Uwagi dla osób wypełniających wniosek:
1. Wnioski należy wypełniać na komputerze
2. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, by uniknąć
błędów formalnych dyskwalifikujących wniosek.
3. Kryteria oceny wniosków są określone w regulaminie konkursu.
4. Długości opisów nie są limitowane, jednak doświadczenie pokazuje, że dobry i
przemyślany projekt można opisać krótko a jednocześnie wyczerpująco.
5. Kwoty ujęte w budżecie muszą być realistyczne – jest to jedno z kryteriów oceny. Budżet
oprócz kwot musi zawierać sposób ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy„Bezpieczna dzielnica”
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Autorzy:
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problemu który
ma zostać
rozwiązany lub
opis potrzeby
lokalnej
społeczności,
która zostanie
zaspokojona
dzięki realizacji
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Jerzy Słowikowski, Piotr Gałuszka
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, która staje się
coraz bardziej zagrożona w zurbanizowanym świecie. Jak wiemy
bezpieczeństwo, to nie tylko patrole policji, straż miejska, ale głównie
ludzie, mieszkający na danym terytorium, ich wzajemne relacje.
Odpowiedzialni obywatele, którzy znają się, szanują i wiedzą jak reagować.
Niestety, wraz z rozwojem cywilizacji, społeczeństwo staje się coraz
bardziej anonimowe, poszczególne grupy, czy nawet jednostki alienują się.
Większość naukowców zgadza się z poglądem, że szybkie przemiany
społeczne dzisiejszej doby izolują od siebie ludzi, pozbawiają ich bliskich
kontaktów ze sobą. Nieprawidłowe są relacje międzyludzkie w rodzinach,
między sąsiadami, czy poszczególnymi grupami społecznymi. Brak
szacunku wobec drugiego człowieka, czy też brak poczucia własnej
godności to dominujące postawy wśród większości młodych ludzi,
szczególnie z tzw. „środowisk trudnych”.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy, poprzez
integrację lokalnej społeczności. Narzędziami osiągnięcia tego celu będą:
1. cykl 10 otwartych debat w formule mini pikników w różnych
częściach Gdyni Oksywia,
2. przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców dzielnicy,
3. działania skierowane na wzbudzenie wśród młodzieży poczucia
współodpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców.
W dzielnicy Oksywie mamy bardzo zróżnicowane środowisko, wręcz małe
społeczności, które dzielą się w zależności od miejsca zamieszkania na:
bloki socjalne, tzw. „bloki wojskowe”, nowe budownictwo, „bloki
stoczniowe”. Owa segregacja często bywa źródłem niepokoju i
niezrozumienia, co rodzi obawy i może wpływać na ogólne poczucie
bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Ważne będzie zintegrowanie tak

zróżnicowanych grup, danie im możliwości wypowiedzi, być pomoże
zachęcenie do małych wspólnych przedsięwzięć, inicjatyw sąsiedzkich.
Projekt ma na celu wzmocnić lokalną społeczność, zintegrować, pomóc
znaleźć zasoby środowiskowe, ale poprzez niekonwencjonalną formułę,
zachęcić i wzmocnić inicjatywę sąsiedzką w dbaniu o
najbliższe
środowisko pod kątem bezpieczeństwa oraz wzbudzenie wśród młodzieży
postawy odpowiedzialności i zachęcenie do reagowania w sytuacjach
zagrożeń.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje następujące działania:
1. cykl 10 otwartych debat w formule mini pikników w różnych
częściach Gdyni Oksywia,
2. przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców dzielnicy,
3. działania skierowane na wzbudzenie wśród młodzieży poczucia
współodpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców.

Działanie 1:
Debaty mają charakter pikników per – formatywnych, podczas których
rozłożenie stanowiska ma być widoczne z daleka, z prowokacyjnym
hasłem, typu „Sąsiedzi nie gryzą”, „Kto za tej dzielnicy odpowiada za
bezpieczeństwo?”. Na stanowisku będzie można wypić herbatę, zjeść
drobny poczęstunek, ale przy okazji przy stole, będzie odbywać się w trybie
Opis planowanego ciągłym nieustająca debata (oparta o „mind-map”), więc mimo, że
do realizacji
uczestnicy będą się zmieniać, i będzie to gra luźnych skojarzeń to będzie
przedsięwzięcia.
ona skoncentrowana wobec istotnych elementów z życia tej dzielnicy i
Przedstawiony
poprawy jej bezpieczeństwa.
opis działań musi
być spójny z
przedłożonym
budżetem.

Na każdym takim pikniku będzie gość specjalny (ktoś z Radny Dzielnicy,
terapeuta, dziennikarz), który będzie wspierał i dzielił się swoim
doświadczaniem zawodowym, sąsiedzkim jak można rozwiązywać małe
lokalne problemy. Każde spotkanie będzie wzmacniane pracą animatora,
który będzie zachęcał społeczność lokalną do udziału w debacie.
Z doświadczenia wiemy, że temat bezpieczeństwa jest bliski mieszkańcom,
tylko w projekcie w sposób bardzo przystępny będziemy starali się im
pokazać go z innej perspektywy - sąsiedzkiej odpowiedzialności.
Celem jest szukanie rozwiązań na rożne trudne sytuacje – szukając zasobów
w swoim najbliższym środowisku. Różne grupy mieszkańców będą mogły
się przyjrzeć „swoim bolączkom” z innej, szerszej perspektywy zawodowej,
sąsiedzkiej. Każda debata będzie interaktywna, a jej happeningowy
charakter (oprawa estetyczno –wizualna) będzie przyciągała zwykłego
mieszkańca do zobaczenia: „Co tutaj się dzieje?”, a odpowiednio
wyszkoleni prowadzący będą wychodzić
naprzeciw mieszkańcom,
wciągając ich w wir debaty. Koncentrując się na rozwiązaniach
i budowaniu pozytywnego Kapitału Sąsiedzkiego.

Udokumentowanie tych wydarzeń i zapisów w formie fotograficznej będzie
elementem tego projektu, a finałem wyświetleniem tych materiałów na
jednym z bloków. Mamy nadzieje, że to wydarzenie „przyciągnie” innych
mieszkańców.
Działanie 2:
Adresatami ankiety mają być głównie: młodzież w wieku gimnazjalnym i
starsza oraz rodziny, bo to oni poprzez swoje działania mogą wpłynąć na
wzajemne odczucia. Ankieta będzie przeprowadzana podczas pikników, a
ponadto na terenach szkół, podwórkach i placach zabaw, gdzie na pewno
spotkamy matki bawiących się dzieci. Będziemy inicjować, animować i
wzbudzać postawy prospołeczne w tych miejscach, po to żeby zaangażować
ich w szczerą wypowiedź.
Ankieta ma być nie tylko źródłem pozyskania informacji na interesujące
nas tematy związane z bezpieczeństwem (poczucie bezpieczeństwa,
odczuwalne źródła zagrożenia itp.), lecz także chwilą zatrzymania się dla
respondentów i poważnego zastanowienia się nad sytuacją najbliższego
społecznego środowiska, nad swoim funkcjonowaniem w nim oraz nad
kwestiami, które chciałbym zmienić, by żyło mi się w nim lepiej.
Ewaluacja końcowa na podstawie ankiet pozwoli sformułować wnioski,
które będą inspiracją działań na rzecz lokalnej społeczności (jak
zintegrować sąsiadów, w jaki sposób wzbudzić w nich poczucie
odpowiedzialności za wspólne dobra, za to co dzieje się na klatce
schodowej, placu zabaw, przystanku, w okolicznym sklepie, „na ulicy”).
Zakładamy, że z wyników ankiety skorzysta każdy potencjalny
mieszkaniec. Wnioski będą wykorzystane w planowaniu działań w
kolejnych latach.
Działanie 3:
Bazując na wnioskach z przeprowadzonej ankiety zostaną podjęte działania,
przy współpracy zaproszonej młodzieży (ok. 10 osób), o charakterze
integracyjnym, artystycznym, społecznym. Przeprowadzać je będą
doświadczeni specjaliści w pracy z ludźmi – liderzy, pracując z młodzieżą
w myśl metody projektu. Praca liderów będzie trwała 5 m-cy, i polegać
będzie na organizacji spotkań z młodzieżą, koordynacji zadań i przekazaniu
efektów. Celem pracy metodą projektu, poza wdrażaniem pomysłów
wpływających na poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy, będzie zagrzewanie
młodych do działania, dzięki nim młodzież będzie mogła zrobić coś dla
dobra innych. Zaproszenie ich do współpracy pobudzi jednocześnie do
konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Odbiorcami każdego z
podjętych działań będzie co najmniej 30 osób. Przy założeniach pracy na
rzecz sąsiadów, lokalnej społeczności, grupa ta może być zdecydowanie
wyższa.
Zakładamy, że dobrze ukierunkowana aktywność młodych mieszkańców
wpłynie na integrację środowiska lokalnego, na poprawę stosunków
sąsiedzkich, zwiększenie wśród nich życzliwości i otwartości a tym samym
zmniejszy ryzyko zepchnięcia go na margines przez resztę dzielnicowej
społeczności. Natomiast społeczność lokalna zyska pozytywnych młodych

liderów, którzy będą przykładem do naśladowania przez młodszych
mieszkańców. W środowisku nacechowanym tak wieloma trudnościami,
dobra współpraca z młodymi ludźmi jest wysoce pożądana. Będziemy
dążyć do tego, by miejsce ich zamieszkania nie było powodem do wstydu
lecz inspiracją do prób zmieniania je na lepsze.

Opis grupy
odbiorców (także
jej liczebności) osób, które
skorzystają na
realizacji
opisanego
przedsięwzięcia.

Zakładany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia z
podaniem
orientacyjnych
terminów
rozpoczęcia i
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poszczególnych
etapów.

Opis zakładanych
rezultatów, – jaki
wynik przyniesie
zrealizowanie
przedsięwzięcia.
Znaczenie jego
realizacji dla
integracji
mieszkańców
dzielnicy oraz dla
poprawy
warunków życia w
dzielnicy.

Głównym adresatem projektu będzie lokalna społeczność zamieszkująca
różne rejony dzielnicy Oksywie, pochodząca z różnych środowisk, w
różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
Liczymy, że w każdej debacie będzie uczestniczyć minimum 25 osób,
ankietę wypełni co najmniej 100 osób, a działania podjęte we współpracy z
młodzieżą (10 osób) przez liderów trafią do co najmniej 60 osób. Realizacja
planowanego przedsięwzięcia wpłynie na zmianę świadomości i postaw
większej grupy mieszkańców.

VI 2012
 przygotowanie i rozplanowanie debat ( ustalenie dokładnych dat,
zaproszenie gości) - 60 h
VII, VIII, IX 2012
 przeprowadzenie 10 debat (każda debata będzie trwała 5 h) w
różnych rejonach dzielnicy, wsparte animacją społeczną - 100h
 przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców - 75h
IX 2012
 finał, podsumowanie przeprowadzonych debat i ewaluacja końcowa
na podstawie ankiet, przygotowanie materiałów ( projekcja)
X, XI, XII 2012
 przeprowadzenie działań bazujących na wnioskach z ankiet,
dokonanych w ramach ewaluacji końcowej, realizowanych we
współpracy z młodzieżą (przygotowania i realizacja) – 150 h
 powtórna projekcja materiału, również z zachęceniem do realizacji
swoim małych pomysłów (swoiste przypomnienie) i zachęcenie do
współpracy z Radą Dzielnicy i lokalnymi partnerami
XII 2012
 podsumowanie realizacji przedsięwzięcia
 wzrost poziomu bezpieczeństwa dzielnicy
 poprawa świadomości społeczności lokalnej na temat stanu
bezpieczeństwa,
 pobudzenie mieszkańców do poszukiwania możliwych rozwiązań
związanych z poziomem bezpieczeństwa w dzielnicy
 integracja społeczności lokalnej, zawiązanie wspólnot sąsiedzkich
 wzrost poziomu odpowiedzialności mieszkańców za bezpieczeństwo
w dzielnicy
 nabycie wiedzy i umiejętności na temat sztuki prowadzenia
rozmowy (elementy mediacji)
 wzmacnianie lokalnych liderów i wykreowanie 10 młodych liderów

lokalnych
 zorganizowanie 10 debat (przybliżona ilość odbiorców - 250 osób)
 przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach debat ((ok. 250
odbiorców)
 przeprowadzenie 100 ankiet (kontakt z grupą ok. 250 osób
Partnerzy biorący
udział w
przygotowaniu i
realizacji
przedsięwzięcia

KO „Apteka” działający przy MOPS w Gdyni
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”
BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Koszty związane z
przedsięwzięciem z ich
kalkulacją (liczba jednostek,
cena jednostkowa)

Koszt całkowity
(brutto)

Z tego z
wnioskowanych w
1)
konkursie środków

Przygotowanie debat,
dokumentacja, koordynacja

1000,00 zł

1000,00 zł

Animator – streetworker
100 h x 35 zł

3500,00 zł

3500,00 zł

Prowadzący debaty ( 2
osoby) 50 h x 60 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

Poczęstunek na debatach
(m.in. napoje, grill, ciastka)
10 debat x 300 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

Przygotowanie materiału
foto

2000,00 zł

2000,00 zł

Materiały plastyczne
( kartki do filpcharta,
flamastry, papier, taśmy
i itp.)

1000,00 zł

1000,00 zł

Przygotowanie ankiety i
ewaluacja końcowa na
podstawie ankiety

1500,00 zł

1500,00 zł

Ankieter 75h x 20 zł

1500,00 zł

1500,00 zł

Lider projektów (2 osoby)
150x50zł

7500,00 zł

7500,00 zł

Materiały do realizacji
projektów

1000,00 zł

1000,00 zł

Z tego wkład
finansowy budżetu
2)
rady dzielnicy

8.
9.

10.

Razem

25000,00 zł

25000,00 zł
1) Nie więcej niż kwota wynikająca z § 2 regulaminu
2) Nie jest obligatoryjny. Nie może stanowić więcej niż
50% kosztu całkowitego

Informacja o
uzyskanych
środkach lub
wkładzie
rzeczowym od
sponsorów
prywatnych z
orientacyjną
wyceną
Informacja o
uzyskanych
środkach lub
wkładzie
rzeczowym od
sponsorów
publicznych z
orientacyjną
wyceną
Wkład pracy
wolontariuszy z
orientacyjną
wyceną

Nie dotyczy

Aparaty cyfrowe i lustrzanka. Zabawki. Projektor, głośniki, megafon
( ok. 8 tyś. zł)

Praca wolontariuszy ok. 100h x15 zł=1500 zł

Koszt dotyczący przygotowania i ewaluacji końcowej na podstawie ankiety
zawiera opracowanie formularza ankiety, dlatego Rada Dzielnicy nie może na
obecnym etapie dołączyć wzoru formularza ankiety.
Inne uwagi
mające
znaczenie przy
ocenie budżetu

Kalkulacja kosztów projektu została przygotowana na podstawie informacji
uzyskanych od Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, która to fundacja
jest partnerem w realizacji zadania.
Do wniosku dołączamy:
1. Deklaracja współpracy Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”.
2. Dwie opinie.

Na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Oksywie nr X/12/2012 z dnia 8 maja 2012
przedkładamy niniejszy projekt w ramach konkursu „Bezpieczna dzielnica”3)
3) Dla wniosku składanego wspólnie przez wspólnie przez więcej rad dzielnic, należy przywołać odpowiednią uchwałę dla każdej rady.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Oksywie
Ewa Bogowicz
Imię, nazwisko osoby podpisującej wniosek oraz funkcja
(przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady dzielnicy) 4)

Podpis(y)

4) Dla wniosku składanego wspólnie przez wspólnie przez więcej rad dzielnic, wymagane są podpisy reprezentantów każdej z nich.

Potwierdzenie złożenia wniosku:

Obowiązkowe załączniki:
1) uchwała rady dzielnicy (rad dzielnic) o przystąpieniu do konkursu. W przypadku wkładu własnego
rady dzielnicy jego wysokość musi być określona w uchwale.
2) Projekty lub treść druków, ulotek, które mają być wydawane w ramach przedsięwzięcia.

