
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelnia6 nakomputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleZry zapomad sig z zasadanti przeprowadzania konkursu, by unikn46
blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3, Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak dodwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
moina opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie mvsz.4by6 realistycme. Bud2et opr6cz kwot musi zawiera| spos6b ich
wvliczenia.

Tytul wniosku:

Pikniki Rodzinne na Obluzu
Termin rozpoczgcia:

Termin zakoficzenia: Lipiec 2019

Rada Dzielnicy Gdynia Obluze
Partner L - Wnioskodawca:

Partner 2 * Fundacja Drzewa dla serca

mo2e byd wigksza liczba partner6w

Organizacja cyklicznych spotkafi na Swiezym powietzu majqcych na celu 6wiczenia grupowe

oraz marsze z kijkami, zachqci do wspolnego spedzania czasu, dbania o zdrowie, Ponadto

zwigkszymy aktywno56 sportowq spoleczefistwa, wzmocnimy wiqzi miqdzyludzkie oraz

poznamy sESiad6w,

W dzisiejszym Swiecie trudno jest zwolni6, zatrzymae sig i zrelaksowa6. Zapominamy

o osobach starszych, kt6zy potzebujq zrozumie6 obecny Swiat. Otacza nas ze wszystkich

stron postqp cywilizacyjny, a czasami warto wr6cii do kozeni.

Aktywne spgdzanie wolnego czasu na Swiezym powietzu, dbanie o otaczajqcq przyrode to

priorytet dzialafi podejmowanych pzez Fundacjg Dzewa dla Serca dlatego zastepujemy

telewizjq, gry komputerowe, zaplanowanq aktywno6ciq ruchow4 wsp6lnym spqdzaniem

czasu, zacierajqc r6znice pokoleniowe, Projekt jest pzyjazny dla os6b niepelnosprawnych,
gdyz ma na celu integracjq calego spoleczeristwa, bez wykluczania!!!

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

uczniowie i mieszkaficy dzielnicy



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt ma na celu zwigkszenie aktywno6ci fizycznej na Swiezym powietzu oraz integracji i

aktywizacji spoleczeRstwa, Naszymi odbiorcami bgdq mieszkaficy dzielnicy Obluze,

Zadanie bqdzie promowad zdrowy i aktywny styl zycia. Zachqcimy mieszkahc6w do

spgdzania czasu wolnego na Swiezym powietzu,

Nasze zajqcia bqdziemy realizowad na terenie Dzielnicy Oblu2e organizujqc tzy wsp6lne
pikniki rodzinne podczas kt6rych odbqdqsiq:

. gry zespolowe na Swiezym powietzu;
o nordic walking i gimnastyka dla kazdego
o zabawy z konkursamidla calych rodzin

Grupa animator6w bgdzie miala za zadanie zorganizowa6 aktywny wypoczynek. Zabawy dla

calych rodzin jak r6wniez indywidualne konkursy. Wsp6lna rozgrzewka sportowa przez mini

biegami dla najmtodszych max 50 os6b i nordic max 50 os6b obowiqzywa6 bqdq zapisy ,

Zostanie zakupiony spaqt sportowy i rekreacyjny do zabaw na Swiezym powietrzu.

Uczestnicy odpoczywa6 bqdq na przyniesionych pzez siebie kocach, pozywienie wlasne jak

to na piknikach @, Podczas zabaw bgdziemy rozdawa6 wodq i owoce promujqc zdrowy styl

Zycia.

W miesiEcach czerwiec-lipiec zostanq zorganizowane trzy pikniki rodzinne, gdzie zesp6l

animator6w pzygotuje gry i zabawy rekreacyjne na Swiezym powietzu, Czas i trudno6c

konkurencji bgdzie dostosowana do wieku uczestnik6w. Projekt bqdzie realizowany w dni

weekendowe, Pogoda bqdzie podpowiada6 nam, co bqdziemy robic danego dnia, np.:

pzeciqganie liny, gry w sznura, gra w dwa ognie, r6znego rodzaju konkursy i mini zawody

biegowe i nordic walking, Animatozy zadbajq o to, aby ka2dy spgdzit mito czas, Dla

uczestnik6w bqdzie zapewniona woda iowoce.

Miejscem realizowania zadania jest pobliski las komunalny oraz plac asfaltowy zwany

,,Placem Bawola" pzy ulicy Podg6rskiej 11

1. Maj - pzygotowanie iwydruk ulotek, plakat6w promowanie projektu na stronach

inJernetowych i portalach spoleczno6ciowych oraz w lokalnych sklepach, o6rodkach,

szkotach,

2, Czenruiec - zakup spzqtu sportowego potaebnego do realizacji projektu

3, Czenriec-lipiec - organizaqatrzech piknik6w rodzinnych, zakup wody i owoc6w

Harmonogram
realizacji
projektu.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
sftonie intemetowej

Pikniki Rodzinne w czerwcu i lipcu. Gry, zabawy i konkursy dla ca\ych rodzin na
Swiezym powietrzu. Zabierzcie koce, koszyki piknikowe, gumy do grania,
badmintona i wygodne buty do biegania po dworzu@.
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Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansowlr

budZetu rady dzielnicy'' Koszt calkowity (brutto)
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Projekty plakat+u lotki

Wydruk plakat6w A4 300szt,

(100 szt na 3 spotkania)

ulotki informacyjne 500szt

sprzet sportowy:
. 3 zestawy

badmintona z siatkq
. Drobny sprzet, typu

pilki, kola, mini

kosze, sznury do

grania, gumy do

grania, itp,,

Nagrody za udzial w
konkursach:

. Medale dla
wszystkich 100szt

o zabawkitypu:
Gwizdki, bafiki
mydlane, jojo,

zabawkido piasku,

pluszami, pileczki

kauczukowe,

Duzzelki

woda 1 ,50*100

20kg jablka, arbuzy itp,, 3

spotkania

Wynagrodzenie 6

animator6w x 3 spotkania

Zabezpieczen ie med yczne

1 osoba

50,00

300*2,00=600,00

500-0,35=175

3-200,00=600

1200,00

100szt-3.00=300

3 spotkania *500

=1500,00

3*1 50=450

3*500=1 500

6*300*3=5400

240*3 spotkania=
720,00

50,00

600,00

175,00

600,00

1200,00

300,00

1500,00

450,00

1500,00

5400,00

720,00

Razem 12 495,0021 zl 12 495.0021
1) Niewigcej ni2 lartotawynikajqca z $ I ust. 2 zasad
p rze prow ad z ania kon ku rs u.

2) Nie iest oblisatorvinv.



Fundacja we wlasnym zakresie utworzy Wdarzenia na stronach intemetowych,
rozwiesi plakaty irozda ulotki przy udziale wolontariuszy, ponadto zakupimy
potrzebny sprzgt,

Oswiadczam, te jako partner wniosku konkursowego*fl.t l.{,1..
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z
i zaangaitowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach:

finansach nub ora,z o dzialalno5ci

calq starannoSci4
prawie zam6wieri
i o wolontariacie.
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P otwierdze nie zloherua wniosku:

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wktadu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


