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Formularz projektu

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Formularz można wypełnić w wersji papierowej długopisem lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej
sbo.szczecin.eu.

Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt.

Aby przesłać do Urzędu Miasta Szczecin formularz projektu wypełniony drogą elektroniczną proszę postępować
zgodnie z poleceniami widocznymi w aplikacji do składnia projektów SBO, dostępnej na stronie internetowej
sbo.szczecin.eu.

Aby dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin formularz w wersji papierowej należy złożyć go w terminie od 1 czerwca
2020 r. od godz. 9.00, do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30, w Kancelarii:
1) Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
2) Biura Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40.

1. DANE KONTAKTOWE

Uwaga: w przypadku niewyrażenia zgód obowiązkowych przez liderkę lub lidera i ewentualnych
współautorów zadania wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

1. Imię i nazwisko liderki lub lidera: Katarzyna Meronk
Kontakt e-mail lub telefon: mabkon75@gmail.com
(pełne dane kontaktowe tylko do wiadomości Urzędu Miasta Szczecin)

Proszę wskazać poniżej (niewłaściwe skreślić), która forma kontaktu i wybrany kontakt (odpowiednio numer telefonu
albo adres e-mail) będzie publikowana na stronie internetowej sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), zgodnie z Regulaminem SBO (§ 12.
ust. 13):

numer telefonu
adres e-mail

Wybór co najmniej jednej formy kontaktu jest obowiązkowy

Zgody obowiązkowe:
Wyrażam zgodę* na:

xx
udostępnienie mojego imienia, nazwiska oraz wskazanej formy kontaktu wraz z wybranym kontaktem
(odpowiednio numerem telefonu albo adresem e-mail) jako liderki lub lidera propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021 na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

xx

przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, na podstawie
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, w tym zamieszczenie przesłanego
formularza projektu na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje)



xx

Oświadczam, że załączniki do formularza projektu zostały zanonimizowane pod kątem ochrony danych osobowych.
Ponadto oświadczam, że posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację na
stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
(konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich,
w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku

xx
W przypadku jeśli w wyniku głosowania przez mieszkańców Szczecina przesłany przeze mnie projekt zostanie
skierowany do realizacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację zwycięskiego projektu

Zgoda nieobowiązkowa:

xx
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin,
na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia
ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

xx Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą informacją:

Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.pl.
2.Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: Inspektor
ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:
iod@um.szczecin.pl. Niniejsze dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z
przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji merytorycznych
dotyczących SBO 2021.
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok oraz w celu przeprowadzenia
ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda oraz
Uchwała Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzana Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.
2437).
4.Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych tj. firma dostarczająca usługę udostępnienia elektronicznego systemu
internetowego do kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację projektów.
5.Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Dane zostaną usunięte po zakończeniu etapów realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
do których została wyrażona zgoda.
7.Właściciel danych osobowych na zasadach określonych w RODO ma prawo dostępu do swoich danych w
siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.Podanie danych w zakresie zgód obowiązkowych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości złożenia zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
10.Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowane w Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04, sprostowanie opublikowane w Dz.U.UE.L.2018.127.2 z dnia 2018.05.23.

2. TYTUŁ PROJEKTU
Tytuł projektu powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być
realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
SZCZĘŚLIWY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO



Uwaga: rubrykę należy wypełnić czytelnie wielkimi literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na
liście do głosowania.

3. CHARAKTER PROJEKTU
W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można składać propozycje projektów o charakterze:
- ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców więcej niż
jednego obszaru lokalnego lub kiedy miejsce realizacji projektu nie jest przypisane do jednego obszaru lokalnego
Szczecina,
- lokalnym, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców jednego lub kilku
osiedli łącznie, zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Proszę wybrać jedną z podanych poniżej propozycji

Projekt ogólnomiejski
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę postawić znak X X

Projekt lokalny
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę podać numer obszaru lokalnego
zgodnie z załączonym zestawieniem dla obszarów lokalnych.

Kategoria projektu
Wskaż kategorie, do której projekt powinien należeć: np. zabytki,
ekologia, sport, kultura, sprawy społeczne, zdrowie, transport,
rekreacja, infrastruktura, zielone, oświata, pozostałe.

Kultura

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Proszę określić miejsce lub obszar, na którym realizowane będzie projekt.
Jeśli projekt ma charakter inwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku i numer działki.
Jeśli projekt ma charakter nieinwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku lub inne dane pozwalające na
zlokalizowanie planowanego projektu.
Księdza Piotra Ściegiennego 29/LU1, 70-453 Szczecin

5. CEL PROJEKTU
Proszę określić jaka zmiana w otoczeniu zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu.
Celem projektu jest stworzenie z warunków do tego żeby Dzieci były Szczęśliwe. Dlaczego więc nazwa Projektu nie
brzmi Szczęśliwe Dzieci? Z bardzo prostej przyczyny. Uważamy, że tylko Szczęśliwi Rodzice wychowają Szczęśliwe
Dzieci. Projekt ma na celu zaangażowanie Rodziców i Dzieci do wspólnego uczestnictwa w warsztatach o charakterze
twórczym dla Dzieci i relaksacyjnym dla Rodziców przy jednoczesnej otwartej możliwości korzystania z udziału w
warsztatach wykwalifikowanego specjalisty – psychologa. Cykl warsztatów ma stworzyć dla Rodziców warunki do
odprężenia pozwalającego na przyglądanie się przy wsparciu psychologa Dzieciom w warunkach ich twórczego
działania, co ma pozwolić jeszcze lepiej rozumieć emocje Dzieci. Jednocześnie Dzieci otrzymują szansę na odkrywanie
i rozwój ich twórczych pasji, co jednocześnie pozwala na odkrywanie ich emocji i potrzeb w warunkach poza
codziennością, która w dzisiejszych „szybkich” czasach bardzo często nie pozwala na właściwą refleksję i zrozumienie
potrzeb Dzieci, ale także Rodziców. Poprzez wspólną twórczą aktywność Rodziców i Dzieci chcemy umożliwić
włączenia w takie działania psychologa, który korzystając z narzędzia kreacji twórczej będzie w stanie wesprzeć
Rodziców w trudnym procesie wychowania Dzieci, lepszego rozumienia ich emocji, reagowania na stres i agresję,
dostarczyć wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych Dzieci, głębszego spojrzenia na świat z perspektywy Dziecka.
Uważamy, że Dzieci należy odkrywać każdego dnia, łącznie z tymi w nas samych

6. OPIS PROJEKTU
Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu.



Projekt składa się z cyklu dwunastu warsztatów/zajęć „Szczęśliwy Rodzic = Szczęśliwe Dziecko” po 2 godziny każde.
Warsztaty mają charakter cykliczny i będą odbywać się dwa razy w miesiącu w siedzibie Przystani Sztuki przy ul.
Księdza Piotra Ściegiennego 29/LU1.
Warsztaty zostaną podzielone na dwa przeplatające się ze sobą cykle.
Jeden cykl będzie na celu przeprowadzenie spotkania Rodziców z psychologiem dziecięcym w ramach całego
programu rozwojowego, a Dzieci w tym samym czasie wezmą udział w zajęciach artystycznych.
Drugi cykl będzie charakter relaksacyjny dla Rodziców i pozwoli im wziąć udział w terapeutycznej sesji jogi z
profesjonalnym trenerem, Dzieci zaś w tym samym czasie, wezmą udział w warsztatach baletowo- tanecznych.
Cała grupa dzieci uczestnicząca w programie „Szczęśliwy Rodzic = Szczęśliwe Dziecko” przebywając cały
sześciomiesięczny cykl spotkań dostosowany do wieku, zainteresowań i możliwości uczestników, będzie miała wielką
okazję rozwinąć twórczą ekspresję, wrażliwość estetyczną i talenty.
Rodzice zaś pracując z doświadczonym psychologiem, nauczą się lepiej rozumieć własne Dzieci, wesprzeć je w
dążeniu do samodzielności, mądrego kochania i dbania o rozwój emocjonalny i duchowy Dzieci.

7. UZASADNIENIE PROJEKTU
Dlaczego warto zrealizować projekt?
Nadrzędną ideą projektu jest wychowanie i edukacja pokolenia świadomych Rodziców i Dzieci, poprzez wspólne bycie
razem i uczestnictwo w warsztatach. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie na nowatorskie, ciekawe projekty dla
Rodzin realizowane z pasją, miłością i zaangażowaniem. Dobro Rodziny powinno być dzisiaj fundamentalnym celem i
potrzebą, a Dzieci potrzebują znacznie więcej zrozumienia ze strony dorosłych, wsparcia przede wszystkim
emocjonalnego i duchowego. Zajęcia będą odbywały się w niebanalnych i pięknych przestrzeniach, z cudowną kadrą i
wrażliwymi, oddanymi instruktorami.
Projekt daje wielką szansę na integrację Rodzin. Wspólne zajęcia dla mieszkańców będą okazją nie tylko na rozwój i
naukę, ale przede wszystkim na bliskość, podarowanie sobie cennej uwagi i czasu, uważności i zaangażowania.

8. OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU
Proszę wskazać, czy projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina
godnie z niżej przedstawioną informacją Projekt jest adresowany dla wszystkich do Rodzin z Dziećmi ze Szczecina bez
podziału na wiek i grupy społeczne i w ramach tych odbiorców zapewnia dostęp dla wszystkich Rodzin mieszkańców
Szczecina. Projekt znajduje się w śródmieściu Szczecina, co dzięki bardzo dobremu skomunikowaniu i bliskości do 100
metrów przystanków tramwajowych oraz autobusowych zapewnia szybką możliwość dojazdu z każdego miejsca w
Szczecinie.

9. ODBIORCY PROJEKTU
Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców Szczecina skorzystają z realizacji projektu.
Projekt jest adresowany dla wszystkich do Rodzin z Dziećmi ze Szczecina bez podziału na wiek i grupy społeczne.

10. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
Proszę uwzględnić koszty wszystkich działań i zakupów pozwalających na zrealizowanie projektu.
Proszę mieć na uwadze, że w wyniku weryfikacji kosztów w Urzędzie Miasta Szczecin kalkulacja może zostać
urealniona.

Uwaga: wartość projektu nie może przekroczyć w przypadku zadań:
- ogólnomiejskich – 4 381 825 zł
- lokalnych – kwot zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Składowa kosztów Koszt brutto
1. Materiały plastyczne 6 500.00 zł
2. Wynagrodzenie dla artysty malarza prowadzącego warszaty plastyczne 3 000.00 zł
3. Wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego warsztaty psychologiczne z rodzicami 3 000.00 zł
4. Wynagrodzenie dla nauczyciela tańca do prowadzanie warsztatów baletowych dla dzieci 3 000.00 zł
5. Wynagrodzenie dla trenera jogi 1 800.00 zł



6. Wynajem obiektu: sal dydaktycznych, sali baletowej 9 600.00 zł
7. Promocja projektu ( projekty graficzne, druki, opracowanie treści promocyjnej, prowadzenie profili w
mediach społecznościowych) 12 000.00 zł

8. Wyposażenie do jogi 6 000.00 zł
9. Zarządzanie Projektem 12 000.00 zł
RAZEM 56 900.00 zł

11. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
Wizualizacje, plany, schematy, zdjęcia, inne informacje mogące uzupełniać treść przedstawioną w formularzu
projektu. Całkowita wielkość załączników w wersji elektronicznej nie może przekraczać 10 MB.
Proszę wymienić składane załączniki:


