
Uwagi dla os6b rvypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelnia6 na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku naleiry zapoznal sipzzasadanri przeprowadzaniakonkursu, by uniknq6
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy6lany projekt
moLna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczelpuj4co.
5. Kwoty ujqte w budZecie musz4by6 realistyczne. BudZet opr6cz lcrrrot musi zawierad spos6b ich

liczenia.
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mo2e byc wi gks za liczba partner6w

Klub Seniora w Cisowej przy wsp6fpracy z Centrum Aktywno6ci Seniora od listopada 2015

roku prowadzi dzialalno6i na rzecz gdyfskich Senior6w. Od 2016 roku w ramach

aktywno6ci skierowanej na rzecz rodzin w siedzibie fundacji odbywajq siq tak2e zajqcia

w ramach Klub6w Dziecka oraz Rodzic6w Dzieci Niepelnosprawnych. W trakcie tej ju2

blisko dwuletniej pracy oraz w wyniku konsultacji z lokalnymi mieszkaficami

uczestniczqcymi na spotkania Klub6w zaobserwowaliSmy ogromnq potrzebq stworzenia

miejsca, kt6rego specyfika i charakter zajqd pozwolq na integracjq miqdzypokoleniowq oraz

zacieSnianie wiqzi pomiqdzy mieszkafcamidzielnicy w r62nym wieku.

W dalszym ciqgu dostrzegamy wiele potrzeb wynikajqcych z duiej liczby mieszkaric6w

w wieku senioralnym zamieszkujqcych Cisowe oraz pobliskie dzielnice. W zwiqzku

z pojawiajqcymi siq problemami oraz sugestiami dostrzegamy potrzebq dalszego rozwijania

Klubu Seniora gl6wnie poprzez:

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazostat
rozwiqgany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzipki realizacji
przedsiqwzigcia.



- podjecie dziafa6 zwiqzanych ze zwalczaniem dyskryminacji i wykluczenia os6b starszych,

przelamaniem barier odcinajqcych je od 2ycia spofecznego i samotno5ci

oraz otwarcie Senior6w na nowe doSwiadczenia i znajomo3ci, dziqki organizacji

wsp6lnych zajqi dla dzieci i doroslych;

- stworzenie miejsca spotkari oraz aktywizowanie i integrowanie Senior6w z Cisowej

oraz pobliskich dzielnic poprzez zajqcia i wsp6lne spqdzanie czasu;

- poprawienie samopoczucia i sprawnoSci fizycznej os6b starszych dziqki uczestnictwu

w zajqciach gimnastycznych i ruchowych.

Czqste rozmowy z czfonkami spofeczno5ci Senior6w Cisowej oraz pobliskich dzielnic

utwierdzify nas w przekonaniu, i2 dalszy rozw6j Klubu Seniora bqdqcego miejscem zar6wno

spotka6, jak i poszerzania wiedzy uczestnik6w bqdzie wyj6ciem naprzeciw zapotrzebowaniu

lokalnych mieszkafic6w. Brak podobnej przestrzeni zlokalizowanej

we wspomnianej dzielnicy sprawia, i2 jej mieszkaricy w wieku 55+ czujq siq wykluczeni,

pominiqci i mniej wa2ni od Senior6w z innych dzielnic Gdyni, w kt6rych podobne

przedsiqwziqcia funkcjonujq pomySlnie ju2 od wielu lat. Zaobserwowali6my, 2e okazane

Seniorom wsparcie odbija siq pozytywnie na poziomie ich samooceny, a tak2e poczuciu

lokalnej toisamoSci. Zajqcia u5wiadamiajqce i edukujqce dla os6b starszych w dziedzinie

zdrowia oraz rozwoju wlasnego pozwalajq wyeliminowai proces stagnacji i alienacji

lokalnych mieszkafc6w. Zajqcia umo2liwiajqce poszerzenie wiedzy i zmianq

dotychczasowego trybu |ycia, iwiczenia oslabionych zmysf6w oraz aparatu mowy

uwra2liwiajq Senior6w na konieczno5i zadbania o poprawq wtasnego stanu zdrowia

oraz umo2liwiajq im latwiejsze i bardziej pewne wchodzenie w interakcje z innymi

mieszkaf ca mi dzielnicy.

W trakcie naszej dotychczasowej pracy stworzyli6my na terenie dzielnicy Cisowa pierwszy

punkt, w kt6rym r6wnie2 rodziny z dzieimi (takZe niepelnosprawnymi dziqki

przystosowaniu budynku dla potrzeb os6b o ograniczonej sprawno6ci) mogq spqdzai

wsp6lnie czas i integrowai siq z pozostalymi mieszkaficami. Wychodzqc naprzeciw

tej potrzebie w siedzibie Fundacji Adaptacja od wrze3nia 2016 roku funkcjonuje tak2e Klub

Dziecka i Rodzica, kt6rego dziafalnoSi w okresie wrzesief 2016 - grudzieri 2076

finansowana byla w ramach pilota2owej edycji programu Przyjazna Dzielnica. StaliSmy siq

tym samym pierwszym miejscem na terenie dzielnicy Cisowa dedykowanym aktywnemu

spqdzaniu czasu dla dzieci i ich rodzic6w. Dziafalno6i Klubu kontynuowana byfa tak2e



w roku 2Ot7 oraz 20L8. W ramach zajqi dzieci biorq udzial m.in. w zajqciach rytmicznych,

przedstawieniach teatralnych, wsp6lnym czytaniu bajek oraz spacerach, a tak2e balach

dla najmlodszych. Rodzice za5 majq mo2liwo6i skorzystania z udzialu w warsztatach

tw6rczego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, kt6re owocujq nowymi pomysfami zabaw

i pomagajq kreatywnie organizowai wsp6lny czas z dzieimi. Nasza inicjatywa spotkafa siq

z przyjaznym odbiorem lokalnych rodzin, dlatego te2 pragniemy stworzyi mo2liwoSi

kontynuacji Klubu w kolejnym roku kalendarzowym (2019).

Obecnie pragniemy pofqczyi poszczeg6lne zajqcia obu Klub6w stwarzajqc miejsce

dla integracji miqdzypokoleniowej mieszkafic6w Cisowej oraz pobliskich dzielnic. Uwa2amy,

i2 podobna inicjatywa zaowocuje pozytywnymi do6wiadczeniami dla wszystkich grup

wiekowych. Oferta Klubu Miqdzypokoleniowego mialaby nie tylko sprzyjai zacie5nianiu

wiqzi pomiqdzy rodzicami i dzie6mi, czy Seniorami, ale tak2e stwarzai warunki do

zawierania znajomoSci pomiqdzy wszystkimi uczestnikami zajqi w r62nym wieku.

Grupa
odbiorc6w.

Projekt kierowany jest do mieszkafc6w dzielnicy Cisowa oraz pobliskich dzielnic, kt6rzy

zainteresowani sq poszerzeniem swojej wiedzy oraz spqdzaniem aktywnie wolnego czasu.

Pragniemy aby nasza oferta skierowana byfa do rodzin chcqcych zacie6nii wiqzi poprzez

wsp6lne spqdzanie czasu i zabawq oraz chcqcych wymienii siq do5wiadczeniem

i integrowai z innymi. Szczeg6lnq uwage zwr6cii chcemy na osoby samotne

orazze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu.

Do zainteresowanych naszq dzialalnoSciq os6b postaramy siq dotrzed dziqki ogfoszeniom

w lokalnej prasie.oraz pobliskich parafiach, ulotkom i plakatom zamieszczanym

w budynkach mieszkalnych, sklepach, o6rodkach zdrowia, etc.

Opis
planowanego
do realizacji
projeknr.

Gl6wnym zafo2eniem realizacji projektu jest integracja mieszkaic6w Cisowej

oraz pobliskich dzielnic w r6inym wieku iwymiana doSwiadczeri.

Tworzony projekt w zakresie oferty dla senior6w skupia siq na aktywizacji i poszerzeniu

wiedzy os6b starszych z dzielnicy Cisowa w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki chor6b

wieku podeszlego oraz podtrzymania dotychczasowego stanu kondycji fizycznej, a tak2e

poslu2yi mo2e zaciekawieniu nowymi tematami i otaczajqcym Swiatem,



W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie prelekcji oraz warsztat6w

z lekarzami 162nych specjalizacji (kardiolog, geriatra etc.), dietetykamiczy rehabilitantem.

Mialyby one na celu nakierowanie uwagi Senior6w na istotno5i dbania o zdrowie

i prowadzenie aktywnego trybu 2ycia r6wnie2 w zaawansowanym wieku. Powiqzanymi z tq

tematykq spotkaniami bylby tak2e Warsztaty Pamiqcidla Senior6w odbywajqce

siq cyklicznie. Zajqcia te bylby prowadzone przez specjalistq zajmujqcego siq w swojej pracy

gl6wnie tematykq geriatrii oraz aktywizacji os6b starszych, psychologa. lch celem bytaby

poprawa koncentracjioraz pamiqci os6b w wieku senioralnym, ulatwiajqce

im codzienne funkcjonowanie oraz wykonywanie powszechnych, domowych obowiqzk6w.

Podobne zajqcia odbywajq siq w ramach zajqi Klubu Seniora od poczqtku jego istnienia

i cieszq siq duiym zainteresowaniem uczestnik6w.

Ponadto w ramach realizacji projektu pragniemy umo2liwii kontynuacjq grupie Senior6w

(liczqcej okofo 15 os6b) dostqp do zajqi gimnastycznych odbywajqcych siq dwa razy

w tygodniu prowadzonych przez profesjonalnego fizjoterapeute. W trakcie funkcjonowania

Klubu Seniora w Gdyni-Cisowej zauwa2yli6my ogromne zainteresowanie podobnymi

zajqciami. Dodatkowo chcielibySmy kontynuowa6 zajqcia aerobiku w wodzie odbywajqce

siq na basenie przy Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Zajqcia odbywai siq bqdq Vzy razy

w miesiqcu, z nich 2 pragniemy sfinansowa6 z bud2etu dofinansowania. Dotychczas aerobik

w wodzie cieszyl siq du2ym zainteresowaniem ze wzglqdu na zr62nicowanq formq oraz

prowadzen i e przez do5wiadczonego reha bil ita nta.

W czq6ci projektu dedykowanej dzieciom i rodzicom przewidziano dalsze prowadzenie

Klubu Dziecka i Rodzica w bardziej regularnej formie. W okresie od paidziernika do czerwca

2019 roku pragniemy kontynuowa6 cykliczne, cotygodniowe spotkania dla dzieci.

W ramach tych zajqi zamiennie organizowane bqdq zajqcia rytmiczne oraz artystyczno-

plastyczne.

Ponadto w ramach funkcjonowania Klubu Miqdzypokoleniowego planujemy organizacjq

wydarzef okazjonalnych w tym przedstawief teatralnych, bali, spotkaf Swiqtecznych

skierowanych zar6wno dla dzieci, jak i ich rodzic6w oraz dziadk6w. Wsp6lne zajqcia

i zabawa pozwolq na integracjq mieszkaric6w dzielnicy w ka2dym wieku i tworzenie nowych

wiqzi pomiqdzy sqsiadami. Pozwolq one r6wnie2 na wymianq do6wiadczef korzystnq



zar6wno dla najmfodszych jak i starszych uczestnik6w Klubu.

W ramach realizacji projektu planujemy organizacjq dw6ch edycjiwarsztat6w

skierowanych do rodzic6w. Skupiq siq one na tematyce tw6rczego i odpowiedzialnego

rodzicielstwa, kt6re poprowadzone zostanq przez profesjonalnego psychologa.

Pozwolq one poszerzyi wiedzq oraz pobudzii kreatywnoSi rodzic6w, dziqki podzieleniu siq

pomyslami na wsp6lnq zabawq z dzieimi.i metody radzenia sobie z codziennym stresem

Klub Miedzvpokoleniowv

Spotkania prozdrowotne - paldziernik 2018 - czerwiec 2019 (5 spotkafi)

Warsztaty Pamiqci- paidziernik 2018 - czerwiec 2019 (6 spotkafi)

Cwiczenia z fizjoterapeutq - pa2dziernik 2018 - czerwiec 2OL9 (62 zajqcia)

Zajqcia na basenie + Aerobik w wodzie - paZdziernik 2018 - czerwiec 2OI9 (2O zajgtl

Spotkanie wielkanocne oraz wigilijne - grudzieri 2018, kwieciefi 2019

Zajqcia rytmiczno-ruchowe - paidziernik 2018 - czerwiec 2019 (18 zajqi)

Tajqcia plastyczno-artystyczne - paidziernik 2018 - czerwiec 2019 (8 zaje6)

Teatrzyk miqdzypokoleniowy - pa2dziernik 20L8 - czerwiec 2OI9 (2 wystqpy)

Bal na powitanie wiosny ijesieni - paZdziernik 201-8, marzec 2019

Harmonogram
realizacji
projektu.

W ramach Klubu Miqdzypokoleniowego pragniemy fqczy6 wszystkie pokolenia

mieszkafc6w Gdyni we wsp6lnych zajqciach artystycznych, edukacyjnych, prozdrowotnych

oraz o96lnorozwojowych. Przy5wieca nam cel integracji mieszkafc6w w r62nym wieku,

wzrost poczucia wsp6lnoty oraz dzielenie siq zdobytymi na zajqciach do6wiadczeniami.

Poprzez zdobytq przez uczestnik6w wiedzq przyczynimy siq do propagowania zdrowego

trybu 2ycia oraz pielqgnacji re lacji m iqdzypo ko le niowych.

Skr6cony opis '

przedsiqwzipcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie internetowej

Koszty z:wiqzane z
przedsiqwzipciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

l\
konkursie Srodk6w''

Zteeo wklad finansowy. .. 5)
budzetu radv dzielnicv-' Koszt calkowity (brutto)

Spotkanie prozdrowotne
(5 spot. x 200 zl: 1000
zN)

Warsztaty Pamigci dla
Senior6w (6 spotkari x
l00zl: 600 zl)'

1 000.00 zl I 000,00 zl



a
J
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

Cwiczeniaz
frzjoterapefiq(62
zajpciax 65zl: 403021)

Spotkanie wielkanocne i
wigilijne (2 szt. x 3402\
:680 zl)

Koordynator proj ektu (9
m-c x 50021:4500 zl)

Wynajem lokalu (9 m-c
x200zl: 1800 zt)

Prowadzenie zajg! na
baSenie + Aerobik w
wodzie (20 zaj96 x 280
zl.:5600 zl)

Zajqcia rytmiczno-
ruchowe (18 zajgi x 1 10

zl:1980 zl)

Zajgcia plastyczno-
artystyczne wraz z
materialami (8 zajqi x
300 zl:2400 zl)

Teatrzyk
Migdzypokoleniowy
(2 wystgpy x 500 zl:
1000 zl)

Bal na powitanie wiosny
oraz jesieni (2 x700 zl=
1400 zl)

4 030.00 zl

680,00 zl.

4 500,00 zl

800,00 zl

5 600,00 z\

980,00 zl

2 400,00 zl

000,00 zl

1 400,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zN

0,00 zl

4 030,00 zl

680,00 zl

500,00 zl

800,00 zl

600,00 zl

980,00 zl

2 400,00 zN

000,00 zl

400,00 zl

Razem 24 990.00 zl 0,00 zl 24 990.00 zl
1) Nie wiqcej ni2 larcta wynikajqca z $ I usl. 2 zasad
p r z ep row a dzania kon kursu.
2) Nie iert oblisalorvinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego qllwflCll,f,\qWwN0.Jll,tl'glLA,.L.VAIAW
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej {ndafi z' cal4 starannoSciq

i zaangatowaniem przestrzegajec zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
nublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Imie i nazwisko osobv oodpisuiacei wniosek z ramienia radv dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja Podpis(y)



O b owi4zko vry zalqcznikz
Uchwala rady dzielnicy o prryst4pieniu do konkursu. W przypadku wk
jego wysokoSd musi by6 okre5lona w uchwale.

RADA DZIELNICY CISOWA
ul. Chyloirska 227,81-007 GdYnia

tel. 58 664 35 51

dzielnicy


