
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
2021/2022

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S087KA

DSR-BAM-IV.3020.14.087.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Biblioteka dla niewidomych im. Prof. Bartoszewskiego cz. 1 - integracja oraz budowa cyfrowego księgozbioru

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

--

DODATKOWE LOKALIZACJE

Siedziba Łódzkiego Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych ul. Więckowskiego 13

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. dyski twarde o pamięci w przedziale od 2 do 5 TB, 10
sztuk

5 000.00 zł

2. możliwy druk spacerownika w formie bapierowej (Braille) 200.00 zł

3. możliwe nagrania lektorskie spacerownika lub systemu 2 500.00 zł

4. indywidualna ankieta pomocniczo-informacyjna 50.00 zł

ŁĄCZNIE: 7 750.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Utworzenie bogatego księgozbioru oraz indywidualne / bezpośrednie wsparcie tej grupy mieszkańców ma na celu
przeciwdziałanie asymilacji, dyskryminacji oraz stworzenie poczucia bezpieczeństwa. By ułatwić życie codzienne osób
niewidomych oraz niedowidzących należy stworzyć ankietę w celu zrozumienia potrzeb tych ludzi, ponieważ muszą czuć się
potrzebni i określić jakie audiobooki chcą by je zgrać. Spacerownik w zależności od indywidualnych oczekiwań winien być w
formie papierowej instrukcji drukowanej w brajlu z charakterystycznym zakończeniem rogu innym materiałem aby
skategoryzować broszurę np. zakupy, czas wolny, edukacja, lekarz itp. Forma elektroniczna zakłada krótkie ścieżki
dźwiękowe jako słuchowiska wzbogaconych głosem np. P. Czubówny, P. Knapika, Gudowskiego lub Hołowczyca. Marzeniem
wnioskodawcy jest utworzenie publicznej biblioteki aby cały region miał choć 1 takie miejsce a osoby docelowe miały mocne
wsparcie poruszanej poruszanej problematyki. Istnieje możliwość powiązania z aplikacją Łodzi!!!

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

jakub.glyda@gmail.com

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
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Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[NIE] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[NIE] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[NIE] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony
internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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