0

0

0

0

2900 zl

2000 zl

1200 zl

800 zl

1000 zl

1000 zl

1200 zL

1000 zl

1000 zl

Razem 2500021 0zl 25000 zl
l) Nie wigcej ni: ht,orau,ynikajqca: $ 1 ust 2 :asad
przep rowadzania konkurs u.

2) Nie iest oblipatorvinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaazelTle
przy ocenie
budzetu.



Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


