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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:

L'ART FESTIWAL
Przestrzeń miasta Lubartów

Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
I----------------,r-------

-

..
-

Imię i nazwisko:

-

Adres zamieszkania:

-

. l

Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt. szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp)

Projekt dotyczy realizacji festiwalu sztuki, który będzie atrakcją kulturalną dla mieszkańców
Lubartowa w okresie wakacyjnym, jak i promocją miasta. Celem festiwalu jest spotkanie się
w przestrzeni miasta ze sztuką. W ramach działania planowane są warsztaty artystyczne,
pokazy filmów, spektakle, jak i koncerty muzyczne. Festiwal kierowany jest do całej
społeczności lokalnej, a w szczególności do grupy osób w wieku 18-45, dla której brakuje w
mieście tego typu inicjatyw. Realizacja takiego zadania będzie dużą atrakcją w okresie lata,
mogącą przyciągnąć turystów do naszego miasta. Szacowany koszt projektu to 60.000zł.
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować

itp.)

Projekt ten odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy oczekują idąc za wynikami Ankiety
" Uczestnictwo Mieszkańców Miasta Lubartowa w Kulturze" realizowanej przez Fundację
My Evergreen (http://myevergreen.art.pl/udzial-mieszkancow-lubartowa-w-kulturze/)
takich
inicjatyw. Będzie to działanie integrujące i angażujące mieszkańców. Podczas L 'ARTu
młodzi ludzie otrzymają wsparcie bezpośrednio od artystów. I to przy ich boku rozwijać
będą swoje pasje, czy też od nich otrzymają impuls do samorozwoju i twórczej pracy. W ten
sposób powstać ma też sieć społeczna wśród uczestników zadania dzięki której pozostając w
stałym kontakcie jesteśmy w stanie wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, a także da to
wszystkim możliwość rozwijania różnych umiejętności. Bezpośredni i aktywny kontakt ze
sztuką i kulturą jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci i młodzieży
poza środowiskiem, w którym żyją, to właśnie ona najbardziej działa na rozwój systemu
wartości i postaw. Pozwala również młodemu człowiekowi na bezpośredni kontakt z
nieznanymi mu sytuacjami i uczuciami, pozwala mu je oswoić, a jednocześnie uwrażliwia na
drugiego człowieka.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiałyiOświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
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