
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Przedwypetnieniem wniosku nalezy zapoznaf siE zzasadani przeprowadzania konkursu, by unikn4i

bl9d6w formalnych dyskwalifi kuj 4cych wni oselt.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre$lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugodci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje , 2e dobry i przemy6lany projekt

mo2na opisad kr6tko, a j ednocze6nie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 byi realistyczne. Budlet opr6cz kwot rnusi zawietat spos6b ich

liczenia.

PewnoSi siebie mieszkarica REDLOWA
Tytul wniosku:

PaZdziernik 2018
Termin rozpoczgcia:

Termin zakoficzeniaz

Rada Dzielnicy Redlowo
Partner 1 - Wnioskodawca:

Szkola Podstawowa 34Partner 2 *

nro2e byd wigksza liczba pafltter6w

W ramach projektu zostanE przygotowane bezplatne,
wyklady i zalgcia aktywnoSci fizycznej dla kobiet .

Niekt6re osoby cierpi4 z powodu samotnoSci , zantlonei

mo Zliwo S c i nawiqzy wani a no wych re lacj i towarzyskich
fizy cznej i psychicznej .

interaktywne szkolenia,

samooceny, braku
orazslabszej kondycji

Dlatego wa1nejest zolganizowanie dla kobiet ciekawych spotkari i warsztat6w

o r62norodnej tematyc e z zakresu zdrowia, r.rrody i sporlu. Dzigki takim zajgciom

w6r6d uczestniczek wzroSnie chEi do Zycia, aktywnoSci ftzycznej, kreowania

wizerunku kobiety zadbanej, zdrowej i pozytywnie nastawionej do Swiata'

Celem projektu jest pokazanie kobietom,2e w kaZdym wieku mog4 czui sig

atrakcyjnie,realizowac swoje marzenia,rozwijac sig i aktywnie spqdzac czas,co

poprawia komfort 2Y cra'

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac

rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnei
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.iona
dzigki tealizacji
przedsigrvzi gci a.

Odbiorcami projektu s4 kobiety z dzielnicy Redlowo'



W projekci e przewidziano organizacjE licznych,bezplatnych szkoleri, wyklad6w r

zajgc inleraktywnych z kreowania wizerunku osobistego, zdrowego odzywiania,
rozwoj u osobistego i aktywnoS ci frzy cznej.

Na zakoriczenie projektu przewrdziana jest profesjonalna sesja zdjgciowa, kt6ra ma

na celu pokazad uczestniczkom,2e kobieta mole byd silna, alrakcyjna i zadowolona

z |yciaw kazdym wieku.

Proponujemy nastgpuj4ce bloki tematyczne:
o warsztaty z doradcq ds. wizerunku
. spotkania poSwigcone urodzie
o spotkania z dietetykiem
o zajgcia sportowe

Spotkania r warsztaty z doradcami uzupelnimy o dyskusj E, pokazy i iwiczenia
praktyczne ,Zeby zdobytqwiedzg molnabyto jak najszybciej wykorzysta(' w Zyciu

codziennym . Liczba uczestnik6w ograniczona.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Pa2dziernik 2018 - promocja projektu i rekrutacja uczestnik6w
Listopad 2018 - Kwiecieri 2019 - przeprowadzaniazapc
Maj 2019 - zakonczenie projektu

Harmonogram
realizacji
projektu.

Szkolenia i wyklady majqnacelu om6wienie zagadnienzwi4zanych ze zdrowiem,

sportem i Swiadomym podkreslaniem kobiecoSci w kaZdym wieku.
Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(nraksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie internetowej

Koszt calkowity (brutto)
Ztego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy' )
Ztego z

wnioskowanych w.,

konkursie Srodk6w''

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

13.600,-

900,-
400,-
200 ,-

1.300,-

1.200.-

13.600,-

800 ,-
400 ,-
200 ,-

1.300,-

1.200 ,-

1. ZajEciasportowe
rtematyczne

2. fotograf
3. poczgstunek
4. woda
5. akcesoria i

pomoce
dydaktyczne

6. wynajem
pomieszczen

17.500 zl17.500 zl
i ) Nie t,igcei ni: ht'ola t'ynikaiqca : $ I ust. 2 :asad

p r:ep rot' ad: a n i a k on ktr r str



eb Le mieszkarica Redlowa

jestem gottiw do iealizacji deklarowanvch poYzt1. 
1?:::,^"7". 

t:i:.-,:tT:l1T;T
|9s[trrr Eur.uvv s
i zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad' ot<re5tonycir w Ustawach: prawie zam6wien

n'hlicznvch. finansach nublicznyc
artnera l) oraz funkcla

wniosek z ramienia Partnera 2

Szkofa Pai:stawowa lrr ,34
z Or8dz i-l$ami l n teg-"racyjnynli
----fift-i-f;qTiW ! tf.Ii:! Ltt t. ::t|.'tltil
I t-4o:j {Jriy*ra. irl i-,r,,iir*ws.kiugo 5

rr:1./,llx iB i;?Z- i 4-34. 5U ri22-83-li

P otwierdze nie zlohenla wnio sku :

O b owi4zkorrY zal4cznikt
Uchwala radydzielni cy o przystqpieniu do konkursu'

jego wysoko66 musi by6 okreslona w uchwale'
W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy


