Evropský den sousedů 2015
Konzultační schůzka pro zájemce o podání grantových žádostí
18. 2. 2015 od 18.00 h., Peklo, Pobřežní ul. 10
Účast za Plzeň 2015: Christian Potiron, Soňa Rychlíková, Eva Haunerová
Účast - potenciální žadatelé:
Organizace

Web

Zamýšlené místo
akce

Regionální
dobrovolnické
centrum Totem

http://www.totem-rdc.cz/

Lochotín –
Kaznějovská

Ledovec

http://www.ledovec.cz/

Lochotín – ul.
Karolíny Světlé,
Závody do vrchu –
Vlastina ulice

Envic

http://www.envic.cz/

Nová komunitní
zahrada u
Lochotínského
parku

Waldorfská škola

http://www.skoladobromysl.cz

centrum – Husovo
nám. (?)

Monika Škublová a
Šárka Lorencová

Plovárna

Žonglér o.s.

http://www.zongleros.cz/

centrum - nám.
Emila Škody (?)

Lions Club –
dámský klub
(Havlovicová)

http://www.lcplzenbohemia.eu

Jiráskovo nám. (?)

Orel

http://orelplzen.webnode.cz/

Orlovna, Lukavická
ul.
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Sabina Fránová –
Klaun fest

Slovany, Chvojkovy
lomy

Informační a
vzdělávací
centrum Plzeň

http://www.ivcp.cz/

Mikulášské nám.

Kapela
pětatřicátého
plzeňského pěšího
pluku - FOLIGNO

http://www.kapela35.websnadno.cz/ Nabídka
vystoupení v rámci
některého z
ohnisek

Kontakty
Eva Haunerová - produkční projektu Evropský den sousedů
702 136 757, sousede@plzen2015.cz
Soňa Rychlíková - manažerka projektu Evropský den sousedů
724 001 590, rychlikova@plzen2015.cz
Christian Potiron - zástupce programového ředitele pro participaci
602 605 535, potiron@plzen2015.cz
Web www.evropskydensousedu.cz
email: sousede@plzen2015.cz (Přihlášky a dotazy)
Facebookové skupina: Evropský den sousedů
Facebooková událost: Evropský den sousedů 2015

Koncept akce
Evropský den sousedů proběhne ve dnech 30. – 31. května 2015 po celé Plzni. Veškeré
aktuální informace je možné najít na webu, zásadní je prostudovat koncept akce a pro ohniska
výzvu a žádost.

Možnosti zapojení
•
•
•
•

vytvoření programového ohniska / účast na programu ohniska
organizace / účast na sousedské večeři
vystoupení v programovém ohnisku / na sousedské večeři
dobrovolná pomoc

Podrobné instrukce k jednotlivým možnostem zapojení viz dokument Koncept projektu
Evropský den sousedů 2015.
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Termíny
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Termín pro podávání žádostí (ohniska): 5.2. – 5.3.2015 (Za splnění lhůty k podání
žádosti se považuje termín 5. 3. 2015 do 15:00 hodin nebo předání k doručení
poštovní doporučenou zásilkou, odeslanou nejpozději 2. 3. 2015. Žádosti podané po
stanoveném termínu nebudou zařazeny do dalšího hodnocení.)
Zveřejnění podpořených žádostí: do 20. 3. 2015
Nabídka aktivit k využití do programových ohnisek: do 15. 3. 2015
Nabídka aktivit k sousedským večeřím: do 15. 3. 2015
Přihlašování dobrovolníků: do 30. 4. 2015
Přihlašování na sousedské večeře: do 15. 5. 2015
sobota 30. 5. od 14.00 h, kulturní nabídka v programových ohniscích
sobota 30. 5. od 17.00 h, sousedské večeře
neděle 31. 5. v 10.00 a 14.00 h, komentované procházky po městských částech

Vzhledem ke konání Noci kostelů, která je plánována na pátek 29. 5., jsme se rozhodli pro
nekřížení akcí a ponechali jsme večeře a ohniska v jeden den. Děkujeme za pochopení.

Finanční podpora
Letos se bude rozdělovat mezi žadatele 300 000 Kč. Plánuje se vybrat 10 ohnisek
rozmístěných po celém městě.
Výběrová kriteria jsou uvedeny ve výzvě. Jedním z nejdůležitějších je vybraná lokalita
s ohledem na blízkost dlouhodobého působiště (komunitního centra apod.) žadatele.

Další informace
Pronájem toalet pro ohniska
Společnost Plzeň 2015 má sjednanou výhodnou smlouvu s firmou pronajímající mobilní
toalety (cena cca 350 Kč na den – bude upřesněno). Tento kontakt bude zprostředkován
pořadatelům ohnisek nebo bude dojednána hromadná objednávka. Náklady si však budou
hradit jednotlivá ohniska. V jednání – bude upřesněno (web).
Fotografování
Plzeň 2015 zajistí opět několik fotografů, která budou chodit a fotografovat jednotlivá
ohniska. Bude se také natáčet krátký cca 5 min. dokument z celého Evr. dne sousedů. Tyto
fotografové budou proškoleni, co a kdy fotit. Ohniska budou mít k dispozici kontakty na
možnou předchozí domluvu.
Zodpovědností ohnisek je stejně jako vloni dodat 10 dokumentačních fotografií – je to jedna
z podmínek poskytnutí grantu. Bližší informace budou upřesněny (web).
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Propagace ohnisek
Plzeň 2015 bude zajišťovat plošnou propagaci akce (plochy ve městě, média, tisk) podobně
jako v loňském roce. Zodpovědností ohnisek bude si distribuovat letáky ve svém okolí (např.
roznos dobrovolníky, distribuce Českou poštou). S touto položkou je nutno počítat v rozpočtu.

Nabídka vystoupení
Kapela Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO
(www.kapela35.websnadno.cz) nabízí vystoupení v rámci některého z ohnisek. Honorář
cca 7000-8000 Kč. Bližší informace u p. Jungové, email: marie.jungova@volny.cz,
tel. 608 980 498.

případě dalších dotazů nás kontaktujte na výše uvedených kontaktech.

Zapsala: Eva Haunerová, 19. 2. 2015
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