Uwagi dla osrib wypetniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskunale?y zapozfiac sig zzasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgdow formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Krperia oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzlJTra konkursu.
4. Dlugo$ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobr1, i
przerny$lany projekt rnoima opisad kr6tko, a jednoczeSnie *yczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b
ich wyliczenia.
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Chcemy rozszerzydbezplatn4 ofertg kulturaln4 dla rodzin znaszej dzielnicy. Na
Karwinach nie ma stalego miejsca, gdzie mieszkaf,cy-rodzice malych dziecimogliby sig spotkai , poznad r wziqc tdziaL w bezplatnych zajgcrach
wspomagaj4cych rozwoj dzieci. Jedyn4 stal4 i bezplatnq form4 spotkari edukacyjnointegracyjnych s4 dziaNaniaprowadzone przez Fundacjg Mamy zMorzaw ramach
dziaNama,,Karwiny dla Rodziny", odbywaj4cych sig w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, kt6re koriczq sig w grudniu 2017 r. Projekt ,,Karwiny dla Rodziny II" ma
kontynuowad spotkania dla rodzic6w mniejszych i wigkszych dzieci w roku 2018.
W projekcie planujemy r6wnie2 zorganizowal zajgcia edukacyjne dla dzieci i
rodzic6w w wieku szkolnyrn. Komercyjne zajEcia dla dziecr s4 czgsto zbyt drogie i
pozazasiggiem finansowym czgSci rodzic6w, dlatego oferujemy udzial w ciesz4cych
si g o gromn y m zaintere so waniem zaj gcrach muzy czny ch dl a dzi eci, warsztatach
kreatyr,vnych, wsp6lnych wyjSciach integruj4cych mieszkaric6w otazzalgcrach
wspomagaj4ca naukg dla dzieci z klas 0-IV.

Bezplatne zajgcia dla maluch6w korzystnie wplynq m.in. na rozw6j wiEzirodzicdziecko, na skorzystanie z oferty lokalnego oSrodka kultury, jakim jest biblioteka
oraz stworzy mo21iwo56 do poznania sig rodzic6w z okolicy. Dzieci, bawi4c sig w
grupie, rozwijajEumiejgtnoSci spoleczne, maj4 mozliwoS6 poznania r6wieSnik6w a
ich rodzice i opiekunowie - s4siad6w, zkt6rymi mog4 zaprzyju2nii sig i wymienii
doSwiadczeniami.
Potrzebg stworzenia takiego miejsca mieszkaricy Karwin wskazywali w rozmowach
z Fundacj4 Mamy zMorza.

Grupa
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Odbiorcami bgd4 rodziny zKarwin, z dzielmi w wieku

0-l4lat.

W ramach projektu,,Karwiny dla Rodziny Il" planujemy dzialania, kt6re bgd4
trwaly niemal pelny rok - od lutego do listopada20lS r. KaZdego miesi4ca - z
przerwqna czerwiec, lipiec i sierpieri, kiedy rodzice organrzujq dzieciom czas w
inny spos6b a my zorganizujemy s4siedzkie, rodzinne wyjScia - bgda odbywad sig
ciekawe zajgcia. Planujemy kontynuowat cieszqce sig ogromnymzarnteresowaniem
bezpLatne zajgciamuzyczne, podczas kt6rych dzieci dowiaduj4 sig, co to jest rytm,
melodia, poznaja,wiersze-klasyki literatury dziecigcej oraz wsp6lnie Spiewaj4 i
tahcz4. Dodatkowo , raz w miesi4cu bgd4 sig odbywad kreatywne spotkania dla
maluch6w wok6l wybranych wierszy i ksi4zek. Zajgcia bgd4 pol4czenrem gloSnego
czytaniaztworzeniem np. ilustracji do czTtanych ksi4zek lub przestrzennych
bohater6w poznany ch po dczas czylama.
Dodatkowo planujemy zorganizowal 2 cykle (wiosenny i jesienny) warsztat6w
skutecznego uczenia sig, dla rodzic6w i dla dzieci klas 0-4. Warsztaty zostan4
przpr ow adzone pr zez natczy ciela i trenera.
Realizacj 4 i r ozliczemem zadania zajmow at sig bgdzie Fundacj a Mamy z Morza
(Partner ff 2).
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Styczeri 2018 - promocja projektu
Luty 2018 - zajgciamuzyczrrc
LuIy 2078 - zajEcia kreatywne zksi4zk4
Marzec 2018 - zajgcia kreatywne zksi42k4
Marzec 2018 - zajgciamvzyczne (2 spotkania)
Marzec 2018 - warsztaty skutecznego uczenia sig
Kwiecieri 2018 - zajgciamuzyczne (2 spotkania)
Kwiecieri 2018 - zajEciakreatywne zksi1izk4
Kwiecieri 2018 - warsztaty skutecznego uczenia sig
Maj 2018 - zajEciamuzyczne (2 spotkania)
Maj 2018 - zajgciakreatywne zksiEZkq
Maj 2018 -warsztaty skutecznego uczenia sig
Czerwiec 2018 - rodzinny spacer
Lipiec 2018 - piknik rodzinny
wyjScie do lasu
Wrzesiefr 2018 - zajgciamvzyczne (2 spotkania)
Wrzesiet'r 2018 - zajgcia kreatywne zksi4itk4
Wrzesief 2018 - warsztaly skutecznego uczenia sig
P uldziemik 2 0 I 8 - zai gcia mnzy czne (2 spotkania)
Sierpiet'r 2018

- rodzinne

Pu2dziemik 2018 - zajgciakreatywne zksi4zk1
Pa2dziemrk 2018 - warsztaty skutecznego uczenia sig
Listopad 2018 - zajgciamrzyczne (2 spotkania)
Listopad 2018 - zajgcia kreatyvvne zksi4Zkq
Listopad 2018 - warcztaly skutecznego uczenia sig
Grudzieri - rozliczenie i zakoriczeniu proiektu
Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich
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jestem gotr6w do realizacji deklarowanych powyZej zadai( z cal1 stalannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegaj1c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamrfwieri
nublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci noZvtku nubliczneso i-ewolontariacie.
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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.

