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. Budżet oprócz kwot musi zawierać sposób
ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy„Gdynia po godzinach”
Wnioskodawca(y):
Tytuł wniosku:
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia:
Autorzy:

Rada Dzielnicy Oksywie
„KINO MŁODYCH”
Październik 2012 r.
Czerwiec 2013 r.
Elżbieta Ostasz, Bartosz Romiszewski
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Oksywie jest dzielnicą liczącą ponad 15 tysięcy mieszkańców, dość daleko
położoną od centrum miasta i tym samym od ośrodków kultury.

Diagnoza
problemu który
ma zostać
rozwiązany lub
opis potrzeby
lokalnej
społeczności,
która zostanie
zaspokojona
dzięki realizacji
przedsięwzięcia.

Z uwagi na brak czynnego kina na terenie Oksywia, mieszkańcy chcąc
obejrzeć film na „dużym ekranie” zmuszeni są udać się do Centrum Miasta,
co dla znacznej ich części jest dużym utrudnieniem. Dodatkowym
problemem są wydatki związane z wyjściem do kina, które z związku z
coraz droższymi biletami ZKM oraz kinowymi stanowią dla przeciętnej
rodziny spore obciążenie domowego budżetu.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców oraz w oparciu o
doświadczenie nabyte w trakcie realizacji wcześniejszych projektów
proponujemy poszerzyć tematykę spotkań z kulturą, w szczególności
młodzieży, o spotkania z „dobrym kinem”.
Czynne uczestnictwo młodych ludzi w powyższym przedsięwzięciu ma na
celu „poszerzenie horyzontów” kształtujących się umysłów. Kontakt z
niezależnym kinem młodych twórców

Opis planowanego
do realizacji
przedsięwzięcia.
Przedstawiony
opis działań musi
być spójny z
przedłożonym
budżetem.

Planowany przez nas projekt, przy współpracy z Dowództwem Marynarki
Wojennej, opierać ma się na serii spotkań mieszkańców z „dobrym filmem”
w kinoteatrze „Grom” oraz w pomieszczeniach przyległych. Podczas
takiego spotkania prezentowane byłyby filmy które brały udział w
„Konkursie Młodego Kina” podczas tego i ubiegłorocznego Festiwalu
Filmów Fabularnych w Gdyni. Projekcje poprzedzone byłyby wystąpieniem
prelegenta, a po ich zakończeniu młodzież zachęcona byłaby do wymiany
spostrzeżeń oraz dyskusji.

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

Do uczestnictwa w projekcie chcemy zaprosić młodzież naszej dzielnicy:
 uczniów szkół:
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
- Liceum Ogólnokształcącego nr 5
- Akademii Marynarki Wojennej,
 młodzież ze środowisk skupionych przy ul. Żeglarzy,
 młodzież ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz ośrodka TPŚ
"Mrowisko".
Mamy zamiar dotrzeć do jak największej liczby odbiorców – planowana
ilość osób podczas każdego pokazu to ok. 300 osób.

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

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

Partnerzy biorący
udział w
przygotowaniu i
realizacji
przedsięwzięcia

Harmonogram przedsięwzięcia obejmuje każdorazowo:
 prelekcje osoby prowadzącej,
 pokaz od 2 do 3 filmów (wypożyczonych dzięki uprzejmości,
Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Studio Munka),
 wymianę spostrzeżeń oraz dyskusję uczestników pokazu.
Przedsięwzięcie, o którym mowa w powyższych punktach, miałoby
charakter cykliczny. Odbywałoby się ok. 3 razy w miesiącu, począwszy od
października 2012 r do czerwca 2013 r – co dałoby ok 22 spotkań.

Realizacja projektu „Kino Młodych” przyniesie następujące korzyści:
 poszerzenie zainteresowań młodych ludzi,
 nawiązanie nowych znajomości,
 kontakt z filmem – innym ten do którego młody człowiek na dostęp
na co dzień,
 pokonywanie barier wśród młodzieży takich jak wstyd, nieśmiałość,
problem z wyrażaniem własnego zdania,
 wymiana spostrzeżeń,
 możliwość poszerzenia wiedzy społecznej.








3 Flotylla Okrętów Marynarki Wojennej,
Klub Garnizonowy na Oksywiu,
Studio Munka, Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Śmidowicza 49,
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Dickmana 14,
Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69.

BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lp.

1.

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

Koszt całkowity
(brutto)

Z tego z
wnioskowanych
w konkursie
1)
środków

23.100,00 zł

23.100,00 zł

1.850,00 zł

1.850,00 zł

Z tego wkład
finansowy
budżetu rady
2)
dzielnicy

„Kino Młodych”
/ miejsce : kinoteatr „Grom”/ w tym:
kwoty za 1 spotkanie:
- prowadząca:
p. Anna Zalewska - Uberniak
250,00 zł
- akustyk /operator

300,00 zł

- sprzątanie

150,00 zł

- opłacenie ZAIKS-u

150,00 zł

- ubezpieczenie
200,00 zł
…………………………………......
razem 1 spotkanie:
1.050,00 zł

22 spotkania x 1.050,00 zł:
- organizacja całej imprezy
/ 22 spotkania/:
„Caffe Anioł”
Marcin Czecholiński 1.850,00 zł
Razem

24.950,00 zł

24.950,00 zł

-

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

Nie otrzymano żadnych środków finansowych i rzeczowych od sponsorów
prywatnych.

Informacja o
uzyskanych
środkach lub
wkładzie
rzeczowym od
sponsorów
publicznych z
orientacyjną
wyceną

Do zorganizowania zamierzonych zadań, Rada Dzielnicy Oksywie uzyskała:
1. Sala kinoteatru „Grom” na 600 osób na 22 imprez
- 88.000,00 zł
2. Wynajęcie sprzętu do odtwarzania filmów na 22 spotkania 3.300,00 zł
3. Nagłośnienie 22 imprez
2.600,00 zł
Łączny wkład rzeczowy od sponsorów publicznych wynosi

-

93.900,00 zł

Wkład pracy
wolontariuszy z
orientacyjną
wyceną

Przewidziany udział wolontariuszy przy realizacji całości przedsięwzięcia to
około 8 osób przez 66 godzin, przyjmując stawkę godzinową w wysokości 8
zł, wkład pracy wolontariuszy wyniesie: 4.224,00 zł

Inne uwagi
mające
znaczenie przy
ocenie budżetu

Do wniosku konkursowego załączamy:
1. Ofertę organizatora „Caffe Anioł” Marcin Czecholiński.
2. Zgodę na nieodpłatne użyczenie obiektów kulturalnych.
3. Opinię dotyczącą projektu od Pani Dyrektor ZSZ nr 1.
4. Opinię przedsięwzięcia od Pani Dyrektor V LO.
5. Potwierdzenie współpracy z dystrybutorem filmów (w formie maila).

Na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Oksywie nr X/11/2012 z dnia
przedkładamy niniejszy projekt w ramach konkursu „Gdynia po godzinach”

08.05.2012r.

3) Dla wniosku składanego wspólnie przez wspólnie przez więcej rad dzielnic, należy przywołać odpowiednią uchwałę dla każdej rady.

Wiceprzewodnicząca
Zarządu 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:

Obowiązkowy załącznik:
1) uchwała rady dzielnicy (rad dzielnic) o przystąpieniu do konkursu. W przypadku wkładu
własnego rady dzielnicy jego wysokość musi być określona w uchwale.
Załączniki obowiązkowe o ile dotyczą danego projektu:
2) Zgoda jednostki samorządowej, na przejęcie na swój stan zakupionego w ramach projektu
sprzętu.
3) Projekty lub treść druków, ulotek, które mają być wydawane w ramach przedsięwzięcia.

