
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:

z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn 46

h przeprowa dzania konkursu'
adczeniepokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt

Budzet opr6cz kwot musi zavr\erat spos6b ich

liczenia.

Josa dla senior6w
Tytul wniosku:

2 sIycznia?}l9
Termin rozpoczgcia:

2 grudnia2}l9
Termin zakofczenia:

Rada DzielnicY Leszc zYnkr
Partner I - Wnioskodawca:

Fundacja ZdrowY SmYk
Partner 2 *

mo2e byi wigksza liczba Partnerow

OPIS

Polsce bardzo popularna, cieszy sig coraz

b. Powoli odchodzi w PrzeszNofic

ftzycznych i PsYchicznYch. Joga

ruchomoSc w stawach, przywrca czny, dzigki ktorej odciqZane s4

PoPrawia kr4Zenie krwi,
praca organ6w wewnEtrznych,

wiek.

Celem cwiczefr i niecie mo2liwie jak najwigkszej i ciala oraz

Diagnoza
problemu, ktorY

ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzebY

lokalnel
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
z-aspokojona

dzigki realizacji
przedsigwzigcia



usunigcie napigi i sztywnoSci powstalych na skutek raku aktywnoSci fizycznej'

WaZnym elernentem iwiczefi jist profilaktyka lub spowolnienie postqpowania

zwyroiniefr w obrgbie ukladu kostnego. W praktykowaniu jogi dla seniorow chodzi

o to, aby codzienne czynnoSci, takie jak wejScie naftzecie pigtro czy dobiegnigcie

do autobusu, nie sprawialy starszym osobom problemu'

Mieszkaricy dzielnicy Leszczynki oraz s4siedniej Chyloni w wieku 60+

Joga dla senior6w to zajEciadostosowane specjalnie do potrzeb i mozliwoSci os6b

staiszych. Nie wymagaj4 od uczestnik6w dobrej kondycji frzycznei czy

rozci4gnigc ia - |wicienia przebiegaj4 w spokojnej atmosferze, a ich wykonanie nie

jest truldne. Jednoczesnie j-oga dla seniorow znaczqco poprawia samopoczucie i

zwigksza sily witalne, atatego stanowi wazny czynnik obni1ajqcy ryzyko depresji

starczei.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

zajgciabgd4 trwai 45 minut i odbywai sig b9d4 cyklicznie razw tygodniu, zgodnie

zpizedstawiony- harmonogramem (z wkluczeniem Swi4t, ferii i wakacji).

Miejscem spotkari bgdzielntegracyjne Przedszkole Niepublicznego Zdrowy Smyk

nu ul. eelpliRskiej a zajgciaodbywae sig b9d4 w godzinach popoludniowych od

stycznia do grudnia 2019 r.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Celem iwiczen jest osi4gnigcie mozliwie jak najwigkszej elastycznoSci cialaoraz

usunigcie napigi i sztywiroSci powstalych na skutek braku aktywnoSci frzycznei'

Koszt calkowitY (brutto)
Z tego wklad ll":t:*l
budzetu rady dzielnicY-'

Ztego z

wnioskowanych w,
konkursie Srodk6w"

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalku lacj4
(liczba iednostek, cena

3.825,00 zt

6500.00 zl

3.825,00 zl

3,825,00 zl

650,00 zl

Wynagrodzenie dla

specjalisty zzaktesu
logopedii 45 zaiglw
roku x 85 zl

Optaty eksploatacYjne

lokalu 45 x85 zl
(sprz4tanie , Pr4d, woda,

artykuly wsPomagaj4ce

zajgcia)

Promocja wydarzenia
(reklama w internecie,

8300,00 zt



lfi" r,g"e1 ,iz lauota wynikaiqca z $ l ust' 2 zasad

prze prou,adzan i a kon kursu,

lnne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ..:#Pi!"J4n";'
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyzei zada,ft z cal4 starannoSci4

prawie zam6wiefi ,uungutowaniem przestrzegaiac zasad okreSlonych w Ustawach:

publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poZytklr publiczne
lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wn icy (Partnera l) oraz funkcja

:j'tA)' J rpfivLo RADA DZIELNICY LESZCZYNKI

ul. Morska '1 86
u, re ?ft1 nc oot) L+'

z ramienia Partnera

,y' fi*Pru!'
9581 66t81 85

Potwi erdze me zlolenia wnio sku :

O b owi 4zko wy zal4cznik:
Uchwala rady-dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy

jego wysokoSi musi by6 okre5lona w uchwale'


