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„Kultura w dzielnicy”
Rada Dzielnicy Oksywie.
„Na początku było Oksywie” – obchody 800-lecia dzielnicy –
cykl imprez kulturalnych.
Marzec 2012.
Termin rozpoczęcia:
Październik 2012.
Termin zakończenia:
Ewa
Bogowicz, Izabela Cygan, Karolina Romanowska.
Autorzy:
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Oksywie jest najstarszą osadą na obszarze miasta Gdyni. Pierwszy raz
nazwa Oksywie została wzmiankowana w dokumencie fundacyjnym
klasztoru Norbertanek w Żukowie, datowanym na 1212 rok.
9. stycznia 1926 roku licząca ok. 825 ha i ok. 1000 mieszkańców,
Diagnoza
gmina
Oksywie została włączona do gminy Gdynia.
problemu który
ma zostać
Obecnie dzielnica Oksywie ma powierzchnię 3,53 km2 i liczy ponad
rozwiązany lub
15 tys. mieszkańców.
opis potrzeby
W 2012 roku Oksywie obchodzić będzie 800-lecie.
lokalnej
Jest
to
więc wyjątkowa okazja aby przybliżyć mieszkańcom, nie tylko
społeczności,
naszej dzielnicy ale i miasta, historię Oksywia oraz przypomnieć jakie
która zostanie
zaspokojona
miało znaczenie dla rozwoju Gdyni.
dzięki realizacji
Szczególnie powołanie Marynarki Wojennej i powstanie portu
przedsięwzięcia.
wojennego na Oksywiu wpłynęło na rozwój dzielnicy i miasta.
Zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych stwarza szansę do
zapoznania społeczności lokalnej z zabytkami i miejscami historycznymi
naszej dzielnicy.
Jubileusz 800-lecia utwierdza nas w przekonaniu o konieczności
i potrzebie przybliżenia naszym mieszkańcom szeroko rozumianej wiedzy
o Oksywiu.
Przy realizacji tego przedsięwzięcia kolejny raz nawiążemy
współpracę z Akademią Marynarki Wojennej i dowództwem 3. Flotylli
Opis planowanego Okrętów.
do realizacji
Przystępując do opracowania programu cyklu imprez mieliśmy na
przedsięwzięcia.
uwadze
zainteresowanie różnych grup wiekowych. W ramach realizacji
Przedstawiony
opis działań musi podjęliśmy szereg działań natury merytorycznej i organizacyjnej:
być spójny z
• zamierzamy wykorzystać obiekty, które sprawdziły się wcześniej
przedłożonym
z ustaleniem nowych terminów,
budżetem.
• ustaliliśmy formy planowanych imprez z uwzględnieniem
różnorodności oferty,
• skalkulowaliśmy koszty imprez, biorąc pod uwagę zwiedzanie
Oksywia, koncerty, wystawę fotografii, kurs tańca oraz inne koszty,
• dokonaliśmy wyboru wykonawców i przeprowadziliśmy wstępne
Wnioskodawca(y):
Tytuł wniosku:

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

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

Lp.

1.

ustalenia co do repertuaru i terminów.
Oksywie jest dzielnicą zamieszkałą przez ponad 15 tys.
mieszkańców. Chcemy dotrzeć do wszystkich grup wiekowych, licząc na
uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu.
Cykl imprez będzie zaspokajał różne zainteresowania, i tak
przewidujemy spotkanie z historią, koncert muzyki poważnej, koncert
muzyki gospel, kurs tańca towarzyskiego oraz wystawę plenerową
„Oksywie w fotografii”.
Pomimo, że nie sposób dotrzeć do wszystkich, liczymy, że podczas
obchodów jubileuszu w proponowanej przez nas ofercie weźmie udział ok.
4 tys. osób. Będą to nie tylko obecni mieszkańcy, ale również ci, którzy
mieszkali na Oksywiu i są z nim związani oraz wszyscy, którzy chcą
poznać naszą dzielnicę.
1. Zwiedzanie Oksywia (wrzesień 2012):
• Prelekcja na temat historii dzielnicy – ok. 500 osób / sala
Caritas/
• Zwiedzanie z przewodnikami – ok. 500 osób (12 grup po ok.
40 osób)
• Poczęstunek – grochówka – ok. 500 osób / sala Caritas/
2. Koncert muzyki gospel /wrzesień 2012/ – zespół muzyczny
z Tczewa – ok. 500 osób / kościół/
3. Koncert muzyki poważnej /wrzesień 2012/ – orkiestra „Symfonia
Nordica” – ok. 500 osób / kościół/
4. 800 kroków na 800-lecie - kurs tańca towarzyskiego /marzec 2012/
– Centrum tańca „Szczepan” – ok. 30 osób / sala SP 6/
5. Plenerowa wystawa „Oksywie w fotografii” /lipiec - sierpień 2012/
Zaplanowane przez nas przedsięwzięcie obchodów jubileuszu 800-lecia
Oksywia ma za zadanie:
• zapoznanie mieszkańców z historią, zabytkami i pięknem dzielnicy,
• edukację kulturalną – zwiększenie świadomości roli i oddziaływania
kultury na życie społeczne w dzielnicy,
• propagowanie aktywności kulturalnej jako sposobu spędzania
wolnego czasu,
• zjednanie i zintegrowanie mieszkańców,
• rozszerzenie współpracy ze środowiskiem wojskowym.
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział morski
w Gdyni.
2. Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.
3. Akademia Marynarki Wojennej RP.
4. Centrum Tańca „Szczepan”.
5. Szkoła Podstawowa nr 6.
BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Prelekcje na temat historii
dzielnicy / 2 prelegentów x
550 zł/

Koszt całkowity
(brutto)

1 100 zł

Z tego z
wnioskowanych w
1)
konkursie środków

1 100 zł

Z tego wkład
finansowy budżetu
2)
rady dzielnicy

0,00 zł

2.

12 przewodników /300 zł x
12 grup/

3 600 zł

3 600 zł

0,00 zł

3.

Materiały
merytoryczne
dla przewodników

200 zł

200 zł

0,00 zł

4.

Grochówka /500 porcji/ +
naczynia jednorazowe

600 zł

600 zł

0,00 zł

5.

Pieczęć
/1 szt./

okolicznościowa

100 zł

100 zł

0,00 zł

6.

Druk ulotek /900 szt./

900 zł

900 zł

0,00 zł

7.

Koncert muzyki gospel

1 000 zł

1 000 zł

0,00 zł

8.

Koncert muzyki poważnej

9 000 zł

9 000 zł

0,00 zł

9.

Kurs tańca towarzyskiego
/30 osób x 140 zł/

4 200 zł

4 200 zł

0,00 zł

10.

Wystawa fotografii
/skanowanie i
powiększanie zdjęć,
przygotowanie tablic/
Razem

4 300 zł

4 300 zł

0,00 zł

25 000zł

0,00 zł

25 000zł

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

Przy realizacji zamierzonych działań Rada Dzielnicy Oksywie uzyskała:
• Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej /sala Caritas
– zbiórka uczestników zwiedzania, prelekcje, poczęstunek/ – 1 500 zł
• Kościół Garnizonowy – 2 koncerty – 3 000 zł
• Szkoła Podstawowa nr 6 – kurs tańca – 500 zł (6 spotkań po 1,5
godziny)
Łączny wkład rzeczowy od sponsorów publicznych wynosi 5 000 zł.

Wkład pracy
wolontariuszy z
orientacyjną
wyceną

Przewidziany wkład pracy wolontariuszy pry realizacji przedsięwzięcia to ok.
25 osób przez okres ok. 80 godzin. Przyjmując stawkę godzinową na
poziomie 7 zł wkład pracy wolontariuszy wynosi 14 tys. zł.

Do wniosku konkursowego załączamy:
1. Deklarację o współpracy od Dziekana Marynarki Wojennej.
Inne uwagi
2. Deklaracja o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6.
mające
3.
Ofertę Centrum Tańca „Szczepan”.
znaczenie przy
4. Oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
ocenie budżetu
5. Projekt ulotki.
6. Projekt pieczęci okolicznościowej.
Na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Oksywie nr V/5/2011 z dnia 20.09.2011 r.
przedkładamy niniejszy projekt w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”3)
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:

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.

