
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelniai na l<omputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale|y zapoznat stE z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4c btEdow

formalnych dyskwalifi kuj 4cych wniosek"
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany projekt mo2na opisai
krotko, a jednocze6n ie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich wyliczenia.

Tytul wniosku:
Dlaczego NIE - kulturalnie bezbaner

Termin rozpoczgcia: 1 .01 .2019

Termin zakoficzenia:
8.t2.2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Oksywie

Partner 2 * Stowarzysz ente,,Dlacze go NIE"

Partner 3 Akademia Marynarki Woj ennej

rmoZe byi wigksza liczba partnerow

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza problemu, kt6ry ma
zostal rozwi4zany lub opis
potrzeby lokalnej spolecznoSci,
kt6r'a zostan ie zaspokoj ona
dzigki realizacji przedsigwzi gcia.

PrzedsiEwzigciepoleg a na wiel okie ru n kowej stym u I acj i wszystki ch
zaburzonyah sfer rozwojowych poprzez Taniec. Dotyczy dzieci i mlodziez w
rozny m wieku i z r oZnq niepeln os prawno5ciE i ntele ktu a I nE, m oto rycznq oraz
n iepeln osprawn o6ci a m i s przgzon y mi or az ich rowieS n ikowz Dzielnicy
Oksywie i okolic. Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu Srodowiska,
na tego typu formg spgdzania wolnego czasu. Pelni rolg terapii, aktywizuje
ruchowo oraz spelnia rolg spolecznq poprzez integracjg.
Zakladamy o si4gnigcie nastqpuj 4cych cel6w :

komunikacji interpersonalnej- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa
w zyciu poprzez umiejgtne i Swiadome komunikowanie sig z uczestnikami
projektu, doskonalenie mimiki, ekspresji, operowanie cialem;
- ksztalcenie okreSlonych zachowarispolecznychpoprzez wcielanie sig w
roZne role, odgrywanie meznanych sytuacji zyciowych,
- odkrywanienowychsposob6wradzeniasobiezproblemami- panowanie nad
emocj ami, koncentracj a, wsp6ldz ialame w grupie ;

- rozw6jnowychumiejgtnoSci- doskonalenie umiejgtnoSci rozmowy o

uczuciach; rozwijanie fanta4r, pobudzanie do aktywnoSci, odkrywanie rzeczy
nowych;
- transfo rmacj aztychdo Swiadczefi- wyr aZanie stan6w p sychicznych,
uzewnEtrzni anie uczui, uSwiadomienie sobie mozliwo Sci wyboru,
- ksztalcenie wra2liwoSci uczestnik6w- poprzez uSwiadomienie o wlasnej
indywidualnoSci przy j ednoczesnym poszanowaniu odrgbnoSci innych;
- doskonalenie sprawnoSci ruchowej- poprzez aktywny udziatw zajqciach.



odbiorc6w.

is planowanego
rcalizacji projektu.

Koszty zwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
iczba iednostek. cena

Z tego wklad fmansowy

")budzehr rady dirclmcy'

Srodowisk-poprzez wsp6lne przebywanie i wsp6ldzialanie przenikanie
$rodowisk niepelnosprawnych i zdrowych zapobieganie wykluczeniu

i ksztaltowanie wraZliwo$ci na patruehy innych

fekt skierowany jest do Dzieci i Mlodziezy Niepehosprawnej oraz Ich
6wie$nik6w z Dziehtrcv Oksvwie i Dzielnic Okolicznvch. Planowana liczba

ik6w 50 os6b.
podstawie zebranych danych ustalono,2e od@dzie sie 30 warsztat6w tanecz
z dwa wsp6lne wyjScie do teatru muzycznego. Na fin rt projektu zaplanowano

kowy pol4czany z wizytq Sw. Mikotaja,$rreczenie upominkow i dyplomOw
ia warsztat6w tanecznych.

l.U.zA1_9 r. do 8.12.2019r raz-w tygoAniu w taZA4 soUotE

laczego NIE Taniec", czyli warsztaty taneczne dla Dzieci i trvflodzieZy
iepelnosprawnej orazlch R6wieSnik6w zDziehncy Okslrvie i Okolicznych Dzielnic

forma spgdzania wolnego ezasupetni4ca rolg terapii, aktywinri,4ca
oraz spelniaj4ca rolg spolecznq poprzez integracjg.

projektu,

w4rs?taty
warsztat6w x 100 zl

material6w I 00021
szarf2jAil. nrkibum

zestaw 6602I, latarki
10 szt 40 zl,tkanina n0zl

upomink6wna
nalowy Bal Sw. Mikolaja 500zz\

upomink6w x50 zl

yj5cie do Teatru
wyjScia 100 bilet6w x 60

Zlego z wnioskowanych

wkonkursie srodto-l)
Kosztcalkowity (brutto

00021

I 00021

72 500 12 500



p r zeprow adzonia ko nkursu.
2) Nie iest oblipatonirv.

Inne uwagi
maj4ce
maczenie
pfzy ocenie
budzetu.

zajEciataneezne bgd4 siE odbywad w szkole na Babich Dolach, kt6ra jest
przystoso\rana dla os6b niepelnosprawnych i od lat wsp6lpracuje ze stowarzyszeniem
,,Dlaczego NIE"
Akademia Marynarki wojennej -bezplatneuficzerie auli na bal mikolajkowy

Oswiadczam, irc jako partner wniosku konkurcowego rfio,Qce4 NIEM
jestem gotdw do realizacji deklarowanych porvy|ej Ladafi z cal4 staranno5ciq
I zatngahowaniem przutrzegaiqt, zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierf,
Bublicznych, frnansach publicznych oraz o dzialalnosci Bo2ytku publicznego i tr.,wolontariacie.
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala raSz dzielni cy o przyst4pieniu do konkursu. W rady dzielnicy
jego wysoko6i musi byd okre6lona w uchwale.


