
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
Z.Przedwypelnieniem wniosku naleiry zapozna1 sig zzasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwalifrkuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, irc dobry i przemy5lany projekt
moima opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne. Bud2et opr6cz kwot musi zawierad spos6b ich

rczema.

Wniosek Konkursowy rrP rzyiaznil dzielni ca))
Tytul wniosku:

,,TRENUJ PAMIEC I KONCENTRACJE!".
Treningi Koncentracji Uwagi; Treningi Pamigci; warcztaty
kaligrafii,liternictwa i psania odrgcznego; nauka gry w brydzai
szachy; gry RPG dladzieci,rrlodzie2y i doroslych.

Termin rozpoczgcia: Wrzesieri 2018

Termin zakoficzenia: Wrzesiefr 2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Orlowo

Partner 2 * Firma Kompas Edukacyjny Tatiana Nowakowska- Szota

. moze byi wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

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

Projekt zakJadaprowadzenie calorocznychzajg(, edukacyjnych dla dzieci,rrilodzie?y
i doroslych (w tym os6b starszych) w zakresie cwiczetia koncentracji uwagi przy
wykorzystaniu r6Zlorodnych aktywnoSci wspieraj4cych trw. koncentracjg
sterowan4, czyli zaIeZn4 od naszej woli i umiejEtnoSci.
W zakres projektu wejd4 regularne treningi pamigci, warsztaty kaligraftczne, nauka
gry w bryd?a i szachy , sesj e gier RPG.
Pozwoli to na kompleksow4 pracA nad deficytami koncentracji uwagi, powszechnie
spotykanymi w kazdej grupie wiekowej, szczeg5lnie zaS u dzieci i mNodzie?y.
Mo2liwoS6 stymulacji intelektualnej, a Iak2e poznanie technik samodzielnego
treningu koncentracji uwagi, przy wykorzystaniu r6imych technik i metod,
przyczynty sig do rozwoju moZliwoSci intelektualnych uczestnik6w projektu,
pozwol4 na kompensacjg deficyt6w oruz przyczyni4 sig do zwigkszenia latwoSci
przyswajania wiedzy, w tym znaczqco wplyn? na poprawg wynik6w szkolnych
dzieci i mlodzieiry objgtych projektem. DoroSli uczestnicy projektu b9d4 mieli
okazic trenowa6 umysl i znaczqco poprawii sw6i dobrostan intelektualny.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkaricy Dzielnicy Orlowo, inni chgtni z dalszych dzielnic bezwzglgdu na wiek i
napled



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt zaldada caloroczne prowadzenie zajE1 o charalderze edukacyjnym, maj4cym
na celu treningi pamigci i koncentracji uwagi.
Spotkania bgd4 odbywaly sig 2 razy w tygodniu dla trzech grup wiekowych: szkola
podstawowa klasy 4-8, rrilodzieZ, doroSli (6 x 60 min/tydziefl. Przy czrym I x w
tygodniu prowadzony bgdzie caNoroczny trening pamigci i koncentracji uwagi,
kt6rego uzupehrieniem bgd4 prowadzone 1 x w tygodniu inne aktywnoSci, maj4ce na
celu realizacjg zaNoAef (w tym warcztaty kaligraficzne, nauka gry w brydza, nauka
gry w szachy, sesje gier RPG).
N,qcnie zostanie przeprowadzone 180 godzin zajE| w t5rm, co najmniej 90 godzin
treningu pamigci i 90 godzin kaligrafii, nauki bryd?a i szach6w, sesji RPG w
zaleimofici od zuntercsowania odbiorc6w w poszczeg6lnych grupach wiekowych.
Zajgcia uzupelniaj4ce treningi pamigci, bgd1 podzielone na bloki po kilka -kilkana5cie spotkaf, co pozwoli na solidne wytrenowanie umiejgtnoSci, a
jednocze5nie r6ZnorodnoSi oferty wplynie znaczqco na atrakcyjno5d propozycji.
ZajEcia bEda odbywaly sig w siedzibie firmy Kompas Edukacyjny, ul.
Wielkopolskiei 42w

Wynajgcie Sali 6 x tygodniu, zatrudnienie trener6w, uloZenie grafiku zajg6, akcja
informacyjna

Projekt zakNadacaLoroczneprowadzeniezajgt o charakterze edukacyjnymmaj4cym
na celu trening koncentracji sterowanej. Spotkania bgd4 odbywaly sig2 ruzy w
tygodniu dlatrzech grup wiekowych: dzieci,mlodzieL, doroSli. 1 x w tygodniu
prowadzony bgdzie calorcczny trening pamigci i koncentracji uwagi, kt6rego
uzupelnieniem bgd4 prowadzone 1 x w tygodniu inne aktywnoSci majEce na celu
rcalizacjg zaloAeft (w tym warcztaty kaligraficzne, nauka gry w brydla, nauka gry w
szachy, sesje gier RPG).

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdaniz)do
umlgszczema na
stronie intemetowej

Zteso wklad finansowv
- /l'

budzetu radv dzielnicvr) Koszt calkowity (brutto)

Koszty rwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczbajednostelg cena

3600 zl

18 000 zl

3400 zN

3600 zl

18 000 zl

3400 zN

Wynajgcie Sali 180 h x
20 zN

Zatrudniente trener6w
180hx 100z,1

Materialy do zajg(,

1) Nie wigcej ni2 kwotawynikaiqca z S I ust. 2 zasad
p r zep r ow a dz ani a konkur su.

Firma Kompas Edukacyjny ma na. swoim koncie 3-1etni4 praktykE w prowadzeniu
trening6w pamigci i koncentracji uwagi oraz, jako jedyna firma w Gdyni, prowadzi
Szkolg Kaligrafii. Nasze doSwiadczenie w prowadzeniu dziaNah na rzecz poprawy
koncentracji uwagi zostalo docenione przez Centrum Nauki Eksperyment, gdzie jako

i uczestniczyliSmy w tworzeniu stanowiska ,,Parrrig6",



wystawy ,,Kierunek Zdrowie", a takhe prowadziliSmy cykl goScinnych wyklad6w dla
rodzic6w i senior6w. W lutS'rn br zorgarizowaliSmy jedyny w Polsce Certyfikowany
Kurs Kaligrafii i Pisma Odrgcznego dla nauczycieli, kt6ry cieszyl sig ogromnym
powodzeniem.UdziaN w Kursie wziElinauczyciele z calego kraju.
W ubieglorocznej edycji konkursu ,,Przyjazna Dzielnica" uzyskaliSmy znakomity
wynik 803 glos6w i uzyskaliSmy 3 pozycjE wSr6d zNozonych projekt6w w dzielnicy
Maly Kack. Swiadczy to o tym, 2e istnieje dtha potrzeba wSr6d mieszkaric6w, by
takie zaiecia bvlv rcalizawane w ramach konkursu.

O5wiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,TRENUJ PAMIEC I KONCENTRACJQ!".
Treningi Koncentracji Uwagi; Treningi Pamigci;warsztaty kaligrafii, liternictwa i pisma odrgcznego;
nauka gry w szachy ibrydha; gry RPG; dladzieci,mlodzieiry i dorostych.
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafiz cal4 staranno5ci4 i

zaangaircwaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wi
finansach nublicznych oraz o dzialalnoSci poZvtku nubliczneso i o fuolohrtariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz'funkcja
(nrzewodniczacv lub wicenrzewodniczacv radv dzielnicv)

'$xd+"t-9k i,r)y.rzn^"owof" * ili.c-rlfvyr-eil.jd,hru.rqg 3t,r,.v^xx.ti:,

Tatiana Nowakowska-Szota
ul. Kurpiowska 7/1 , 81-554 Gdynia

r\D Xli,\!;i,l cffiil
P otwierdze nie zfohena wnio sku :

wol,tnr 1 5. ls

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu.
jego wysoko66 musi by6 okre6lona w uchwale.

W pr4'padku wkladu wlas Gkri"y


