
1 .  Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 

,,Sztuk Strefa" - Otwarte Warsztaty Twbrcze z elementarni art-terapii dla 
mieszkdc6w i szka z Lodzi w Pracowniach Artystycznych Lokali Kreatywnych. 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnoici i n m g  osiedla, do ktdrego naleiy dana 
dzialka moina sprawdzii nu mapce dostgpnej przez link nu stronie 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

PONADOSIEDLOWE U OSIEDLOWE (wpisz poniw n m g  osiedla) 

(w przypadku braku, nazwe miedla uzupdnia Biuro dr. Partycypacji I 

Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdennej i Zdrowia 
Urqdu Miasta todzi) 

1. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostai. uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 

Warsztaty Tworcze z elementarni Art Terapii w otwartych pracowniach artystycznych 
wchodqcych w sklad Lokali Kreatywnych z: 

cerarniki artystycznej 
fotografii i filmu 
rysunku i malarstwa 
muzyki 
hand made i innych 

warsztaty dla: 
dzieci ( pozalekcyjne) 
mieszkanc6w Lodzi 
os6b z obszar6w wykluczenia spolecznego 
calych klas 

1- u. . i spacerowicz6w centrum i Piotrkowskiej 
grup zorganizowanych z obszar6w wykluczenia spolecmego 

okolo 6000 os6b na warsztatach indywidualnych 
540grup/klas, czyli 13500 osob na warsztatach grupowych w roku 



5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Warsztaty Tw6rcze dla mieszkafic6w i os6b uzdolnionych 
artystycznie w Lodzi. Warsztaty w tygodniu i weekendy: 

10 grup tygodniowo po 15 os6b x 40 tyg. w roku czyli: 
15 os6b x 30 zl/os za warsztat = 450 zl za warsztat 
10 grup tygodniowo x 40 tygodni w roku = 

( 450z4~1O)x40=180 000 zl 

cel: 150 os6b tygodniowo x 40 tygodni = 6000 o d b  w rok na 
indywidualnych warsztatach 

I ceny za zajqcia zawierajq koszty materialbw, sali, prowadzqcych I 
zajqC, obrdbki technologicznej, podatk6w bez koszt6w koordynacji 

Warsztaty dla: szka, dla dzieci z dom6w dziecka i innych 
grupy zorganizowanych ( oraz wainych dla miasta pod 
kqtem spotecznym i wykluczenia spolecznego) 

1 grupa zorganizowana do 25 os6b ( lub grupa rozdzielona 
na podgrupy w tym samym czasie do dw6ch pracowni w 
zaletnoici od specyfiki warsztatu ) 

25 os6b x 30 zllwarsztat = 750 zl za grupq 
15 grup tygodniowo do 25 os6b/gr = 11250 z4 tygodniowo 
15 grup x 36 tygodni = 405 000 zl 

cel: 540 gruplklas, czyli 13500 os6b na warsztatach I 


