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Nazwa zadania publicznego

Mi^dzypokoleniowy festyn sqsiedzki na ul. Jagielty dIa osiedii i ulic
wokol Parku Braniborskiego
Krotki opis zadania publiczn^o
Inicjatywa dotyczy organizacji i dofinansowania mi^zypokoleniowego, miydzyosiedlowego
festynu integracyjno- sportowo, edukacyjnego. Festyn ten odbywa siy w tym miejscu juz od
kilkunastu lat i jego celem jest pobglybienie relacji sasiedzkich, budowanie wiyzi lokalnej
mieszkancow ulic oraz integracja miydzypokoleniowa. Dzien s^siada w formie pikniku,
muzyki na zywo, programu animacyjno-sportowego jest juz w tym miejscu tradycj^ i na
stale wpisal s\q w kalendarz imprez sasiedzkich na przestrzeni lat.

1 wrzesnia 2018 z uwagi na koncz^ce si? lato, koniec

Proponowany termin realizacji
zadania publicznego

wakacji i dobr^ pogod? aby impreza mogia odbyc si?
pod chmurk^ na osiedlowym boisku.

/
/nicjatywy Lokalnej, ktora dedykowana jest projektom miykkim i ma sprzyjac integracji
S4siedzkiej a przy tym odci^zac mieszkancow od kosztochlonnych wydatkow na profesjonaln^
organizacji • atrakcje muzyczne.
Inicjatywa Lokalna ma sluzyc rozwojowi wydarzenia i wzgobacenia go o profesjonalne
naglosnienie, elementy kulturotworcze jak muzyka na zywo, sfinansowanie nagrod i slodkiego
poczystunku dIa dzieci a takze wynajycie animatorow i atrakcji dIa dzieci.

•

Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania publicznego

(Czy projekt realizacji zadania publicznego uzgodniono z jego potencjalnymi odbiorcami, cz
zalqczono harmonogram prac, czy zalqczono kosztorys lub wykonano rozeznanie rynku, c
uzyskano decyzje lub uzgodnienia niezbfdne do realizacji zadania publicznego, czy zalqczon
dokumenty potwierdzajqce uprawnienia specjalistdw lub doswiadczenie innych osob biorqc
udzial w realizacji zadania publicznego, czy zalqczono projekty, plany, mapy, makiety lu
scenariusze potrzebne do realizacji zadania publicznego, czy uzyskano informacj^ o stan
prawnym nieruchomosci, na ktorej ma bye realizowane zadanie publiczne, czy przeprowadzon
pilotaz lub prob^ dzialan)
Stan wlasny inicjatywy mieszkancow i zasoby oraz oczekiwana pomoc ze strony Miasta
zostala opisana w powyzszych punktach. Organizatorzy s^ po wstypnych rozmowach z
muzykami oraz animatorami w zakresie wyceny a takze maj^ zaplanowane prace
organizacyjno- przygotowawcze poszczegolnych czysci wydarzenia i calego pikniku.
SCENARIUSZ PIKNIKIU:
Czysc dIa dzieci i miodziezy: godzina 14:00-18:00
14:00 Powitanie dzieci i plan atrakcji przedstawiony przez Animatora
14:00-17:00 konkursy sportowe i zrycznosciowe oraz rysunkowe "Mam marzenie"malowanie kolorow^ kred^ placu
14:00-17:00 bahki mydalne i malowanie twarzy
16:00-18:00 gra terenowa (przyrodniczo-edukacyjna) o puchar Parku Braniborskiego
17:00-18:00 rozdanie nagrod i slodki poczystunek
Czqsc dIa doroslych: godzina 19:00-24:00

f

19:00 Powitanie Mieszkancow i zapowiedz atrakcji
19:00 Wystawa fotografii "Nasze osiedia, park, Wzgorze Braniborskie"- nasza mala ojczyzna,
jak siy zmieniala
19:00- 20:00 rozpoczycie spaceru badawczego w Parku Braniborskim z ornitologiem
19:00-20:00 wystawienie makiet konsultacyjnych " Czego potrzebuje na moim osiedlu"
19:30- start biesiady s^siedzkiej i koncert zespotow muzyki na zywo

/
okalizacja realizacji inicjatywy lokalnej
N p . ulica i nr/ rejon
ulic / nr dziaiki

ul. Jagielly ( kiedys Armii Ludowej), boisko osiedlowe

Zielona Gora

•

Szcz^61owy zakres rzeczowy zadania

(W tym miejscu nalezy opisac szczegohwo czego dotyczy inicjatywa lokalna, gdzie b^d
realizowana, w jakim czasie, kto b^dzie realizowal zadanie. Wskaz w jaki sposob zadanie j
spdjne z celami miasta wynikajqcymi ze Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletniq Prognozq
Finansowq Miasta lub innych szczegolnych dokumentow strategicznych i planistycznych. Jaki
bye i jak ma wyglqdac wsparcie zadania ze strony Miasta. Podaj informacje o posiadanych
zasobach, w szczegolnosci rzeczowych i kadrowych, zapewniajqcych wykonanie zadania or
posiadanych wlasnych srodkach i wysokosci srodkowfinansowychuzyskanych na realizacji te
zadania z innych zrodel.)

Inicjatywa dotyczy pomocy w organizacji, sfinansowania czysci materialow i usiug oraz
wystypow muzyki na zywo, przy festynie mi^zypokoleniowym i miedzyosiedlowym na boisku
przy uI. Jagielly. Boisko jest terenem spotkan mieszkancow a na co dzien miejscem
rekreacyjno-sportowym gdzie znajduje si? przestrzen do gry w pilk?, siatk? oraz silownia dIa
doroslych pod chmurk^. Teren boiska to przestrzen okolo 30 x 20 mkw.
Zasoby wtasne:
- (wyposazenie, dekoracje, oswietlenie i pr^d) Mieszkancy na przestrzeni lat z wlasnych
srodkow zakupili stoly i lawki oraz doswietlili boisko aby mozliwe bylo korzystanie z niego
wieczorami. Teren boiska jest takze ogrodzony oraz obsadzony winobluszczem.
- (zasoby kadrowe, ludzkie, praca fizyczna, organizacja, marketing i logistyka)
Wokol corocznego wydarzenia dziala inicjatywa mieszkancow i jest to okolo 10-15 osob, ktore
angazuj^ swoj czas, prac? fizyczn^ oraz pelni^ funkcj? organizacyjno-koordynacyjne.
Zajmuj^ si? takze reklam^ i promocj^ wydarzenia (druk plakatow oraz informowanie,
zapraszanie innych).
- (wyzywienie) podczas pikniku mieszkancy z wlasnych pieni?dzy i srodkow przygotowuj^
napoje i posiiki, piekq ciasta, gotuj^ grochowk?, bigos oraz inne przekqski biesiadne.
- (rozrywka) prowadzenie, konferensjerka, scenariusze imprezy cz?sci dzieci?cej i dIa
doroslych, spacer badawczy, gra terenowa w Parku Braniborskim z udzialem i wkladem
mieszkancow oraz dziataczy spolecznychz miasta i okolicy.
Festyn z roku na rok przyci^ga rekordowe liczby mieszkancow i podzielony jest na dwie
cz?sci. Cz?sc edukacyjno-sportow^ dIa dzieci i miodziezy oraz cz?sc integracyjno-rozrywkowq
dla doroslych. Rok temu na wydarzeniu przewin?lo si? 300 osob.

jizacowane zaangazowanie wnioskodawcow w realizacj? zadania publicznego:
W k l a d pracy spolecznej

(Wartosc godziny pracy spolecznej nalezy okreslic w odniesieniu do ceny rynkowej za prac^
porownywalnym charakterze)
Rodzaj pracy spolecznej

Organizacja atrakcji, muzyki na
zywko i przygotowanie ( miejsce,
orgnizacja, prowadzenie,
reklama, marketing, spacer
badawczy, gra terentowa,
przygotowanie poczestunku,
sprzatanie

Liczba osob
zaangazowany
ch

I5h

10 OS

Stawka za 1
godzin?
(brutto)

Liczba
godzin
na osob?

80,00 z l

L a c z n a wycena pracy spolecznej:
W k l a d rzeczowy
-

stoly, lawki, oswietlenie, dekoracje
jedzenie, poczestunek
wystawa osiedlowa (makiety konsultacyjne, druk i ekspozycja)

L a c z n a wycena w k l a d u rzeczowego:
Wklad

finansowy

Laczna
wartosc

12.000,00 tys
zl

12.000,00 tys
zl
Wartosc
300,00 z l
1500.00 z l
500,00 z l

2300,00 z l
700,00 z l

15.000,00 zl
Calkowity koszt po stronie wnioskodawcow:
(suma wartosci wkladu pracy spolecznej, rzeczowego oraz finansowego)

•

15,000,00 z\
•

Szacowane

zaangazowanie

rzeczowe

lub

finansowe

Miasta

w realizacj? zadania publicznego
ZaangazowanieflnaasoweMiasta Zielonej G6r\
Opis

Zielonej

Gory

Kwota

-Opiacenie zespolow muzyki na zywo 4000 zl +1500 zl= 6500 zl
-Sfinansowanie animatora (prowadzenie, klaun, banki mydlane,
malowanie twrazy)- lOOOzl
- sHnansowanie nagrod rzeczowych w konkursach -500 zl

8000,00 zl
Zaangazowanie rzeczowe Miasta Zielonej Gory
Wartosc

Opis
-

wypozyczenie namiotow i podestow
naglosnienie Z O K +mikrofony
organizacja slodkiego poczestunku Palmiarnia Z Z U M lub
sfmansowanie go

*

2500,00 zl
Calkowity koszt po stronie Miasta Zielonej Gory

10.500,00 z\

Calkowity koszt realizacji zadania publicznego:

25.500,00 zl
(suma calkowitego kosztu po stronie wnioskodawcow i MiastaZielonej G o r

Wklad oczekiwany ze strony Miasta:
I
I

; - wypozyczenie namiotow miejskich 2-3 malych plus jeden wiykszy dla zadaszenia zespolu,
ktory b?dzie grat pod golym niebem
- wypozyczenie z Z O K naglosnienia i minipodestu dla zespolu (2-3 mikrofony, glosniki)
Ewentualne sfmansowanie wypozyczenia takiego naglosnienia.
- sfinansowanie wynagrordzenia dla animatora dla dzieci okolo 1000 zl zl, ktory poprowadzi
konkursy sportowe i rysunkowe oraz gry edykacyjne w tym takze dla miodszych malowanie
twarzy oraz bahki
- sfinansowanie lub przygotowanie przez miasto, slodkiego poczestunku dla dziecki oraz
napojow i wody oraz nagrod w konkursach (okolo 1000 zl)
- sfinansowanie przez Miasto kosztow wynajycia i wynagrodzenia zespolow muzycznych na
zywo
1) zespol jazzowy Dubai Dixie Band ( 5 profesjonalnych muzykow z Filharmonii
Zielonogorskiej graj^ych na instrumentach d?tych) - koszt 4000 zl
2) zespol Vanessa & Sorba ( 3 muzykow, wokal, skrzypce, taniec- instrumentalno-wokalnotaneczny miydzynarodowy folklor cygahski skladajacy si? z piesni, romansow, czardaszy i
tahca)-koszt 1500 zl

•

Znaczenie realizacji zadania publicznego dla spolecznosci lokalnej - efekt spdeczny
(W tym miejscu opisz jakie potrzehy/prohlemy
spolecznosci lokalnej
zostanq
zaspokojone/rozwigzane w wyniku realizacji zadania. Wskaz rezultaty zadania. Okresl l
mieszkancow, ktorzy odniosq korzysci z realizacji inicjatywy lokalnej. W przypadku zad
inwestycyjnego podaj koszt inwestycji w przeliczeniu na mieszkanca zameldowanego
bezposrednim otoczeniu im\'estycji. Podaj informacje o dotychczasowej dzialalnosci wniosko
w zakresie, ktorego zadanie dotyczy.)

Impreza od wielu lat cieszy si? sporym powodzeniem i przyci^ga tlumy s^siadow i
mieszkancow z pobliskich osiedii i ulic, ktorzy mieszkaj^ wokol Parku Braniborskiego.
Festyn i piknik przeci^ga mieszkancow z ulic: Jagielly, Wladyslawa IV, Gaiowei, Chmielnei.
Osledlowej, Kombatantow, Akademickiej, Wilehskicj, Niecala, Zielonogorskiej,
Braniborskici, Siemiradzkiego oraz Podgornci a takze mieszkancow tutejszych domkow
jednorodzinnych. Istotnym elementem fest>nu b?dzie zaangazowanie mi?dzypokoleniowe
lokalnych podmiotow i instytucji jak: pobliska Szkola Podstawowa, Dom Kombatanta oraz
dzialkowcy ROD "Polska Welna".
Glowny eel to efekt spoleczny, ktory jest od wielu lat osi^gany. Mieszkancy wychodz^ z
domow i betonowych blokowisk, sp?dzaj^ czas, biesiaduj^, rozmawiaj^, wymieniaj^
doswiadczenia i budujq lokaln^ wi?z. S^siedzi s^ bardzo dobrze zaorganizowani i dbaj^ o
osiedle, wspolpracuj^c na rzecz zieleni, porz^dku, malych inwestycji czy kolektywnej
samopomocy. Dzieje si? tak poniewaz dobrze si? znajq i s^ zintegrowani. Potrafi^
wspolpracowac i chc^ z sob^ sp?dzac czas. W tym roku mieszkancy licz^ na obecnosc 500
osob stqd wniosek o wsparcie imprezy przez miasto i przyznanie na nig srodkow z funduszu

