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Numer identyfikacyjny zadania,
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(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

Nr rej.

Podpis
-{•• do KIuczborskiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2022

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest
obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.

c

Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m.in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują
się na sferze technologiczno - technicznej)

x
zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności
wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub
szkolenia)

l. Tytuł zadania
Wakacje z Przyszłością - cykl 12 spotkań animacyjnych dla dzieci.

2. Nr obszaru. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, nr
działki, arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w
celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia
terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę
wymienić w punkcie 6)

Zadanie zrealizowane na podwórkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość". Teren ten jest
jednocześnie częścią miasta Kluczborka. Cykl animacji odbędzie się według określonego z
wykonawcą harmonogramu, podanego do wiadomości odbiorców zadania.
Przewidywany termin realizacji zadania czerwiec-wrzesień 2022r.



3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego
główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

c

W ramach zadania zrealizowany zostanie cykl 12 spotkań animacyjnych dla dzieci i dorosłych
mieszkańców na podwórkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" - rożnych miejscach na
terenie Kluczborka. Spotkania realizowane są według określonego wcześniej hannonogramu,
każde spotkanie trwa ok 2h i odbywa się na świeżym powietrzu. W razie niepogody w lokalu
Spółdzielni „Strefa Przyszłości" przy ul. Gałczyńskiego 7-10 w Kluczborku. Głównymi
założeniami warsztatów są:

Poznawanie miejsca w którym żyję, własnego osiedla-podwórka.
Kreowanie i rozumienie siebie, i świata poprzez zabawę i gry sportowe.
Nabywanie umiejętności poznawczych poprzez działanie samodzielnie oraz w gmpie.
Budowanie poczucia przynależności społecznej do grupy rówieśniczej czy wspólnoty
osiedla, w którym mieszkam.
Odnajdywanie swojego miejsca we wspólnocie.
Wprowadzanie dzieci w świat wartości i rozwijanie umiejętności poprzez zabawę,
muzykę, plastykę, ruch i motorykę ciała. W czasie spotkania wykorzystywane są różne
elementy m.in. balony, skakajnki, bańki mydlane wszystko ma na celu stworzenie
warunków sprzyjających wspólnej- zgodnej zabawie i nauce.
Rozbudzanie poczucia zaangażowania, wzajemnej dobrej rywalizacji. Jest to rozrywka
i urozmaicanie czasu wolnego dla dzieci i ich opiekunów.

4.Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy
i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane
i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

c
12 spotkań animacyjnych organizowanych cyklicznie każdego roku już od 5 lat. Cieszy się
dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców - mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej
Przyszłość, ale również miasta Kluczborka. Celem realizacji zadania jest podniesienie
tożsamości lokalnej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez poznanie miejsca, w którym żyję,
otoczenia a jednocześnie szansa na rodzinnie spędzony czas wspólnie z dziećmi, budowanie
więzi i relacji rodzic-dziecko.
Najważniejsze to znalezienie wolnego czasu, którego tak często w dzisiejszym zabieganym
świecie nam brakuje i chęci, a dobra zabawa gwarantowana. Z realizacji tego zadania
skorzystają mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" i nie tylko również
miasta Kluczborka bez względu na wiek i lokalizację miejsca zamieszkania (dzieci i dorośli).

S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania Koszt (brutto)

l. Prowadzenie animacji przez animatora dziecięcego, dojazd
i materiały

6 000,00zł



2.

3.

4.

5.

6.

Łącznie: 6 000,00zl

c

6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy
zaopiniowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

l) Fotografie z realizacji zadania „Wakacje z Przyszłością" z 2020r..
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