Informacja o wyborze inicjatyw do przeprowadzenia w II części
projektu „Akcja partycypacja? W OK!”

Informujemy, że czteroosobowa komisja pod przewodnictwem pani Agaty Lisowicz –
Wali – opiekunki projektu z ramienia Narodowego Centrum Kultury na spotkaniu w
dniu 13 czerwca 2018 roku z wielką przyjemnością zapoznała się ze zgłoszonymi w
klubach Dukat i Jędruś kartami inicjatyw.
W obu klubach zgłoszono 8 inicjatyw na łączną kwotę 27 000 zł:

Wartość inicjatywy w zł

Lp. Nazwa inicjatywy
W sukience, pod krawatem
1.
działamy zimą i latem!

Klub
Dukat

7 000

Kawiarenka sąsiedzka

Dukat

5800

2.

Lp. Nazwa inicjatywy

Klub

Wartość inicjatywy w zł

1.

Jesteśmy w centrum - działania
kreatywne i twórcze z dziećmi w
wieku 7-12 lat

Jędruś

2 200

2.

Dorosłe kółko plastyczne

Jędruś

3 750

3.

Gra terenowa Escape City

Jędruś

2 050

4.

Kultura w ruchu - spacery i
zajęcia dla seniorów

Jędruś

2 500
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5.

Tworzę, czuję, myślę, działam,
tańczę - warsztaty dla kobiet

Jędruś

1 600

6.

Warsztaty „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”

Jędruś

2 100

Wszystkie inicjatywy zostały złożone w terminie oraz na odpowiednich formularzach.
Żadnej nie odrzucono z powodu błędów formalnych. Komisja podjęła decyzję o
niezmniejszaniu kwot, na jakie opiewały preliminarze w kartach inicjatyw.
Na podstawie przyznanej punktacji do realizacji przeznaczono 7 inicjatyw na łączną
kwotę 24 900 zł. Poniżej lista inicjatyw, które zostaną zrealizowane przez
mieszkańców przy wsparciu Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta. Działania te
odbywać się będą w dniach 01.08 – 15.11.2018 pod warunkiem uzyskania dotacji
Narodowego Centrum Kultury przeznaczonej na II etap działań (realizację inicjatyw
mieszkańców). Wiadomość o – miejmy nadzieję - przyznaniu dotacji przekażemy
Państwu niezwłocznie na naszej stronie.

Lp.

Nazwa inicjatywy
Jesteśmy w centrum działania kreatywne i
twórcze z dziećmi w
wieku 7-12 lat

Jędruś

2.

Dorosłe kółko
plastyczne

Jędruś

3.

Gra miejska Escape
City

Jędruś

1.

4.

5.

7.

Kultura w ruchu spacery i zajęcia dla
seniorów
Tworzę, czuję, myślę,
działam, tańczę warsztaty dla kobiet
W sukience, pod
krawatem działamy
zimą i latem!

Klub

Jędruś
Jędruś

Dukat
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8.

Kawiarenka sąsiedzka

Dukat

Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom i osobom zgłaszającym inicjatywy! Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem Państwa kreatywności! Prosimy o trzymanie kciuków za
dostanie przez nasz Ośrodek dotacji na realizację II etapu projektu, dzięki której
Państwa pomysły zostaną zrealizowane.
Zapraszamy autorów pomysłów z osiedla Grębałów na spotkanie konsultacyjne w celu
omówienia metodyki pracy projektowej i uzgodnienia harmonogramów działań.
Spotkanie to odbędzie się w Klubie Dukat w dniu 21 czerwca 2018 o godz. 17:00.
Konsultacje odbywać się będą również w ostatnim tygodniu czerwca w klubie Jędruś – o
datach spotkań powiadomimy Państwa w późniejszym terminie, kontaktując się
indywidualnie z osobami, które zgłosiły zwycięskie inicjatywy.
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