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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale25, wypelniai na komputerze.
2.Przedwlpelnieniern wnioskunale|y zapoaTac siE z zasadarni przeprowadzantakonkursu,
by uni kn4{ blgdow formalnlrc h dyskwalifi kuj,qcyeh wni o sek.

3. Kr1'teria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. Dlugofci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemySlany proj ekt moZna opisad kr,6tko, a j edto czeSnie wyczerpuj 4co'
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne.Bud2et opr6cz kwot musi zffiI'Irerac spos6b

ich wvliczenia.

Rodzinnie w Sr6dmieSciu
Tytul wniosku:

2.01.2018 r.
Termin rozpoczgciaz

30.11.2018 r.

Rada Dzielnicy Sr6dmieScie
Partnei 1 - Wnioskodawca:

Fundacia Mamv zMorzaPartner 2 *

Mieiska Biblioteka Publiczna wPartner 3

. moze byi wigksza liczba pafiner6w,

Chcemy rozszerzy| bezplatnq ofertg kulturaln4 dla rodzin z naszej dzielnicy. W
Sr6dmiesciu nie ma stalego miejsca, gdzie mieszkahcy-rodzice malych dzieci
mogliby sig spotkad , poznac i wzi4c udzial w bezplatnych zajgciach
wspomagaj4cych rozwSj dzieci. Projekt ,,Rodzinnie w Sr6dmieSciu" ma to zmienii.
Dzigki wsp6lpracy z Miejsk4 Bibliotek4 Publiczn4 chcemy dai mozliwoS6 do

spotkari rodzinnych w dzielnicy dla wszystkrch. Zajgcia w ci4gu roku szkolnego
b9d4 odbywa6 sig w Bibliotece w Sr6dmiesciu (filia nr 2) aw okresie letnim
przenios4 sig w przestrzeri miejsk4. Chcemy da(, rodzinom mozliwoS6 skorzystania
z ciekawej oferty teatr6w dIa dzieci, zajg(,k;reatywnych otazwarsztat6w literackich
dla rodzin.

Komercyjne zajgcia dla dzieci s4 czgsto zbyt drogie i poza zasiggiem finansowym
czgfici mieszkaric6w, dlatego potrzebne s4 ciekawe ibezplatne wydarzenia dla
rodzin, do kt6rych dolEczy(, moileka1dy mieszkaniec dzielnicy.

Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zosta(
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
przedsigwzigcia



Stworzenie oferty bezplatnychzajgt dla maluch6w korzystnie wplynie m.in. na
rozw6j wigzirodzic-dziecko, na skorzystanie z oferty lokalnego o6rodka kultury
jakim jest biblioteka oraz stworzy mozliwoS6 do poznania rodzic6w z okolicy.
Dziec| bawi4c sig w grupie,rczwlajqumiejgtno6ci spoleczne, cobardzo
pozytywnie wptrywa na ich rozwoj. Maj4 mo2liwoSd poznania r6wieSnik6w a ich
rcdzice i opiekunowie - s4siad6w, z kt6rymi mogQ sig blizej poznal i wymieni6
doSwiadczeniami.

Potrzebg stworzenia takiego miejsca mieszkaricy wskazywali w rozmowach
Fundacj4 Mamy zMorza.

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami bgda rodziny ze Sr6dmiesciaz dzie6mi w wieku 0-9 lat.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu ,,Rodzinnie w Sr6dmieSciu" planuj emy dzialarria, kt6re bgd4
trwaly niemal pelny rok - od lutego do listopada2}lS r. Kazdego miesi4ca - z
przerw4na czerwiec, lipiec i sierpieri, kiedy planujemy przerwg wakacyjn4 -
prowadzone bgd4 warsztaty literackie w bibliotece, zajgcia kreatywne dostosowane
do potrzeb najmlodszych oraz lvystgpy teatrzyk6w dzieciEcych ze specjalnie
dobranym repertuarem dla najmlodszych. Zajgciakreatywne r6wniez bgd4 sig

odbywa6 wok6l ksi4zek i wierszy, dzigki czemu dzieci bgd4 mogly poznat klasykg
literatury dziecigcej oraz wsp6lnie z opiekunek stworzyi ilustracj e do czytanych
wierszy i ksi4zeczek.
Realizacj 4 i r ozliczeniem zadania zajmow af si g b gdzie Fundacj a Mamy z Mor za
(Partner ff 2).

Harmonogram
realizacji
projektu.

Styczefr 2018 - promocja projektu
Luty 2018 - przedstawienie teatralne
Luty 2018 - zajgcia kreatywne
Marzec 2018 - warsztaty literackie
Marzec20lS - zajgcia kreatywne
Kwiecieri 2018 - zajgcia kreatywne
Kwiecieri 2018 - warsztaty literackie
Maj 2018 - przedstawienie teatralne
Maj 2018 - zajgcia kreatywne
Czerwiec 20 | 8 - przer w a wakacyj na
Lipiec 2018 - przerwa wakacyjna
Sierpieri 2018 -przerwa wakacyjna
Wrzesieri 2018 - warsztaty literackie
Wrzesieri 2018 - przedstawienie teatralne
Wrzesieri 2018 - zajqcia kreatywne
P aldziemik 20 | 8 - w arsztaty literackie
P aldziernik 20 1 8 - zajgcia kreaty'nme
Listopad 2018 - przedstawienie teatralne
Listopad 2018 - zajEcia kreatywne
Grudzi efr - r o zliczeni e i z akoric zeniu proj ektu
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Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych w
konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy
budzetu rady

dzielnicf)
Koszt calkowity (brutto)

q

Teatr (4 \\ystgpy x700 zl)

Zajgciakreatywne (7

zajE(, x 400 zl)

warsztaty literackie (4 x
1000 zl)

Materialy na zaiQcra
(materialy plastyczne itp.)

Promocja projektu
(plakaty, ulotki, FB,
grafik- 1000 zlpakret)

Koordynacja projektu ( 1 2
miesigcy x75 zN)

2800 zl

2800 zl

4000 zl

1000 zl

1000 zl

900 zl

0

0

0

2800 zI

2800 zl

4000 zl

1000 zl

1000 zl

900 zl

Razem 12 500 zl 0zl 12 500 zL
l) Nie vigcej ni: huola vynikajqca : ! l ust 2 :asad
p r z e p row a d z an ia ko n ktu's u.

2) Nie iest oblipatorvinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczette
przy ocenle
budzetu. a./
OSwiadczam,, ize jako partner wniosku konkursowego K€. /1./:l/.€...!l(..!..'.C.1.(!/.?t
jestem got6w do reallr,acji deklarowanych powyZej zadafi z cal4 starannoSci4
i zaangaZ,owaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zzmSwiefr
nublicznvch. finansach publicznych ornz o dzialalnoSci noZvtku publiczneso i q wolontariacie.
Inrig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przew o dni cz4cy I ub wi ceprzewodn i czacy rady dziel n i cy)
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f mie i nazwisko osobv oodnisuiacei wniosek z rarnienia Warlnsri2 Atl r 7 tr'rii,i'.;:-' i(v,t /1

V,
x€ to Ydu-KrNe,t,r

f mig i nazlrisko osoby podpisuj4cej wniosek zramienia Partnera 3 eog(,tryt ,//

Malek Julowski
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Ma Jurowsk
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi byd okreSlona w uchwale.


