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WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ

 

1. INFORMACJA OWNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa jednostki: Przymorze Wielkie

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-371, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Jagiellońska,
Numer posesji: 5, Województwo:pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk

1.3. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email
Przewodniczącego Zarządu:

Krzysztof Skrzypski, telefon: 508186023, e-mail:
k.skrzypski@przymorzewielkie.pl

1.4. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email do
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z
ramienia jednostki pomocniczej:

Krzysztof Skrzypski, telefon: 508186023, e-mail:
k.skrzypski@przymorzewielkie.pl

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

2.1. Nazwa Projektu: Szkatułki marzeń i dobrych myśli

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

Uchwała nr XXI/36/2021

2.3. Rodzaj projektu:
wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w
zakresie poprawy warunków życia, integracja
mieszkańców

2.4. Opis projektu (w tym opis składowych projektu w przypadku inwestycji):
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Celem naszej inicjatywy jest integracja mieszkańców naszej dzielnicy z przybyszami z innych krajów.
Aby lepiej funkcjonować w grupie, w społeczeństwie trzeba lepiej się poznać nawzajem. Szczególne
znaczenie ma tu sztuka, twórczość plastyczna, poprzez którą łatwiej jest wyrazić swoje emocje i
uczucia. Zajęcia plastyczne bliskie są zwłaszcza dzieciom. Liczymy, że spędzony w ten sposób czas
zaprocentuje wzmocnieniem relacji rodzinnych i sąsiedzkich. Wykonany przedmiot – szkatułka ma
przypominać o ciekawie spędzony czasie w miłym gronie.

W naszej dzielnicy mieszkają nie tylko Polacy, ale również jest coraz więcej rodzin pochodzących z
innych krajów m.in. z Ukrainy i Białorusi. Widać to także na zajęciach prowadzonych w klubie Bolek i
Lolek, gdzie uczestniczą dzieci różnych narodowości. Chcemy zorganizować zajęcia plastyczne, które
będą miały integrujący charakter i pozwolą przybliżyć różne kultury. W działaniach mogą
uczestniczyć dzieci wraz z rodzicami. Planujemy kilka spotkań, podczas których uczestnicy m.in.
namalują lub wykleją z kolorowego papieru lub narysują np. barwy flag swoich krajów, ważne
symbole, elementy architektury itp. następnie ułożymy z tych rysunków ułożymy wspólną pracę,
kolaż. Podczas swobodnej rozmowy spróbujemy lepiej się poznać i więcej dowiedzieć o krajach z
których pochodzą uczestnicy. Chcemy zakupić drewniane szkatułki – niewielkie pudełeczka, które
udekorujemy farbami, stemplami itp. Do szkatułek przygotujemy karteczki, na których uczestnicy
napiszą swoje marzenia, życzenia, miłe słowa. Karteczkami będziemy zapełniać skrzyneczki swoje i
innych uczestników, aby poznać ich pragnienia i podzielić się dobrymi myślami. Przy okazji da to
możliwość np. do poznania przez polskie dzieci innych liter i pisowni w innym języku. Wykonane
prace dzieci zabiorą do domu, aby stały się miłym wspomnieniem warsztatów oraz zmieściły
dziecięce drobiazgi. Liczymy że większość działań uda się zrealizować w plenerze w formie
artystycznego pikniku, pleneru.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Projekt chcemy zorganizować na przełomie
sierpnia i września. Planowane są dwa spotkania.
Wszystkie działania będą uwzględniać
ewentualne obostrzenia związane z pandemią.

2.6. Miejsce realizacji projektu:

Pragniemy zrealizować większość działań w
plenerze np. na terenach zielonych w okolicy
klubu osiedlowego Bolek i Lolek (ul. Kołobrzeska
57), ewentualnie sali w klubie.

2.7. Liczba osób objętych projektem:

Grupą docelową są dzieci w wieku
wczesnoszkolnym wraz z rodzicami. Mieszkańcy
dzielnicy Polacy oraz osoby pochodzące z innych
krajów mieszkające na terenie dzielnicy.
Przewidywana liczba uczestników to około 25
osób.

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

Działania chcemy promować poprzez informację w Internecie, plakaty, marketing szeptany.

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego
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3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 700,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

1. Artykuły przemysłowe 700,00 zł

Usługi

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Kosztorys: farby akrylowe około 220 zł pędzle 30 zł stemple z gąbką 50 zł drewniana szkatułka 330 zł
kolorowy papier 30 zł klej 20 zł kolorowe pisaki 20 zł Kwota wnioskowana to 700 zł

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.

Załączniki:

1. Uchwała budżetowa (fakultatywny)
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