Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Śródmieście. Celem konkursu jest
wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw kulturalnych i społeczno-kulturalnych
mieszkańców Śródmieścia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie
projektu lokalnego działania kulturalnego lub społeczno-kulturalnego:
– realizowanego na terenie dzielnicy Śródmieście,
– adresowanego przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Śródmieście,
– realizowanego na podstawie rozpoznanych potrzeb,
– uwzględniającego aktywny udział w jego realizacji przedstawicieli społeczności
lokalnych.
Zgłaszane projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą służyć agitacji i propagowaniu poglądów politycznych ani religijnych. Powinny też
być zakorzenione w środowisku lokalnym i pożyteczne społecznie. Dostęp do
udziału w nich powinien być dla mieszkańców otwarty i bezpłatny.

PODSUMOWANIE
EDYCJA 2013
Projekty konkursowe mogły zgłaszać indywidualne osoby, grupy mieszkańców
lub organizacje. W konkursie zostało wybranych 7 projektów, które otrzymały
największą liczbę głosów. Łączny koszt realizacji wybranych inicjatyw nie mógł
przekroczyć 22 000 zł, natomiast pojedynczy projekt mógł uzyskać dofinansowanie maksymalnie 7000 zł.
W ramach projektu „Bank Pomysłów”, 8 czerwca 2013 r. w godz. 10.00–14.00 w
DKŚ odbyło się spotkanie-warsztat dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji
pozarządowych, w którym uczestniczyło 30 osób. Podczas spotkania uczestnicy
poznawali się nawzajem – opowiadali o działaniach swoich organizacji, projektach, które realizowali, poznali ramy konkursu – zasady określone regulaminem
przez Narodowe Centrum Kultury. Wywiązała się również żywa dyskusja na temat regulaminu konkursu, tego, jakie kryteria powinny być istotne przy wyborze
inicjatyw lokalnych. Powstał spis kryteriów i wytycznych, które pojawiły się w
toku dyskusji. Na ich podstawie stworzono szkic regulaminu konkursu.

11 czerwca 2013 r. w godz. 18.00–21.00, podczas kolejnego warsztatu z
mieszkańcami , w którym uczestniczyły 44 osoby, zaprezentowano wstępną
wersję regulaminu. Każdy jego punkt był dokładnie analizowany i na podstawie
jawnego głosowania podejmowano decyzję odnośnie poszczególnych fragmentów
regulaminu. W ten sposób opracowano ostateczną jego wersję.
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24 czerwca minął termin zgłaszania projektów
25 czerwca zostały opublikowane następujące listy projektów:

lista zgłoszonych projektów do banku pomysłów,

lista odrzuconych projektów,

projekt zauważony,

lista projektów zakwalifikowanych do konkursu.
26 i 27 czerwca odbyło się głosowanie
29 czerwca została opublikowana lista zwycięskich projektów
Zgodnie z regulaminem konkursu „Bank pomysłów” w drugim etapie procedury
konkursowej (pkt. IV) spośród projektów, które przeszły wstępną selekcję, w
drodze głosowania mieszkańcy wybrali zwycięskie projekty. Obliczenia liczby głosów dokonała komisja skrutacyjna wyłoniona podczas spotkania 27 czerwca 2013
spośród obecnych na nim przedstawicieli mieszkańców, autorów pomysłów oraz
pracowników DKŚ.
Zgodnie z przedstawionymi przez autorów wstępnymi kosztorysami, mogło być
zrealizowanych 5 kolejnych projektów, które zebrały największą liczbę głosów.
Jednakże po doprecyzowaniu kosztorysów przez DKŚ i autorów projektów, liczba
realizowanych inicjatyw uległa zmianie.

fot. Justyna Helena Majewska

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE
W RAMACH KONKURSU JESIENIĄ 2013 ROKU:
PROJEKT NR 10
KWN po polsku (Klub Wesołych i Pomysłowych)
autorzy: Hayk Gasparyan i Alicja Czarnecka-Gasparyan
koszt: 6100 PLN
PROJEKT NR 21
„Nowe Rozśpiewania Warszawskie”
autor: Monika Szeliga z Grupą „Nowe Rozśpiewania Warszawskie”
koszt: 1400 PLN
PROJEKT NR 13
„Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej…?”
autor: Justyna Radzymińska
koszt: 6600 PLN
PROJEKT NR 1
„Czy każdy śmieć to śmieć?” – warsztaty kreatywnego recyklingu
autor: Marian Wyrzykowski
koszt: 600 PLN
PROJEKT NR 3
„Kasia z Oleandrów – artysta z zespołem Downa”
autor: Stowarzyszenie Oleandrów
koszt: 850 PLN
PROJEKT NR 25
„Tango dawniej i dziś”
autor: Anna Kossak
koszt: 4900 PLN

PROJEKT NR 19 – 308 pkt.
„Jeden Muranów”
autorzy: Marek Ślusarz i Beata Chomątowska
koszt: 1550 PLN
Wszystkim autorom zwycięskich projektów gratulujemy
i dziękujemy za współpracę.

„Jeden Muranów”, fot. Dominik Kotowski i Marek Ślusarz

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013

