
ry H+. g.fiQ|,,*-ypelniaj4cych wniosek:

D. nieniem wniosku nale?y zapozna! siE zzasadamrprzeprowadzania konkursu,
6w formalnych dyskwalihkuj4cych wniosek"

3. Kryteria oceny rarniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanra konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszQ by6 realistyczne. Budhet oprocz kwot musi zawrerac spos6b

ich wvliczenia.

Tvtul wniosku:
Wzgorze Kreatywne - nowoczeime z literatur4, sztuk4 i

(web)kultur4

Termin rozpoczgcia: 2 styczma2078

Termin zako{rczenia:
31 stycznta2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicv Wzs6rre Sw. Maksvmiliana

Partner 2 *

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

. moze bvc wiekszr liczba oartner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwiqzany lub
opis potrzeby
Iokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przed sigwzigcia.

Zbyt malaliczbn inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci
i mlodzieity - mimo obecnoSci szk6l, przedszkolr oraz innych instytucji na terenie
dzielnicy Wzgorze Sw. Maksymiliana, wciEL brakuje inicjatyw, kt6re pozwolilyby
na przyjemn4 aktywrzacjg dzieci t mlodzieZy. Uczestnicy bgd4 mogli aktywnie oraz
interesuj4co spgdzid czas, obcowaf z szercko pojgt4 literatur4 i sztuk4, bgd4 mieli
teZ szansg odkryd w sobie talenty pisarskie, ilustratorskie lub teatralne oraz spotkai
sig z tw6rcam| z kt6rymi byc moZe w innym wypadku nie mieliby mozliwoSci.

Zachgcenie dzieci, mlodzieLy i dorostych do odwiedzenia Biblioteki Miejskiej -

wciqL niewiele os6b zdaje sobie sprawQ, 2e biblioteka to r6wniez miejsce
aktywnoSci i r6znorodnych inicjatyu',

Rozbudzenie w mieszkaricach kreafywnoSci oraz wyobraLni - dziqki zajqciom
teatralnym, komiksowym i warsztatom pisarskim mieszkaricy w \<a'Zdym wieku bgd4
mogli zrealizowac wlasne pomysly, a takhe stai sig autorami dziel, kt6re nastqpnie

zo stanq zapr ezentowane w B ibliotece.

Aktywizacja oraz integracja mieszkafrc6w dzigki wsp6lnym spacerom
planowane spacery po Gdyni wspomog4 integracjg mieszkaric6w dzielnicy oraz

zapoznajq ich z histori4 i interesuj4cymi miejscami. Rodziny z dziecmr bEd4 mialy -
byc moae niepowtarzaln4 - okazjg do zwtedzenia zabytk6w oraz interesuj4cych

miejsc w dzielnicy Wzgorze Sw. Maksymiliana, za{ osoby starsze do

zaktywizowania siq oraz do integracji.

WyjScie naprzeciw oczekiwaniom mlodych ludzi --trudno ignorowai fakt, ze

internet to niezwykle waZne medium, zwlaszcza dla mlodych ludzi. Zaproszent

vlogerzy i tw6rcy webkomiks6w to osoby kompetentne, a zarazem popularne, kt6re

- bez w4tpienia - zachgc4 mLodzieiz do korzystanra z oferty literackiej i kulturalnej
Biblioteki oraz Gdyni, zal rcjzicprnllmyllowi4, ze Youtube to- r6wnieZ spqlo!_lq



czerDanle wleozv.

Grupa
odbiorc6w.

dzieci - przedstawienia teatralne oruzwarsztaty komiksowe, spacery,
mlodzieL - przedstawreniateatalne, warsztaty komiksowe i pisarskie, spotkania
autorskie zpisarzami i vlogeramr oraz tw6rcami webkomiks6w, spacery,

doro6li - spotkania autorskie, warsztaty pisarskie oraz spotkania z vlogerami i
tw6rcami webkomiks6w, spacery,

seniorzy - warsztaty pisarskie, spotkania autorskie, spacery.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkafc6w dzielnicy Wzg6rze S*.
Maksymiliana - zar6wno do doroslych (w tym senior6w), jak i do dzieci oraz

mlodzie2y. Zostal opracowany na podstawie rozm6w z czytelnikami i mieszkancami

Gdyni i stanowi odpowiedZ na ich potrzeby literackie oraz kulturalne, z

uwzglqdnieniem wa2nego medium, jakim jest internet. Dzigki projektowi ,,Wzg6rze
Kreatywne - nowoczeinte z literatur4, sztuk4 i (web)kultur4" dzieci bgd4 mogly
obejrzec zabawne, ale i pouczajqce przedstawienia, wLqczyc sig w tch przebieg, a

takhe spr6bowai swoich sil jako tw6rcy komiks6w. Mlodzie2 bgdzie miala
mozliwoSd porozmawiania z ulubionymi vlogerami i tw6rcami webkomiks6w,
stworzenia wlasnego komiksu, obejrzenia pasjonuj4cych monodram6w, wziEcia
udzia\u w spotkaniach autorskich, warsztatach pisarskich poprowadzonych przez

popularnego i wielokrotnie nagradzanego pisarua Krzysztofa Piskorskiego oraz

warsztatach teatralno-improwizacyjnych. Dzieci araz mlodziel bgd4 wigc mialy
mozliwoSi rozwinigcia lub odkrycia swoich pasji oraz stworzenia trwalych
noSnik6w jej przekazu. DoroSli bgd4 mogli wziq(, udziaL w spotkaniach autorskich,

w warsztatach pisarskich oraz teatralno-improwizacyjnych, w spotkaniach z

vlogerami i tw6rcami webkomiks6w. Seniorzy maj4 mozliwoSc wzigcia udzialu w
warsztatach pisarskich, spotkaniach autorskich, a takhe w spacerach z
przewodniczkq, oraz badaczem historii Gdyni. Spacery dedykowane s4 wszystkim
pokoleniom, calym rodzinom i majq na celu integracjg mieszkaric6w, a tak2e

zwigkszenie SwiadomoSci history cznej i lokalnej .

W ramach projektu przewidujemy nastgpuj4ce

a) cykl ,,Wzg6rzeLiterackie" - cykl dwuczgSciowy:

4 spotkania autorskie z popularnymi i poczytnymi pisarzami. W
projekcie wezmq udzial tacy autorzy, jak np.: Andrzej Pilipiuk,
Krzysztof Piskorski, Magdalena Witkiewicz czy Vincent V.
Severski,

warsztaty pisarskie,.Swiatotworzenie: praktyczny poradnik"
pr zepr ow adzone pr zez wi e I o kr otn ie nagr adzane go pis ar za Kr zy szto f a
Piskorskiego;

cykl ,rWzg6rze Spacerowet' - przewtdziane s4 2 rodzinne spacery, kt6re
poprowadzi Aleksandra Tarkowska, pisarka i przewodniczka, oraz Arkadiusz
BrzEczek, publicysta r badacz historii Gdyni, pomyslodawca pierwszego
Swiatowego zjazdu gdynian oraz zal,oiyciel Klubu Gdynia 2026;

cykl ,,Wzg6rze (web)Komiksowe" - cykl dwuczgSciowy:

inicjatywy:

b)

c)



6 warsztat6w dla dzieci r mLodzieLy, podczas ktorych zostanE
wykonane autorskie historie, a nastgpnie wystawione w filii 10

Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warsztaty poprowadzi wielokrotnie
nagradzany Marek Lachowicz, gdyriski ilustrator i autor licznych
komiks6w,

2 spotkania z popularnymi tw6rcami tzw. webkomiks6w, czyli
komiks6w internetowych, Ann4 Klosowsk4 (,,Odmgty Absurdu")
or az Ilonq Myszkowsk4 (,, Chato landra",,, B arwy b i edy") ;

cykl ,rWzgfrze Teatralne" - przewrdziane s4 4 interaktywne
przedstawienia teatralne dla dzieci, 2 przedstawienia teatralne dla
rriodzieZy oraz 2 warsztaty teatralno-improwizacyjne d).a mlodzie?y i
doroslych. Zar6wno przedstawienia, jak i warsztaty przeprowadzi aktor i
zalo 2y ciel Te atru Wgdro wne go,,W lo czyklj ", B aft o sz Marcini ak ;

cykl ,,Wzg6rze Vlogowe" - przewrdziane s4 2 spotkania z popularnymi
vlogerami, poSwigcone literaturze. Spotkania poprowadz4 Oskar Rogowski
(Komiksomaniak - na temat komiksow) oraz Adam Antolski (UncleMroowa

- na temat wybranych ksi4zek).

Cele projektu:
zwigkszenie liczby i czgstotliwoSci inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na
terenie WzgSrza Sw" Maksymiliana,
integracj a mieszkaric6w dzielnicy,
zapewnienie interesuj4cych zajg(,, dostosowanych do wieku i potrzeb
odbiorc6w,
aktywizacja mieszkafic6w Wzg6rza Sw. Maksymiliana w r62nych grupach
wiekowych r wNqczenre ich w cykl organizowanych nieodplatnie zajEc na
terenie dzielnicy,
zaoferowanie mieszkaricom Wzgorza Sw. Maksymiliana cyklu warsztat6w
tw6rczych (improwizacyjno-teatralnych, komiksowych, pisarskich),

budowanie dobrego przykl.adu, tworzenie nawyku r przelamanie stereotyp6w w
mySleniu o bibliotece - stworzenie przyjaznej przestrzeni dla doroslych,
m\odzieZy i najmlodszych dzieci,
mozliwoSi spotkania sig mieszkaric6w dzielnrcy z rnteresuj4cymi osobami,

mozliwoSi rozwijania swoich zainteresowafib4dL odkiycia nowych pasjr przez
ka2d4 grupg wiekow4,
mozliwoSi odbycia niecodziennej podr6zy przez dziecr, mlodzie? i doroslych po
ciekawych miejscach r zabytkach dzielnicy,
zachgcenie - za poSrednictwem os6b wielokrotnie nagradzanych i popularnych
wSrod mlodych ludzi - do korzystania z oferty literackiej i kulturalnej Gdyni,
pokazanie rriodzieLy,2e Gdyma to miasto nowoczesne, otwarte na ich pasje i
oczekiwania.

d)

e)

Harmonogram
reahzacji
projektu.

Etap wstgpny (2 stycznia 2018 r. - 3l stycznia 2018 r.):
Opracowanie plakat6w i ulotek. Wydruk plakat6w i ulotek. Uzgadnianie
szczegolowego terminarza spotkah. Zamteszczenie w mediach zaproszenta dla
mieszkaric6w do udzialu w projekcie (,,Ratusz", Facebook, Gdynia Kulturalna,
strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy, artykul w
,,Roczniku Gdyrlskim").

etap projektu (1 lutego 2018 r. - 30 czerwca 2018 r.):
a) ,,Wzg5rze Literackie" - warcztaty pisarskie oraz 2 spotkania autorskie,
b) ,,Wzgorze, Spacerowe" - \tr/ ramach cyklu 1 rodzinny spacer po dzielnicy

Wzg5rze Sw. Maksymiliana oraz innych czqsciach miasta,



c) ,,Wzg6rze Komiksowe" - w ramach cyklu 6 warsztatow oraz 1 spotkanie z
autork4 webkomiks6w,

d) ,,Wzg6rue Teatralne" - w ramach cyklu 3 przedstawienia teatralne oraz I
warcztaty teatralno-imp r owizacy jne,

e) ,,Wzg6rze Vlogowe" - w tamach cyklu 1 spotkanie z vlogerem.

II etap projektu (1 wrze5nia20l7 r. - 31 grudnia 2019 r.):
a) ,,Wzgotze Literackie" - w ramach cyklu 2 spotkania autorskie,
b) ,,Wzgorze. Spacerowe" - w ramach cyklu 1 rodzinny spacer po dzielnicy

W zgorze Sw. Maksymiliana orcz inny ch czgiciach miasta,

c) ,,Wzg6rze Teatralne" - w ramach cyklu 3 przedstawienia teatralne oraz 7

w arcztaty te atralno - improwizacyj ne,
d) ,,Wzg6rze Komiksowe" - 1 spotkanie z autork4 webkomiks6w,
e) ,,Wzg6rze Vlogowe" - w ramach cyklu 1 spotkanie z vlogerem.

III etap projektu (2 stycznia 2019 r. - 31 stycznia2019 r.)z
Rozliczenie projektu.

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(1 iczba.lednostek, cena

.jednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych
w konkursie

Srodk6wl)

Z tego wklad
finansowy

budzetu rady
a\

daeInrcY'

Koszt calkowity
(brutto)

,rWzgSrze Komiksowe"
- wynagrodzeme dla
pro wad z4c e go zajqcra'.
6 zajg1, x 250 zl (250 zt:
1 warsztaty),
wynagrodzenie dla
autorek: 2 spotkania x
400 zl (400 zt : I
spotkanie),
vl,nagr o dzenie dla o s6b
pr ow adz4cych sp otkania :

2 spotkaniax 100 zI(100
zl: 1 spotkanie) :2500
zLbrutlo

,rW zg6rze Teatralnett -
wynagrodzenie za
przedstawienia oraz
warsztaty:
8 spotkari x250 zl (250
zi: 1 spotkanie):2000
zlbrutto

,rWzg6rze Spacerowe"

- wynagrodzeme dla
przewodnika: 2 spotkania
x250 zl (250 zl: I
spacer): 500 zlbrutto

,,,W zgfrze Literackie" -
vrrynagrodzenie dla
autor6w: 4 spotkania x
1250 zl (1250 zL: 1



5.

spotkanie),
wynagrodzenie dla
pr ow adz1cych sp otkani a :

4 spotkania x 125 zl (125
zl: I spotkanie),
warsztaty pisarskie: I
spotkanie x 1000 zl:
6500 zl brutto

,,rWzg6rze Vlogowe" -
v,rynagrodzenie dla
prowadzqcych:2
spotkania x 500 zl (500
zl: I spotkanie): 1000
zlbrutto

1000 1 000

Razem 12 500 zl zl 12 500 zl
l) Nie wigcej nii kwotavynikajq6a: $ I usl 2 :asad przeprotvad:ania
konktn'su
2) Nie iesl oblisaloryiny

Inne uwagi
maJqae

zlaczenle
przy ocenie
budzetu.

Projekt ,,Wzg6rze Kreatywne - nowoczeSme z literatur4, sztuk4 i (web)kultur4" jest
nowatorsk4 odpowiedzi4napotrzeby wszystkich pokoleri mieszkaf,c6w Gdyni. Ma on
na celu rozwinigcie pasji zarov{no mlodych, jak i doroslych osob oruz zachEcenie ich
do skorzystania z oferty kulturalnej, w tym literackiej miasta, przy pomocy
popularnych, wielokrotnie nagradzanych autor6w. Mamy nadziejg, 2e bEdzie on
pocz4tkiem kolejnych inicjatyw tego typu, poniewaz wierzymy, ze wsp6lczesna
kultura tzw" wysoka to nie tylko media frzyczne, materialne, ale rowniez wirtualne.
Nowoczesne podejScie do szeroko pojgtej (web)literatury to juz obowi4zkowy punkt
oferty, jeSli chcemy zachgcic mlodych, jak rowniez doroslych gdynian do skorzystania
z nrej. Wdrozenie projektu ,,Wzg6rze Kreatywne -- nowoczeSnie z literatur4, sztuk4 i
(web)kultutE"' mohe stanowi6 dow6d na to, 2e Gdynia jest nie tylko miastem
nowoczesnym, ale teL otwafiym na potrzeby mieszkafc6w w kazdym wieku.

jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4 starannoSci4
i zaangai:,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publiczny
ch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie"
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienta rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przew odniczacy lub w i ceprzewod ni czacy rady dzieln i cv)

!)ioJ/ !3 ulc-,V - VntrcoLmiQ?a wzcon
l'tz 

^" \!r tu I

E S M|LIANFI

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia Partnera 2

NfiFl,t$ 64nt1,on(

URZ\D \'llAS fr\ iiDYlil,

P otwierdze me zLo2enia wni o sku :

data

tJUllIlUIll Hhtywllurer wp, rr('v's^rY,

Podois p(

17

dpis

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


