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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:

Wyposażenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Lubartowie
UTW , ul.Lubelska36, 21-100 Lubartów

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
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 wyposażenia uniwersytetu w brakujące sprzęty dla seniorćw.
l. Wyposażenie biura w komputer, monitor, biurko komputerowe ,krzesło obrotowe, szafa
2.Zestaw do prezentacji multimedialnejt laptop, projektor, ekran)
3.Inne (mapy, zegar)

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie sluźył, dlaczego należy go zrealizować

Up .}

Projekt jest niezwykle potrzebny i uzasadniony wzrostem ilości seniorów na terenie miasta.
Wielu z nich chce się dokształcać .Ich aktywność nie kończy się wraz z przejściem na
emeryturę. Sprawny umysł jest równie ważny jak wyćwiczone ciało. Wiele osób nierzadko
dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy. Często szansa ta
została im odebrana w burzliwych latach ich trudnej młodości. Uniwersytet jest instytucją,
który taką szansę przywraca. Ale nie tylko o wiedzę chodzi. Uniwersytet pobudza do
aktywności, jest pretekstem do wyjseta z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia
czasu w dobrym towarzystwie. Niejednokrotnie pomaga nie tylko w podtrzymaniu sprawności
intelektualnej, ale także fizycznej. UTW proponuje swoim słuchaczom wiele interesujących
zajęć - wykłady, seminaria, naukę języków obcych oraz zajęcia w rozmaitych sekcjach.
Działają także Kola Zainteresowań i Kluby, prowadzone są warsztaty artystyczne, zajęcia
Ruchowe. Słuchacze wspólnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, spotykają się z
ciekawymi ludźmi.
Uniwersytet to znakomita szansa na twórcze zagospodarowanie wolnego czasu słuchaczy i
sympatyków.

Projekt pozwoliłby zrealizować doskonalą komunikację i obsługę

słuchaczy oraz usprawnił :
zarządzanie i organizację działalności. Troska o profesjonalizm i
dobrą jakość uniwersytetów trzeciego wieku wpisuje się w ogólną
tendencję edukacyjną, w której jakość stała się atrybutem i
powszechnie uznawaną normą.
Dlatego nasz projekt zasługuje na realizację.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy. dokumentację techniczną. mapę lub szkic
sytuacyjny. zdjęcia lub inne materiały:
l .... Kosztorys szacunkowy: 10 tysięcyi Załącznik Nr l)
2................................
Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt
Administratorem danych osobowych
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Imię i nazwisko

jest

Burmistrz

Miasta

Adres zamieszkania

Lubartów

z siedzibą

Podpis

w

Załącznik Nr 1
Kosztorys:
Ad.1
2000 zł- komputer stacjonarny
600-zł- monitor
1.200zł- biurko komputerowe
500 zł- fotel obrotowy
1.300 -szafa metalowa na dokumenty
5.400 -razem
Ad.2
1900zł projektor
1600zł laptop
500zł - ekran projekcyjny
4000 zł-razem
Ad.3
100 zł-tablica ogłoszeniowa
100 zł mapa Polski
200zł mapa Lubartowa i powiatu
200 zł zegar ścienny
600 zł razem
Kosztorys ogółem= 10.000

