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(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluezborku)

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do KIuczborskiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2022

c Uwaga:

Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie Usty, o której mowa w punkcie 9, jestobowiązkowe. Formularz należy wypetoić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.

Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

x

zadanie „twarde"

(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m.in. modernizacji,prźeSuSówy, ludowy nowych obiektów fub zakupu wyposażenia. Projekty fe koncentrująs<ę na sferze technologiczno - technicznej)
zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególnościwydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lubszkolenia)

l. Tytuł zadania

ŻYJEMY RAZEM - tydzień kultury chrześcijańskiej w Kluczborku 2022.

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 celachpomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia terenu/obiektu,którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę wymienić w pujakcie6)

Cykl iinprez, wydarzeń, kulturalnych będzie realizowany na terenie miasta Kluczborka, w takichmiejscach jak : rynek w Kluczborku, błonia, parafia NSPJ, ulice i deptaki.



3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jegogłówne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).
Jako grupa mieszkańców Kluczborka pragniemy zorganizować tydzień kultury chrześcijańskiej -ZYJEM RAZEM. Wydarzenie ma za zadanie pokazać pozytywne wartości, które niesie ze sobąchrześcijaństwo i jaki ma wpfyw na otaczający nas - kłuczborski świat. To wszystko za sprawąmieszkańców, któr2y żyją tymi wartościami i kiemją się nimi w codzienności.

Projekt będzie się składał z cyklu unprez, wydarzeń, spotkań kulturalnych skierowanych do wszystkichgmp wiekowych mieszkańców Kluczborka. Wydarzema o charakterze otwartym, łatwo dostępityffl.Np. Kino plenerowe, konferencje, festyn parafiatoy, wystawa plenerowa, koncerty muzyczne, dniotwarte wspóhiot parafiahiych, audycja w radio DOXA, warsztaty dla małżeństw z komunikacji,ewangelizacja na kluczborskim rynku, "Mam talent - mieszkańcu pokaż go'", mural, akcjacharytatywna.

c 4.Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczyi jakie rozwięzania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powiimo być zrealizowanei jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).
Kultura chrześcijańska imała i ma nadal ogroinny wpływ na otaczający na świat. Ostatnie lata związanez pandemią wzbudziły w ludziach wiele obaw, lęków i przygnębienia. Powyższe zadanie ma na celuwzmacnianie pozytysvnych, dobrych wartości, które drzeiiuą w mieszkańcach naszego miasta. Poprzeznasze działania chcemy aktywizować iiiieszkańców, zachęcić do integracji, budowania pozytywnychrelacji. Pragniemy wydobyć, uśpione w ludziach wartości takie jak: przyjaźń, rodzina, dialog, empatia,poczucie piękna i estetyki, dobroczynność.

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

Składowe części zadania
Koszt (brutto)

l.Promocja projektu (ulotki, reklamą banery)
1000 zł

2-honorariuiii prowadzących zajęcia, wykłady,
3000 zł3.zespół inlodzieżowy
5000 zł4.Materiały programowe
3000 zł5.nagłośnienie na wydarzenia
5000 zł6. Licencja i kolportaż fibnu (plenerowe kino)
1000 zł7. Teatr dla dzieci
2000 zł8. Atrakcje na festyn parafialny
9000 zł9.Kieszoiikowe Pismo Święte

Łącznie: 1000 zł

130000



6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanegozadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przyzaopmiowaniu lub mnę materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)
l)

2)

3)

c

c
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