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Kluczborski
Budżet
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr BR. 0050.229.2021
Bumiistrza Miasta Kluczborka
z dnia 10 gmdnia2021 r.
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Numer identyfikacyjny zadania,

^.iDM...mQAdMM
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

'Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
f do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

I 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.
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Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

^ i

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

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

l. Tytuł zadania
Przegląd kolęd i pastorałek dla dzieci przedszkolnych z gminy Kluczbork

„Śpiewaj i tańcz dla Jezuska"

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)

Rynek miasta Kluczbork



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

Zorganizowanie przez Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława
Janczarskiego w Kluczborku na rynku przeglądu kolęd i pastorałek „Śpiewaj i tańcz dla Jezuska"
podczas „Bożonarodzeniowego Jarmarku Rękodzielniczego" organizowanego przez Centrum
Kultury w Kluczborku. Powyższy przegląd przeznaczony będzie dla dzieci z wszystkich
przedszkoli naszej gminy, w grudniu 2022 r za który uzyskają nagrody. Dodatkowo młodzież
ZSO im. A. Mickiewicza w świątecznych przebraniach będzie rozdawała rozgrzewającą herbatę
oraz niewielki słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.
Celem przeglądu będzie rozwijanie talentów wokalnych, kultywowanie tradycji śpiewania
najpiękniejszych kolęd, pastorałek i utworów świątecznych, utrwalenie i prezentowanie ich
piękna, wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości
zaprezentowania ich uzdolnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integrowanie
dzieci z terenu Gminy Kluczbork.
Dzięki organizacji przedsięwzięcia w tak dużym miejscu, który wpływa również na scenerię
i atmosferę występów, będą mogły uczestniczyć w nim całe rodziny kibicując swojemu dziecku,
wnukowi a przy okazji podziwiać i zakupić wytwory rękodzielnicze wykonane przez
organizacje pozarządowe. Kluczborski Rynek to miejsce dostępne dla wszystkich, również osób
samotnych, które zwłaszcza w tym okresie potrzebują bliskości z drugą osobą. Będzie to więc
łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie. Przegląd kolęd to też integracja między
przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, uczniami ZSO im. A. Mickiewicza
w Kluczborku wspólne przeżywanie atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Możliwość realizacji niniejszego wniosku pozwoli na stworzenie na wspaniałej uroczystości
przedświątecznej nie tylko dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2, ale w równym stopniu
dla wszystkich przedszkoli z Gminy Kluczbork - wychowanków i ich rodzin oraz wszystkich
mieszkańców Kluczborka w tym niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c
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).

Celem przeglądu kolęd, pastorałek i utworów świątecznych „Śpiewaj i tańcz dla Jezuska"jest
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, tworzenie miłego, świątecznego nastroju,
integracja środowiska lokalnego, budzenie wrażliwości, kształtowanie pozytywnych przeżyć,
wzmacnianie więzi rodzinnych, zaprezentowanie rodzicom oraz mieszkańcom Kluczborka
indywidualnych predyspozycji dzieci w wieku przedszkolnym.
Każde przedszkole będzie mogło zaprezentować utwór solowy i grupowy spośród kolęd,
pastorałek lub piosenek świątecznych trwający nie dhłżej niż 5 min. Podczas występów
planujemy drobny słodki poczęstunek dla uczestiiików powyższej imprezy, który będą
rozdawały anioły - uczniowie ZSO im. A. Mickiewicza w Kluczborku. Ponadto pracownicy
naszego przygotują świąteczną herbatę dla wszystkich chętnych osób. Każde przedszkole
otrzyma dyplom uczestnictwa oraz nagrodę rzeczową.
Miniony czas z pandemią w tle znacznie deprymująco wpłynął na kontakty międzyludzkie,
integrację ze społeczeństwem co objawia się wzrostem różnego rodzaju zaburzeń nastroju czy
też psychicznymi. Coraz częściej pojawia się wiec problem zdrowia psychicznego naszego
społeczeństwa związanego z długotrwałą izolacją i brakiem kontaktów interpersonalnych.



«.

W dobie komputerów, gdy coraz rzadziej społeczeństwo się integmje tworząc coś wspólnie, takie
przedsięwzięcie jak to, nie tylko łączy i ukazuje magię świąt ale promuje dobro, tolerancję
i szacunek dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, które obecne będą podczas
przeglądu oraz całego jarmarku na Rynku naszego miasta. Impreza ta, przeciwdziała izolacji oraz
zachęca do kontaktów interpersonalnych. Pozwala na chwilę zatrzymania i wspólnego
zanurzenia się w magię świąt całych rodzin, w tym naszej największej - Kluczborskiej rodziny.
W przypadku wzrostu zachorowań, panującej nadal pandemii planujemy przegląd zorganizować
w formie on-line, a ewentualne koszty wynajmu sceny i nagłośnienia przekazać bezpośrednio na
zakup nagród.

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

Składowe części zadania Koszt (brutto)

l. Wynajem sceny l 500zl

2. Wynajem nagłośnienia l OOOzł

3. Zakup nagród za udział w przeglądzie dla każdego
przedszkola w tym materiałów na dyplomy i
podziękowania.

15 OOOzł

4. Zakup słodkiego poczęstunku, herbaty, kubeczków itp. 2 500zł

5.

6.

Łącznie: 20 OOOzł

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)

2)

3)
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