
Uwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naldry wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleiry zapoznat sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn4i
bl9d6w fonn alnych dyskwal ifi kuj 4cych wn io sek,
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okredlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dfugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje,2e dobry i przernySlany projekt
mozta opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie mrsz4 by6 realistyc zne. Budlet optocz kwot musi zawierat spos6b ich
wyliczenia,

Tytul wniosku:

Termin rozpoczgciaz
2 stycznia2019

Termin zakoficzenia:
2 grudnra2}l9

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zynkt

Partner 2 *

Integracyjne Niepubliczne Przedszkole Zdrowy Smyk Sp. z o.o.

. moze byi wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Lo gorytmika pole ga na wykonywaniu cwiczeh muzy czno -ruchowych. Maj 4 one
formg zabary, dzigki kt6rej moznawyksztalcii lub usprawnii ruchy calego ciala
(makroruchy), a co zatymrdzie - poSrednio usprawni6 naruqdy mowy (mikroruchy).
Gl6wnym celem jest wigc korygowanie wad mowy i sluchu, aprzy tym
uwraZliwienie na cechy wsp6lne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo,
dynamika, barwa dzwigku.

ewiczeniadla najmlodszych znaszej dzielnicy maj1nacelu rozwijanie umiejgtnoSci
sprawnego wykonywania ruchu, pomagaj4 w orientowaniu sig w czasie rprzestrzeni,
sprzyjajqpoprawie koncentracji, stymuluj4 sprawniejsze mySlenie. Ponadto mogQ
byc przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania,
poczucia odpowiedzialnoSci, umiejgtno6ci pracy w grupie). 54 wigc te2 Srodkiem
stosowanym w terapii os6b z zaburzentami na tle spolecznym.

Grupa
odbiorc6w.

Najmtrodsi mieszkaricy Gdyni, dzielnicy Leszczynki3-6lat. Zajgcia odbywaj4 sig w
grupach 7-10 os6b.



Naszym najmlodszym proponujemy cykl 45 zajgf terupetfiycznych, podczas ktorych
bgdziemy oddzialywa(, na sferg sluchow4, sluchowo-ruchow4 i ruchow4. Metodg tg

stosuje sig przede wszystkim w pracy z dzie6mi, przy czym na jej skutecznoS6 nie
ma wpllwu ich rozw6j intelektualny czy teL ruchowy, jak r6wnie2wru2liwo(C
muzyczra czy jej brak. Dlatego te?kahdy zainteresowany Maluch moze wzi46 w
nich tdziat Naj istotniej szyrn elementem w stosowanych 6wiczeniach slowno-
ruchowych jest rytm.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Zajgciabgdqtrwal 45 minut i odbywai sig bgd4 cyklicznie razw tygodniu, zgodnre
z prze dstawionym harmono gramem (z wkluczeniem Swi4t, feri i i wakacj i).

Miejscem spotkari bgdzie Integracyjne Przedszkole Niepublicznego Zdrovty Smyk
na ul. Pelpliriskiej azajEcia odbywai sig bgd4 w godzinach popoludniowych od
styczniado grudnia 2019 r. I

Harmonogram
realizacji
projektu.

ewiczeniadla najmlodszych znaszej dzielnicy majqnacelu rozwijanie umiejgtnoSci
sprawnego wykonywania ruchu, pomagaj4 w orientowaniu sig w czasie iprzestrzen\.

przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na

Ztego wklad finansovry

budzetu r ady dzielnicy' ) Koszt calkowity (brutto)

Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

3.600,00 zl

4.050,00 zl

650,00 zl

3.600,00 zl

4.050,00 zl

Wynagrodzenie dla
specjalisty zzakresu
logopedii 45 zajg(,w
roku x 80 ztr

Oplaty eksploatacyjne
lokalu 45 x90 zl.

(sprz4tanie, pr4d, woda,
artykuly wspomagaj4ce
zajEcia)

Promocja wydarzenia
(reklama w internecie,
plakaty, ulotki)

8300,00 ztr
l) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z $ I usl. 2 zasad
prz epr ow adzania konkur su

oswiadczam. ize iako partner wniosku konkursowego .k.Fn .y.Jl..M!.V*...lM..Pkl.Q.



jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zzdafi z ca\4 staranno5ci4
i zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
publicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci noivtku nubliczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramieniarady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy lub wiceprZewod ni cz4cy r ady dzi etn i cy)
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data

O b owi 4zko wy zzl4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi by6 okre5lona w uchwale.


