
przeprowadzania konkursu, by

Tytul wniosku:
LeSne Dziatki - og6lnorozwojowe spotkania w lesie dla osob
wka2dym wieku.

Termin rozpoczgcia: 10 01 2019

30.1 1.2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Dzialki LeSne

Fundacj a WspolDzielnia

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad

rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Z przyrody pochodzimy i do niej nale2ymy. Jednak wsp6lczeSnie w naszym 2yciu
zaszly zmiany - prowadzimy siedz4cy tryb 2ycia, spgdzamy czas gl6wnie w
pomieszczeniu. Jednym z negatywnych skutkow tego zjawiska to coraz bardziej
powszechna otyloSi oraz problemy z koncentracjq wynikaj4ce znadmiarubodlcow
(telewizja, komputery, telefony, elektroniczne zabawki). Obecnie dzieci glownie
bawi4 sig plastikowymi zabawkami i graj4 w wirtualne gry komputerowe, kt6re z
g6ry nar zucajq zasady rch uzyw ania.
Celem weekendowych spotkah w lesie z edukatorami przyrodniczymi jest powrot
dzieci i ich opiekun6w do kontaktu z naturq, zachgcenie ich do poznawania i
odkrywania zjawisk przyrodruczych, zaciekawienie ich otaczajqcym Swiatem.
Waznym elementem projektu jest zaangazowanie calych rodzin co bgdzie sprzyjat
wzmocnieniu wigzi rodzinnych oraz s4sied zkrch.
Spacery z kijami to propozycja dla ka2dego, kto lubi spacery i ruch na swiezym
powietrzu. Niewazny jest wiek, ani kondycja. Wystarcz4tylko wygodne buty i dwa
kije. Pod okiem doSwiadczonego instruktora kaLdy bedzie miat okazjg nauczy6 sie

1) weekendowe spotkania w lesie - dedykowane rodzinom z dzietmi w wieku
2-9lat.

2) zajpcia nordic-walking - dorosli (wtym seniorzy) inilodzie| od 12 roku



Opis
planowanego

do realizacji
projektu.

Projekt obejmuj e przeprowadzenie cyklu:
1) 10 weekendowych spotkafi z edukatorami przyrodniczymi dla rodzin z

malymi dzietmi w wieku 2- 9lat.
2) 20 zorganizowanych zajg| nordic-walking

instruktorem dla nflodzie?y i doroslych.
wykwalifikowanym

l) Styczefr - luty - przygotowania do projektu, podpisywanie um6w
2) Marzec - przygotowanie projektu plakatu, promocja projektu
1) Kwiecieh - pa1lziernik - realizacja spotkafr

- zakohczenie proiektu

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania)do
umieszczenia na
shonie intemetowej

Projekt obejmuje cykl weekendowych spotkari z edukatorami przyrodniczymi dla
rodzin z malymi dziecmi oraz zorganizowane zajgcia nordic-walling z
wykwalifikowanym instruktorem dla nrtodzieiy i doroslych. Celem rodzinnych
spotkaf w lesie jest powrot dzieci i ich opiekun6w do kontaktu z naturq, zachgcenie
ich do poznawania i odkrywania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienie ich
oraczajqcym swiatem. Spacery zllojami to propozycja dla ku2dego, kto lubi spacery
i ruch na swiezym powietrzu (bez wzglgdu na wiek i kondycjg) - pod okiem
do6wiadczonego instruktora bedzie okazja nauczyc sie wlaSciwej techniki.

Koszty zwiryanez
pnedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

ZIego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy

budZetu l;adv dzielnsf) Koszt calkowity (brutto)

Wynagrodzenie dla
dwoch edukator6w
przyrodniczych Q os. x
l0 spotkafr x250 zt)

Wynagrodzenie dla
instruktora nordic-
walking (1 os. x 20
spotkari x 200 zt)

Zakup materialow
edukacyj no - p lastycznych
na rodzinne spotkania w
lesie.

Relacja fotograficzna

Promocja projektu
(kompozycja i wydruk
material6w
promocyjnych)

Koordynacj a oraz
obsfuga administracyj no-

5 000,00 zl

12 500.00 a 12 500.00 zN



Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko6i musi byi okreslona w uchwale.


