
rii\t.j,'\ l )/ itjL.i.iii. y' i.),1Dtifivt',ri
'l.rl,'V,i ir.-,;r l:i i:rr;k:c.i Bil

lj3."Si:{:} ti f, y /I iE1
'['r-.1. iiZ0 -,Stj - iiS

Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski rralef wypetrniai na komputerze.

2.przedwypehilniem wniosku naley zapoznal sig zzasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46

blgd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek'

3.'Kryteria o""ny wniosk6w s4 okre6lone w zasadachprzeprowadzania konkursu.

4. Dtugogci opisow nie s4 limiiowane, jednak dogwiadczenie pokazuje ,2e dobry i przemy6lany projekt

moina opisa6 kr6tko, a j ednocze5nie wyczerpuj 4co'
j. f*"ty ujgte w budzeciemusz4 by6 iealisty izne.BtdLet opr6czkwot musi zawienl spos6b ich

vtyliczenia.

B4dZ seniorem, kt6ry wie jak korzysta6 z zycial - spotkania

fi1m6w, dyskusje dla os6b 55+
Tytul wniosku:

zefi2019Termin roz
zieri' 2079Termin zakor{czenia:

Rada Dzielnicv GdvniaPartner L - Wnioskodawca:
Centrum Akt Sci Seniora w GdyniPtrtner 2 *

Szkolno-PrzedszkolnY nr 3 w GdPartner 3 *

TrudnoSci os6b 55+ w okr rzyszlol oraz okre6lenie swej roli w

zmieniaj qcym sig spoleczeristwie.
Potrzebasenior6w, zwlaszczaos6b samotnych do aktywnego spqdzania czasvpoza

domem w wigkszYm gronie os6b.

Brak oferty zajg(, dla senior6w w Dzielnicy i najblizszej okolicy.

Spotkania pozwol4 na wigksz4 integracjg os6b powylei 55 roku Zycia w Dzielnicy'

Na spotkaniach powstanie przestrzef do poruszenia problem6w z Zycia codziennego

oraz wymiany doSwiadczeri wSr6d uczestnik6w spotkari'

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazostal
rozwi4zany htb
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

nti.ot u*y Ori.t"icy Dqbrowa po 55 r.2. , atakZe osoby samotne

celem projektu jest wprowadzenie nowej jakosci w Lrycie senior6w tak by moglo by6 ono

kaZde go dnia bar dziej satysfakcj onuj 4ce.

W ramaeh projektu przewidziany cykl spotkari pozwalai4cy naL4czne uczestnictwo w calym

projekcie nawet do kilkudziesigciu os6b.

Na cykl sklada sig pi96 spotkaf tematycznych trwaj4cychpo 2,5 godz. odbywaj4cych sig 1

razw tygodniu;dla gfupy do 20 os6b - grupa uczestnik6w nie musi by6 stala.

Na kaZde spotkanie sktrada sig:

- projekcja fragmentu filmu o tematyce zwi4zanej ziryciem seniora

- A'rtrr:" -oJ"ro*un anatematfilmu z odniesieniem do Lycia os6b obecnych na spotkaniu

Na spotkaniach bgd4 poruszane r62ne kwest iu o obejrzany

nug-."t filmu. Spoiiania bgd4ptzebiegaty przy kawie, ciastku' w

tra[cie kt6rego Agazrepro*udtonu rozmowa i1zane zporzebami'

przekonaniairi i postaw4 bohater6w filmu, z odniesieniem do 2ycia uczestnik6w

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



Harmonogram
realizacji
projektu.

Etap I Pr4rgotowanie cyklu spotkari -Styczefi2019
- kontakt z wykonawcami
- organizacja spotkari
Etap II Realizacja cyklu spotkari - Luty-Maj 2019
- 5 moderowanvch spotkari dvskusvinvch realizowane | ruz w tygodniu

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie intemetowei

Zapraszamy Senior6w na spotkania w ramach projektu Przyjaznej Dzielnicy. W kameralnej
atmosferze porozmawiamy o codziennoSci seniora, o rado6ciach i trudnoSciach, o tym, co
moze Senior zrobil dla siebie i swoich relacji. Wstgpem do rozmowy bgdzie fragment filmu
w tematyce spotkania.

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Zteeo wklad finansowv
-4\

budzetu radv dzielnicvr) Koszt calkowity (brutto)

I Organizacja spotkari
(wykonawca,
poczgstunek, materialy
dla uczestnik6w), Fra
badZ rachunek

5000 0 s000

Razem 5000.00 zl 0,00 zl 5000.00 zl
l) Nie wigcej ni2 h,uota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
prz e p r ow adzani a k onkur su.
2) Nip iest ohliqnlnninv

Inne uwagi maj4ce znaczenie przy ocenie bud2etu.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego B4dZ seniorem, kt6ry wie jakkorzystal z

Zycial - spotkania Iematyczne, fragmenty film6w, dyskusje dla os6b 55+ jestem got6w do

realizacji deklarowanych powytej zadafi z calq starannoSci4 i zaangaiowaniem przestrzegaj4c
zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfl publicznych, finansach publicznych oraz o

dzialalno5ci noZvtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy) por.,^,^^^l1d!1'9).

Le cho straw D zierlak, Przewodni czqcy Rady D zielnicy D 4browa

Imie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 lt--+*r# &r'i Soninrc

B o Zena Z glinska, D yrektor C entrum Aktlvno S c i S eni ora

Imie i nazwisko osobv oodpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 3 Pddpistv)

Krzysztof Jankowski,
dyrektor Zespotru Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni

! IIRTA

Potwierdzeme zNohenia wniosku:

O bowi 4zko w y zal4cznikz
Ilchwala radv dzielnicv o orzvstaoieniu do konkursu. W

Podpis:

ku le
jego wysokoSi musi by6 okre6lona w uchwale.
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pien przypad go rady dzielnicy


