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2.Przed wypelnieniem wniosku naleZy zapoznac sigzzasadamiprzeprowadzariakonkursu,
by unikn4i blqd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mohna opisa6 kr6tko a jednocze6nie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujEte w budzecie muszqbyd realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawieru(

ich wvliczenia.

Wniosek Konkursowv,,P rzy iilznn dzielni cil))

Tytul wniosku: .. SAMI O SOBIE"

Termin rozpoczpcia: 11.10.2017

Termin zakofiiczeniaz 18.03.2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Wzs6rze Sw. Maksvmiliana

Pzrtner 2 Galeria PROFILE, ul. Wojew6 dzka 7, 8l-437 Gdynia

Partner 3 CAMELEON Artur Tarasiewicz
Ul. Woj. Wachowiaka2Slll. 81-418 Gdynia

Partner 4* ZESP ON- SZKOI- OGOLNOK SZT AN'C ACYCH Nr. 6

Ul. Hallera 9, Gdynia

. moze by6 wieksza liczba partner6u

OPIS PRZEDSIDWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany htb
opis potrzeby
lokalnej
spoleczroSci,
lct6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Diagnoza problemu:

- brak informacji o dzialaniach w dzielnicy, azwNaszczao dziaNaniachjej
mieszkaric6w
- brak powszechnej integracji dzielnrcy, brak informacji jak kiedyS wygl4datra rasza
dzielrlcakiedy nosila nazwe,,WzgSrze Focha" czy ,,Wzg6rze Nowotki"
- brak plaszczyzny porozumienia i informacji takich jak dzielnicowe radio, telewizia
azy gazeta
Potrzeby:
W dzielnicy Sw. Maksymiliana mieszkaj4artySci, pisarze, ludzie innych zawod6w
kt6rzy maj4mn6stwo do zaoferowania nie tylko rriodzie?y.
Gazeta, to stworzenie dla mieszkaric6w mo2liwoSci otwarcia sip, pokazania co robi4



jakie s4ich zainteresowania,prezentacja ichdzialafiw opisie i na fotografiach.
Gazetato dotarcie do os6b samotnych i starszych (gazetapapierowa) oruzrrrtodzie2y
(gazetainternetowa), to informacje o miejscu w kt6rym mieszkajq.
Gazetato wyzwanie dla naszej dzielnicy, kt6re na zasadzie kuli Sniegowej

spowoduje lawing zainteresowania i odkryje corazto nowe wyzwania.
W lym roku planujemy pierwsza edycig,w przysztymmamy nadziejpna

kontynuacjg.

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami bgd4 przede wszystkim mieszkaricy dzielnicy, doro5li, dzieci, rrrtodzieZ,

wszyscy kt6rym zaIe2y napoznaniu miejsca w kt6rym mieszkaj4- swojej lokalnej
ojczyzny.

Opis
planowanego do
realizacji
projektu.

Pismo SAMI O SOBIE to gazetam6wiqca o nas wszystkich,
to pierwsza edycja gazety napisanej przez nas samych. Wydana zostanie w dw6ch
wersjach: papierowej i internetowej. Gazeta bgdzie wizyt6wkq naszej dzielnicy.
Bgdzie nie tylko opowiadatra o ciekawych miejscach i ludziach, ale r6wnie2
wsp6hworzona przez mieszkaric6w dzielnicy. Za poSrednictwem napisanych przez

siebie tekst6w i wykonanych fotografii promowa6 bqdziemy Wzg6tze Sw.

Maksymili ana.. i siebie.
Projekt pozwoli na stworzenie mieszkaricom dzielnrcy platformy do samokreacji w
r62nych dziedzinach irycia - prezentacja swoich pasji, osi4gniEi, ptezentacia

pomysl6w, prezentacja fotografii, wierszy, fraszek na temat dzielnicy.
Przyjmowanie matenaN6w od mieszkaric6w ,,mieszkaricy sami tedagtjq swoj4
gazetp", kqcik wspomnieri, ,,wzg6rze" kiedyS i dziS, na podstawie fotografii i
wspomnieri. Wywiady z ciekawymil znarrymi mieszkaricami dzielnicy.
Projekt pozwoli na prowadzenie serwisu informacyjnego o Zyciu biehqcym szk6l w
dzielnicy. Dokumentacja waZnych wydarzeri kulturalnych, sportowych i
okolicznoSciowych (notatki, artykuly, felietony, ogloszenia). Wykonywanie
fotoreportazy. Budowanie wigzi terytorialnych, poszukiwanie znakSw szczeg6lnych
(ludzie, miejsc4 przedmioty), Reklama gazety - prezentacia na terenie szk6l.

Sklad gazety l2lt4 stron wg. makiety redakcyjnej i tekst6w nadeslanych przez

autor6w ( sklad, korekcja barwna zdjg6 i retusz elektronicmy, wersja pdf do korekfy,
przygotowanie do druku) i wersja elektroniczna pdf do intemetu (do pobrania)

Harmonogram
realizacji
projektu.

- s.10 - l5.l1.2017

- przygotowanie regUlaminu oraz powiadomienie mieszkaric6w o zasadach

uczestnictwa j ako wsp6lautora gazety,

25.I1 - 17.12.20t7 przyjmowanie artykul6w i fotografii od mieszkafc6w,
powolanie jury

03.01 - 30.01.2018 projekt graftczny winiety i layout gazety, sklad gazety, korekty,
przygotowanie do druku i wersji elektronicznej pdf do internetu



02.02 - 10.02.201 8 druk gazety

20,02 - 1 8. 03 .20 1 8 - promocj a i dystrybucj a gazety, rczdanie nagr6d

Lp

Koszty nniqzanez
przedsipwzipciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

srodk6wl)

Koszt calkowity (brutto)

1

2

J.

4.

)

6

7

Koordynator,
przygotowanie
programu pisma sami o

SOBIE, jego
dystrybucja, ulotki,
media spolecznoSciowe

Przygotowanie
regulaminu dot.
uczestnictwa
mieszkaric6w i ZSO nr.6
jako wsp6lautor6w
gazety, j e go dystrybucj 4

Przyj mowanie artykul6w,
opis6w i fotografii od
mieszkaric6w, wstEpna
korekta, jrny
Jury

Projekt graficzny
winiety,layaut gMeW

Przygotowanie do druku
i wersji elektronicznej do
internetu

Druk gazety

Promocja i dystrybucja
pisma

2500,-

2000,-

2000,-

1500,-

2000,-

2000,-

500,-

0

0

0

0

2500,-

2000,-

2000,-

1500,-

2000,-

2000,-

500,-



Razem | 12 500 zl 0zl 12 500 zl
1) Nie wigcej niz kwota wynikajqca z $ 1 ust.2 zasad przeprowadzania
konkursu,
2) Nie iest oblisarofvinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczerie
przy ocenie
budzetu.

O5wiadczam, iE jako partner wniosku konk
jestem got6w do realizacji deklarowan
i zaangaLowaniem przestrzegajgc zasad o
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Imig i nazwisko osoby podfisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnioj @a:
(przewodniozqcy lub wioeprzewodniczqcy rady dzielnioy)
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Imig i nazwsko osoby podpisuj4oei wniosek z ramienia Partnera 3 / / Podois(v)
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Obowi4zkowy zalAcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreslona w uchwale.


