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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: Świece sojowe - warsztat

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

Uchwała nr XXI/36/2021 z dnia 26 kwietnia 2021
roku zmieniająca uchwałę nr XX/35/2021

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 projektu jest promowanie postaw proekologicznych poprzez własnoręczne wykonanie świec
sojowych podczas warsztatu. Do zrobienia świec będziemy używać ekologicznego wosku sojowego,
który pali się znacznie dłużej niż zwykła parafina i nie szkodzi zdrowiu. Aby uzyskać piękny zapach
dodamy naturalne olejki eteryczne. Liczymy, że w przyszłości uda nam się zorganizować więcej tego
typu warsztatów promujących ekologiczne postawy i dbanie o środowisko np. własnoręczne
wykonanie ekologicznych kosmetyków czy chemii do domu, która nie zawiera szkodliwych
substancji.

Podczas warsztatu będą wykonywane świece sojowe z dostępnych składników. Do ich produkcji
użyjemy ekologicznego wosku sojowego i naturalnych olejków eterycznych. Knot wykonany będzie z
bawełnianego sznurka. Dodatkowo ozdobimy świece suszonymi płatkami kwiatów wrzucając je do
rozpuszczonego wosku. Świecę umieścimy w niewielkim słoiku pochodzącym z recyklingu. Każdą
wykonaną pracę uczestnicy zabierają do domu.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Proponowany termin realizacji warsztatu to
listopad. Odbędzie się jedno spotkanie.
Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem
aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
w związku z pandemią. W przypadku
ewentualnych obostrzeń można podzielić
materiały na zestawy, które wraz ze
wskazówkami uczestnicy otrzymają do domu.

2.6. Miejsce realizacji projektu:
Warsztaty odbędą się na terenie dzielnicy w
Klubie osiedlowym Bolek i Lolek (ul. Kołobrzeska
57).

2.7. Liczba osób objętych projektem:

Grupę docelową stanowią mieszkańcy dzielnicy,
osoby zainteresowane ekologicznym trybem
życia. Warsztat przeznaczony jest dla dorosłych.
Przewidziana liczba uczestników to 10-15 osób.

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

O projekcie docelowi odbiorcy dowiedzą się z Internetu, plakatów, informacji w gablotach i klubie
Bolek i Lolek, poprzez marketing szeptany.

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 250,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy
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1. Artykuły przemysłowe 250,00 zł

Usługi

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Wosk sojowy 100 zł Naturalne olejki eteryczne 80 zł Sznurek bawełniany na knot 20 zł Susz
kwiatowy 50 złKwota wnioskowana 250 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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