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Formularz wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Zielona Gora, 01.06.2018r.

Wniosek o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Zgtaszamy inicjatywy lokainq dotycz^cq realizacji:'
n inwestycyjnego zadania publicznego
n nie inwestycyjnego zadania publicznego
Nazwa zadania publicznego

Projekt: SAD ZABAW (tworzenie naturalnego miejsca zabaw)
Krotkl opis zadania publicznego
Zadanie polega na stworzeniu Sadu Zabaw - miejsca przyjaznego dzieciom w formie zielonej,
ogrodowej przestrzeni wspolnej z instalacjami do zabawy, miejsca rekreacji i dziatan prowspolnotowych dia lokalnej spotecznosci w kwartale ulic:
Ogrodowa/Fabryczna/Slenkiewicza/Sikorskiego
Proponowany termin realizacji zadania

sierpieh-pazdziernik2018

Lokalizacja realizacji inicjatywy lokalnej
Np. ulica i nr / rejon ulic / nr dziatki

Ulica Ogrodowa/Fabryczna/Sienklewicza,
dziatka nr 318/6
Zielona Gora

1 Zaznacz wtaiciwe
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1. Szczegofowy zakres rzeao\AfY zadania
Projekt SAD ZABAW to inicjatywa lokalna dzielnicy ^rodmieicie Potudnie na aktywizacje
lokalnej spotecznosci przy wspolnym projektowaniu I realizacji miejsca zabaw I miydzy
pokolenlowego podw6rkowego wypoczynku.
Inicjatywa porzqdkowania terenu sitami
mieszkaricow trwa od roku (stan zaangazowania w rubryce: 3. Opis stanu przygotowania lub
realizacji zadania publicznego.
Inicjatywa ma na celu stworzenie naturalnego miejsca zabaw wkomponowanego w otoczenia i
dopasowanego do otoczenia, ze zwroceniem szczegdinej uwagi na fakt, ze miejsce zabaw
znajduje sly w starym sadzie owocowym. Proces tworzenia odb^dzie si^ przy wspolpracy z
pracowni^ projektow^ specjalizuj^c^ siQ w tworzenie unikalnych miejsc zabaw w Polsce.
Nacisk na stworzenie naturalnego placu zabaw (naturalny plac zabaw ma swojq definicje kwestia do szczeg6towej konsultacji z inicjatorami pomyst na biezqco) jest istotne od strony
edukacyjnej.
CECHY SZCZEG6LNE:

*W planowanym miejscu zabaw powstanle:
Instalacja do zabawy z normq PN-EN 1176 w oparciu o charakter miejsca, daj^ca dzieciom
mozliwosc wszechstronnego rozwoju umiejytnosci sensorycznych, motorycznych i poznawczych
i ogolnorozwojowych;
* Miejsce bydzie stuzyc dzieciom do zabawy, a rodzicom do odpoczynku w naturze;
* PrzedsiQwziQcie odbywa sly z zachowaniem naturalnego wyglqdu terenu I jest w nie
inwazyjnie wkomponowana w otoczenia;
* Miejsce zabaw przyktadowo uposazone zostanie w takie oto przyktadowe elementy: rosliny,
elementy do budowania baz, mostki, wiezyczki obserwacyjne, instrumenty muzyczne, rzezby,
labirynty, tunele i szatasy ltd.;
* Oslqgniemy to dziykl wspotpracy z Pracowniq k., ktora zajmuje siy projektowanlem takich
miejsc zabaw w polskich miastach i dopasowywaniem ich do danej przestrzeni;
* Powyzsze podejscie to przewodnia mysl projektu! Zasada - wkomponowujemy miejsce zabaw
w istniej^ce otoczenie oraz stworzenie miejsca przyjaznego bez wzglydu na wiek.
Zadanie b^dzie realizowane sitami grupy mieszkahcow dzielnicy ^rodmiescie . Grupa inicjatywna
dysponuje podstawowymi narzydzlami ogrodniczymi i drobnymi budowlanymi oraz sprzytem
multlmedialnym i blurowym na potrzeby warsztatow, konsultacji czy pokazow filmowych w
Sadzie Zabaw.
Inicjatywa jest zgodna ze Strategic Miasta Zielona Gora na lata 2012-2022r. racji potrzeby
budowania wsp6lnoty tozsamosci zielonogdrzan. Inicjatywa stuz^ca zwiykszaniu miejsc
codziennej rekreacji „po s^siedzku" dia spotecznokl lokalnych jest takze zgodne ze Strategic pod
k^tem marki Zielonej Gory, jako miasta rekreacji i wypoczynku.
Ponadto obszar ten funkcjonuje jako zdegradowany w Gmlnnym Programie Rewitalizacji, a
proponowane zadanie jest zgodne z celami rewitalizacji spotecznej I przestrzennej bezposrednio
zwi^zanej ze spotecznosci^ lokainq, zgodnie z ustaw^ o rewitalizacji.
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1. Znaczenie realizacji zadania publicznego dia spotecznosci lokalnej - efekt spoteczny
Okolica jest gysto zamleszkatym obszarem z przewazaj^cq starq zabudowq w postaci gtownie
kamienic z historycznymi zatozeniami miejskimi, w tym ogrodowymi. W wyniku rozwoju miasta
nie ma tu obecnie miejsca na wydzielanle nowych terenow zielonych I nowych miejsc zabaw.
Jest to istotne dia poprawy jakosci zycIa mieszkaj^cych tu osob. Miejsce zabaw daje mozliwosc
spotykania sly generacji i wymiany doswiadczen. Wptywa na wytwarzanie siy wspolnot ludzklch,
w ktorych kazdy czuje si^ potrzebny. Dzieci zyskajq miejsce do zabawy z dala od ulicy, starsi
miejsce aktywnosci spotecznej. Sad Zabaw stanie siy otwartym miejscem codziennej rekreacji
wieloptaszczyznowej dia lokalnych spotecznosci, miejscem spotkah sqsiedzkich i spotecznej
rewitalizacji. Inicjatywa dotrze do okoto 200 osob zamieszkuj^cych najbllzsza okollcy, w tym
dzieci. Inicjatywa zaktywizuje przy wspdinym dziataniu i pozytywnie wptynle na s^siedzkie
relacje.

2. Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania publicznego
Projekt czQsciowo jest w trakcie realizacji od 2012r., kiedy to po raz pierwszy pojawit si^ pomyst na
stworzenie takiego miejsca zabaw w dzielnicy ^rodmiescie Potudnie. Zawi^zata si^ grupa
inicjatywna. O projekcie zostali powiadomieni okoliczni mieszkahcy, ktorzy ch^tnie SIQ do niego
wt^czyli. Dziatka 318/6, czyli obszar niezadrzewiony na terenie starego sadu przy Fabrycznej,
zostata sprawdzona pod k^tem dost^pnosci na opisywane dziatanie. Wydana zostata zgoda na
wykorzystanie dziatki na eel stworzenia tarn owej inicjatywy ogrodowej. Inicjatywa ma
dtugofalowq I wieloletnia formy i aktywuje mieszkaricow nie jednorazowo, a cyklicznie,
szczegolnie w okresie wiosenno-jesiennym. Inicjatywa Sad Zabaw funkcjonuje obok tworzonego
od 2016r. ogrodu spotecznego na s^siedniej dziatce. Skupienie aktywnosci daje mozliwosci
szerokiego i efektywniejszego dziatania rewitalizacyjnego w tej dzielnicy i dotarcia do szerszego
grona osob. Wiosn^ 2018r. teren zostat wysprz^tany przez grup^ najbardziej zaangazowanych
mieszkaricow.
Zgoda dysponenta terenu obJQtego wnioskiem, a niebydqcego we wtadaniu Miasta Zielonej G6ry,
na wykorzystanie terenu do realizacji zadania publicznego:
•

dofqczono

•

nie dotyczy

3. Harmonogram realizacji przedsi^wziQcia:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa zadania
Spotkanie warsztatowe z mieszkaricami
Warsztaty : planowanie ogrodu zabaw
Zaprojektowanie instalacji zabaw
RozpoczQcie Budowu miejsca zabaw
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RozpoczQcie
12.05.2018r.
01.08.2018r.
16.08.2018
01.10.2018 lubw
zaieznosci od stanu
przygotowania/pogody sezon nastQpny od

Zakoriczenie
12.05.2018r.
15.08.2018r.
30.09.2018.
31.10.2018

Ai4

wiosny 2019!

4. Szacowane zaangazowanie wnioskodawcow w realizacje zadania publicznego:

WIctad pracy spotecznej

(Wartoi^ godziny pracy spotecznej nalezy okreilii w odniesieniu do ceny rynkowej za pracq o porownywainym char

Liczba osob
zaangazowanych

Rodzaj pracy spotecznej

Stawka za 1
godziny
(brutto)

Liczba godzin
na osoby

t^czna wartosc

Przygotowanie i zorganizowanie
merytoryczne i techniczne
warsztatow

5

20

SOpIn

2000pln

Przygotowanie strony wizualnej
(np. ozdobne dzwoneczki,
chorqgiewki)

5

10

ISpIn

750pln

20pln

4000pln

10
Pomoc w montowaniu miejsca
zabaw/ instalacji zabaw

20

t^czna wycena pracy spotecznej:

WIctad rzeczowy

eooopin

Wartosc

Narzedzia, wtym narzedzia ogrodnicze; krzesta, koce, stoty...
SprzQt multimedialny
Materiaty plastyczne (kredki, bristole etc)

lOOOpIn
3000pln
lOOpIn

t^czna wycena wktadu rzeczowego:

4000pln

Wktad finansowy

Wartosc
lOOpIn

Broszki promujqce inicjatywy

t^czna wycena wktadu finansowego: ZOOpIn

Catkowity koszt po stronie wnioskodawcow:
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10850pln

5. Szacowane

zaangazowanie

rzeczowe

lub

finansowe

Miasta

Zielonej

Gory

w realizacje zadania publicznego
Zaangazowanie finansowe lub rzeczowe Miasta Zielonej Gory
Opis
Kwota
Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatow przez Pracowniy k. 1500 pin
lOOOpIn
Koszty dojazdu osob prowadzgcych warsztat
500 pin
Pocz^stunek na warsztaty
Materiaty do wykonania instalacji (kwota jest jedynie przewidywana,
szczegotowe dane po stworzeniu projektu)

20 OOOpIn

Przedtuzacz ogrodowy na bybnie 50m

250pln

2X tabliczka informacyjne drewniana wypalona za pomoc^ pirografii

2X200pln = 400pln

Plakaty ulotki, baner

SOOpIn
UWAGA. Powyzsze zapotrzebowanie moze bye zrealizowane na zasadzie zakupu przez UM
(wsparcie finansowe) lub na zasadzie wsparcie rzeczowego -jesll Miasto ma mozliwosc
pozyskac np. drewno od np. Lasow Paristwowych, czy elementy do budowy od np. firmy
Stelmet. Koszty wtedy mog^ bye nizsze.

suMA:23650pln
Catkowity koszt realizacji zadania:

34500pin

(suma catkowitego kosztu po stronie wnioskodawcow i Miasta Zielonej Gory)

5

