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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: Zimowe warsztaty florystyczne. Wianki i stroiki.

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 r.

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 integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez twórcze warsztaty. Umilenie
okresu Bożonarodzeniowego poprzez wykonanie dekoracji i ozdób głównie z naturalnych
materiałów, które każdy uczestnik wykona samodzielnie. Wszystkie wykonane prace zabieramy do
domu, aby upiększyć swoje otoczenie.

W ramach zadania zrealizowany zostanie zimowy warsztat florystyczny. Podczas spotkania będą
wykonywane stroiki i dekoracje z naturalnych, zielonych gałązek igliwia oraz ozdób takich jak:
szyszki, orzechy, suszone owoce, ozdobny mech, drobne ozdoby, bombki, kolorowe wstążki itp.
Planujemy zakupić gąbki florystyczne do których można wbijać gałązki i ozdobne elementy,
podstawki do zamocowania gąbki oraz gotowe niewielkie wianki z igliwia na bazie słomy oraz
okrągłe podstawy ze styropianu i drutu, które można w dowolny sposób ozdobić za pomocą kleju na
gorąco i cienkiego drutu florystycznego. Chcemy zorganizować jedno spotkanie, które będzie miało
charakter warsztatu. W przypadku ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią można
podzielić materiały na zestawy, które wraz ze wskazówkami uczestnicy otrzymają do domu.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Planowany termin projektu to grudzień 2021
roku. Zaplanowano jedno wydarzenie. Będziemy
stosować się do aktualnych wytycznych
związanych z pandemią.

2.6. Miejsce realizacji projektu:

Za realizację projektu odpowiedzialny będzie
Klub osiedlowy Bolek i Lolek (ul. Kołobrzeska
57)działający w ramach Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej Przymorze z partnerem projektu
Radą Dzielnicy Przymorze Wielkie.

2.7. Liczba osób objętych projektem:

Warsztat skierowany jest do mieszkańcy
dzielnicy, głównie dla rodzin z dziećmi oraz do
pasjonatów twórczych zajęć w każdym wieku -
do 20 osób.
Udział w projekcie będzie darmowy, wykonane
podczas warsztatów prace uczestnicy zabierają
do domu.

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: 350,00 zł
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3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

1. Artykuły przemysłowe 350,00 zł

Usługi

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Kosztorys: zielone gałązki i wianki z igliwia - 100 zł ozdoby np. laski cynamonu, anyż, mech różne
rodzaje - chrobotek reniferowy, suszone owoce, orzechy, szyszki, drobne bombki i dekoracje - 80 zł
styropianowe elementy, bazy do wianków ze styropianu lub słomy - 50 zł gąbka florystyczna,
podstawki do umieszczenia gąbki - 50 zł drut florystyczny, obręcze z drutu – 30 zł klej na gorąco i
urządzenie do kleju – 40 zł Kwota wnioskowana 350 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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