
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleiry zapoznaf sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46
b19d6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
mo1na opisa6 kr6tko, a jednoczednie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujpte w budZecie muszqby6 realistyczne. Bud2et oprficz kwot musi zawiercl spos6b ich

rczema.

Wniosek Konkursowy,,Prz|t iarzna dzielni ca)'
Tvtul wniosku:

GIMNASTYKA CIAI,A I UMYSI,U :

,,POSTAlry NA ZDROWIEU

Termin rozpoczpcia: STYCZEN 2019

Termin zakoftczenia:
GRUDZIEN 2OI9

Partner 1 - Wnioskodawca:
RADA DZIELNICY GRABOWEK

Partner 2 * SZKOI,A PODSTAWOWA NR. 52 W GDYNI

. moze byd wigksza liczba partnerdw

OPIS PRZEDSIDWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad

rozwiq.zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzipki realizacji
przedsigwziqcia.

Projekt,,Gimnastyka ciala i umyslu" w formie zblizonej do obecnie proponowanej
z powodzeniem realizowany jest od roku w naszej dzielnicy i cieszy sig du2ym
powodzeniem w6r6d duLej rzeszy mieszkaric6w : dzieci, nlodziely i os6b
doroslych.

W ramach projekfu powstala duia grupa nieformalna uczestnik6w, kt6ra
zaproponowala poszerzeninzajp( o nowQ tematykp i moduly zajp6,
Propozycje poniZej.

Kazda grupa mieszkaric6w w ramach projektu mohe znalei,t zajEcia
usprawniajqce i rozwrjaj4ce sprawnoSi ruchowq oraz poptawi6 og6ln4 kondycjq
frzycznqi psychicznq.

Proponowane s4 3 bloki zajpi, kt6re mai4 na celu aktywizacjp fizycznqsluaqcq
bezpoSrednio polepszeniu stanu zdrowia i urnyslu uczestnik6w, wytworzeniu
nawyk6w gimnastyki i ruchu jako modelu spgdzania czasrrwolnego i dbania o swoj4
kondycjg.

Zadanient bloku zajEi teoretycznych jest zwipkszenie SwiadomoSci wplywu
prostych metod i form na wzrost indywidualnego zadowolenia i samopoczucia
w zyciu codziennym.



l. Gimnastyka
- zdrowy krggoslup
- gimnastyka usprawniaj qca.

- taniec.

2. Zndbaj o siebie
- samoobrona,
- zajEciazwizaint,
- spotkania z dietetykiem,
- zajgciamanualne , zdobnictwo.

3. Blok zajp6, dla dzieci

- gry i zabawy ruchowe.
- zajpcia manualne, zdobnictwo.

SPODZIEWAI\IE EFEKTY:

o ZwiQkszenieliczby mieszkaric6w doroslych i dzieci aktywnie spEdzai4cych
czas i dbajqcych o swoje zdrowie i samopoczucie.

o Stworzenie obszaru integracji i nawi4pywania wigzi spolecznych.
o Nawiq,zanie wsp6lpracy inst5rtucji i podmiot6w dzialaiqcych w dzielnicy.

Grupa
odbiorc6w.

Zainteresowani mieszkaricy dzielnicy Gdyma Grab6wek - program otwarty

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Planowany projekt bgdzie realizowany na terenie obiekt6w sportowych:
sali gimnastycznej, sali judo, sal lekcyjnych i korylauy Szkoty Podstawowej m 52
w Gdyni. SP52 - partner projektu udostgpnia nieodplatnie w/w pomieszczenia
na planowane zajgcia.

Moduly zaj96 bgd4odbywa6 siE w nastgpuj4cych sekwencjach:
1. Gimnastyka

Zdrowy krggostup I godz, w tygodniu,
Gimnastyka usprawniajqcal godz. w tygodniu,
Taniec I godz. w tygodniu

2.Zadbaj o siebie 2godz. w miesi4cu
3.Gry izabawy ruchowe lgodzw tygodniu.
4. Zajgciamanualne dla dzieci 1 godz. w tygodniu
4. Aktywne zaiecia ofwarte : tenis stolowy, inne - w godzinach trwania eimnastyki.

Harmonogram
rcalizacji
projektu.

o Grudzieft20l&lI polowa stycznia 2019 akcjainformacyjna i nab6r
uczestnik6w projektu.

o lltydzieri stycznia 2019 r. - grudzief 2019 r.4 godz. zajgi rucholvych
zgodnie z modulami I Gimnastyka i 2 Blok dla dzieci.

. Luty - listopad 2019 r.2 godz. zajgi miesigcznie zgodnie z modulem ,,zadbaj
o siebie"

Pruerwa wakacyina czerwiec - wrzesief



Grudzieri 2019r, zakoficzenie i podsumowanie projektu.

Sla'6cony opis
przedeipwzipcia
(maksymalnie 3
zdania)do
umioszczenia na
stronie intemetowej

Projekt ,,Gimnastyka ciala i umyslu - postaw na zdrowie" jest adresowany do
chgtnych mieszkarlc6w naszej dzielnicy dorostych i dzieci,kt6rzy sq zainteresowani
udzialem w zajeciach ruchowych i aktywnych zajgciach, shrZqcych polepszeniu
sprawnoSci flzycznej i umyslowej. Pod kierunkiem do5wiadczonych instruktor6w
moZna nauczyd sig prostych sposob6w na polepszenie swojej kondycji zdrowotnej,
nrigkszenie dobrego samopoczuciazbyciaaktywnym i dbaj4cym o wlasny ronv6j.
Walorem projektu jest to, 2e:

1. Adresowany jest do duzej rzesry mieszkaf,c6w.
2,Tnva caly rolc
3.Usytuowany jest w dogodnym miejscu nieopodal przystank6w autobusowego

i SKM.
4. Ma jui swoj4 dobr4 rozpoznawaln4 markp .

Koszty zvtiqzanez
przedsipwzipciem z ich kalkulacjq
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy' )

Oplata instruktora

ruchowe /gimnastykatariecl
oraz instruktora wizuint
i dietetyka
I godz. - 120,0021
120 godz. x 120,00z,1 :
14 400,0021

Oplata instruktora
samoobrony, , zaJee

ruchowych dla dzieci otaz
instruktora zaj gi manualnych
1 godz. - 100,0021
80 godz. x 100,0021:
8000,0021

Materialy do prowadzenia
zajp6. manualnych
dla dzieci
wklady do pistoletu (20 szt.
ok.20 zl)
farba akrylowe w
tubach (r6ine kolory), (25 -
30 szt. w tubach 100m1 - ok.

14 400,0021

8 000,00zl



farba akrylowa w puszce
biala podkladowa (2 szt.
ok.30 zl)
pgdzle r62nej
gruboSei (30 pedzli
do farb akrylowych - ok. 140
zl)
biale ozdobne
kamienie otoczaki
(worek - 50 A)
folia malarska"
(3 opakowania40 zl)
rgcznik papierowy
(3 sn. - 15 il)
tarczado ciecia
sklejki drobnozgbata
(50 zl)
chustki wilgotne
(3- pak okolo 15 zl)
rgkawiczki jednorazowe
opakowania- 40 zt)
mydlo do czyszczenia pgdzli
(7 zl) sklejka drewniana
do pocigcia, (2 szJ - 3m2 -
ok. 160 zl)
wstqgki (10 szt. - ok.40 zl)
pistolet na gor4cy klej,
(lszt- ok.47 A)
Razem: 675 ,00 zI

Materialy do prowadzenia
zajp6, manualnych dla
doroslych:

bombki styropianowe - 10
sfi - 30zl; stoZki
styropianowe - l0 sn - 30 zt
; jajka styropianowe - 15 szt
- 30 A; brokat sypki - 5 szt -
20zl;rafra-2op-15zf,;
cekiny - 4 op -25 A;
tasiemka wq,ska - 5m - 5 A ;
bibula - 5 szt - 15 zl; pi6rka
- 3 op - 15 zl; blok
rysunkowy kolorowy - 5 szt
- 15 zl; klej wikol - 5 szt -
25 zl: klei polimerowv - 5

675,0021 675,0021



szt - 30 zl ; sznurek jutowy -
10 szt - 50 zl; filc - l0 szt -
20 zl; blok techniczny
kolorowy - 5 szt - 20 zl ;

papierkolorowy -lryza
30,0021 x I 0szt :300,0021,

tusz kolorowy do drukarki :

lszt. - 100,0021x2:
200,00r.1, no?y czki I szt.
l0,00zN x 10:100,0021
Razem:92510021

Materialy do zajp6
ruchowych:

Pilki rehabilitacyjne gumowe
male lsz. 40,0021x25:
1000.0021

1) Nie wiqcej niZ lottotawynikajqca z $ I ust.
p rzeprow a dzan i a konku rsu,

Projekt jest kontynuacj4obecnie realizowanego ,,Gimnastyka ciala i umyslut'
i ma liczne grono uczestnik6w i zostal poszerzony o nowe propozycje mieszkaric6w.

O5wiadczam, tejako partner wniosku konkursowego ,rGimnastyka ciala i umyslu - postaw na
zdrowie"..:............ jestem got6w do realizacji deklarowanych
powyZej zadafi z calq staranno5ciq i zaanga2owaniem pzestrzegaj4c zasad okreslonych
w Ustawach: prawie zam6wierfi publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z (Partnero l) oraz funkcja
icepzewodnicz4cy rady dzieln

tdr4h Sae+aek" * fr?4<
w-t&r7r".e'* ou.i oz]aq rt'c>o4 abte]r"- o7

two ?t^o{ma,b
pnzAn MrAStn Covr.rr

Potwierdzeni e Aohenta wnio sku :

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi by6 okreSlona w uchwale.


