
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naLe?y wypelniad na komputerze.
2. Przed wypelnienien wniosku nalezy zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bl9d6w formalnl,ch dyskwalifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak do$wiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisac kr6tko, a jednoczesnie uliczerpuj4co.
5, Ku'oty ujgte w budzecie musz4 byc realistyczne.Bud2et opr6cz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku: Rodzinne Pog6rze
Organizacja czasrt wolnego dlarodzicow z dziecmi oraz doroslych
mieszkaric6w Dzielnicy P o gorze

Termin rozpoczgciaz Styczeri 2018 r.

Termin zakaficzenia: Pa2dzienrk2018 r.

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Pogorze

Partner 2 * Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

. moze b),c wigksza liczba partner'6w,

Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spotecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsigwzigcia.

Potrzeba zorganrzowania dziaLari kulturalnych dla rodzic6w z dziecmi,ktorc
zaktywrzuj4oraz pozwol4 spgdzii czas wolny tworczo i przyjemnie. Rada
Dzielnicy Pog6rze majqc wiedzg na temat rodzin mieszkaj4cych na terenie Pogorza,
bior4c pod uwagg,2e czgsto s4 to rodziny wielodzietne przygotowala projekt
prorodzinny. Projekt, kt6ry wpisuje sig w szeroko zakrojone dzialaniawladzna
rolnym poziomie.

Grupa
odbiorc6w.

Grupg odbior6w tworz4:
- rodzice i opiekunowie dzieci w wieku (0-3 lata);
- dzieci w wieku przedszkolnym;
- dzieci w wieku wczesnoszkolnym;
- doro6li i seniorzy, mieszkafcy Dzielnicy Pogorze.



Opis
planowanego

do realizacji
projektu.

Planowane dzialama skierowane s4 do rodzin mieszkaj4cych w dzielnicy Gdynia
Pog6rze. Maj4 na celu integracj g rcdzin, stymulowanie rozwoju dzieci oraz
zagospodarowanie czasuwolnego. Ide4przewodni4 jest wsp6lne spgdzanie czasu
tazemz dzie1mi, wsp6lna zabawa,nawiqzywanie nowych kontakt6w i wymiana
doSwiadczeri odbywaj4ca sig w milej, i przyjaznej atmosferze. Zostanie to
osi4gnigte poptzez zorganizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, warsztat6w dla
rodzic6w z dziecmiw robnym wieku, spotkari kulturalnych dlarodzicSw, oraz
pokaz6w edukacyjnych we wsp6lpracy z Mediatek4PogSrze.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Harmonog r am r ezltzacji proj ektu

Etap wstgpny (15 stycznia 2018 r. -15 lutego 2018 r.):
Opracowanie plakat6w i ulotek.
Ustalenie szczegolow i harmonogramu spotkan.

Wydruk plakat6w i ulotek. Zamieszczenie w mediach zaproszenra dla mieszkaric6w
do udzialu w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki,
Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy). Dystrybucja plakat6w na terenie
Pog6rza.

I etap projektu 116 lutego 2018 r. - 15 lipca 2018 r.):
. 5 warcztat6w sensorycznych dla rodzic6w z dziecmi od2 do 5 lat
o 5 warsztat6w literacko-plastycznych dla rodzic6w z dzietmi od 6-10 lat
. 2 spotkania interaktywne: Edukacja przez zabawg dlarcdzicow z dzielmi od

5 do 10 lat
o 6 spektakli teatralnych dla rodzic6w z dziecmi od 3 lat
. 3 spotkania z kultur4 Pomorza dla doroslych i senior6w

2 ettp projektu (15 wrze5nia 2018 r. - 30 paldziernik2OlS r.):
o 3 warsztat6w sensorycznych dla rodzic6w z dzietmi od2 do 5 lat
. 3 warsztat6w literacko-plastycznych dlarodzicow z dziecmi od 6-10 lat
. 2 spotkania interaktywne: Edukacja przez zabawE dlarodzicow z dzielmi od

5 do 10 lat
o 2 spektakle teatralne dla rodzic6w z dziedmi od 3 lat
o 3 spotkaniaz kultur4 Pomorza dla doroslych i senior6w

3 etap Rozliczenie projektu (01-30listopada 2018 r.)

Koszty rwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnicf)
Koszt calkowity (brutto)

Wok6t Pomorza- cykl
spotkari dotycz4cych
kulturv Pomorza. ze
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szczegolnym
uwzglgdnieniem Gdyni
(6x 500:3000 zL -
wynagrodzenia dla os6b
prowadz4cych)

T eatr r ozw rj a wy obr aLmg

- cykl spektakli
teatralnych (4x400:1 600
zl -koszty spektakli)

Spotkanie autorskie
(honorarium autorskie)

Dzieci maj4 glos-
warsztaty literacko-
plastyczne dla rodzic6w
z dziecmr 5-10 lat
(8x200 zL:1600 zl -
wynagr odzenia dla osoby
prowadz4cej)

Bazarck rozmaitoSci -
warsztaty sensoryczne
dla rodzic6w z dziecmi
2-5lat
(8x200 zl:1600 zl -
wynagrodzenia dla osoby
prowadz4cej)

Edukacja przez zabawg-
pokazy interaktyr,vne
dlarodzicSw z dziecmi
6-10 lat)
(4x300 zI:1200 zl -
koszty pokaz6w)

Materialy reklamowe

Zakup poduszek
piankowych do siedzenia
podczas warsztat6w
(2 komplety)x600
zl:1200 zl

Poczestunek dla soSci
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1) Nie wigcej ni: hlola wynikajqca: $ | ust 2 :asad
przeprowadzania konkursu.
2) Nie iest oblisatorvinv.

Inne uwagi



O b owi4zko wy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wktradu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreslona w uchwale.


