
Zal4czntknr I

W zdrowym ciele Babi Duch
Tvtul wniosku:

Wrzesieri 2018 r.

Czerwiec2019 r.Termin za,koficzeniaz

Rada Dzielnicy Babie Doly

Szkola Podstawowanr 28 w Gdvni

1. tlboga oferta spgdzania wolnego czasu w najblizszej okolicy
2. Siedz4cy tryb Lycia
3. Niewiele okazji do integracji mieszkaric6w
4. Mala SwiadomoSd zdrowotna
5. Przewagarozrywek multimedialnych nad rzeczywistymi aktywnoSciami

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

1. Uczniowie SP nr 28 w Gd
2. Mieszkaricy Babich Dol6w: dzieci,mlodzieZ, doroSli, seniorzy

Corazwigcej czastr spgdzamy beztowarzystwa i wychodzeniaz domv. Prowadzimy
siedz4cy tryb Zycia, ograniczajqc rozrywki do wpatrywania sig w r6znego todzaju
ekrany. Nie sprzyja to zdrowiu orazrozwijaniu relacji migdzyludzkich.

Orgaruzacjabezplatnych cyklicznychzajgl ruchowych umoZliwi aktywne spgdzanie

wolnego czasu. Stanie sig Swietnym motywatorem do wyjScia z domu. Mo2e by6

bodZcem do zmiany przyzryczajeri na zdrowsze orcz okazjq do poznania innych
ludzi o podobnych zainteresowaniach i tworzenia wigzi w grupie. Dla niekt6rych -
j edyn4 moZliwoSci4 uczestnictwa w tzw.,,zajgciach pozalekcyj nych".

Zah,res zajg1,jakie obejmuje program to: ,,SKSy'', tanecznelzumba, wzmacniaj4co-

rozci1gajqce/joga/pilates, na SwieZyrn powietrzu/crossfitlkalistenika/dla matek

z dzielmi.

Dodatkowo program uzupeNnajq spotkania, kt6re poszerz4 wiedz7 na tematy

zdrowotne. Przeprowadzone zostan4 przez ekspert6w z dziedzin takich jak:

zywienie, rehabilitacja, medycyna, sport - prelekcje, dyskusje, pokazy'

Opis
planowanego
do realizacji
prqektu.



Zewzglgdunar6ZnorodnoS6 zajgt oraz dlugi okres czasowy grupa odbiorc6w staje
sig szeroka.

W przypadku malego zainteresowania konkretnymi zajgciami dopuszcza sig
przeniesienie Srodk6w na organizacj g innych rodzaj6w aktywnoSci.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Lipiec, sierpieri 2018 r.: przygotowanie oferty, wyznaczenie godzin, promocja.

zajgcia odbywai sig bgd4 regularnie w wznaczonych godzinach w ci4gu tygodnia
przez okres od wrzeSnia 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Skr6cony opis
przedsijwzigcia
(maksymatnie 3

zdania),do
umeszczenla na
stronie intemetowej

Organizacja regularnychzajg6 ruchowo-sportowych oraz spotkaf z ekspertami dla
dzieci, mlo dzieLy, doro slych, senior6w.

Koszty nvi4zane z przedsigwzigciem z ich
kalkulacjq

(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)
Koszt calkowity (brutto)

Do szacunk6w przyjgto 10 miesigcy
trwania projektu - rok szkolfly, w
kahdym miesi4cu 4 tygodnie.

SKS-6htygodniowo
35 ztlh: 8400 zl lrok

Zaj geia na powi etrzu, taleczne,
w zmacniaj qco -r ozci1gaj 4ce -
3 h tygodniowo
65 zNlh:7800 zl lrok

Zumba,joga - I h tygodniowo
100 zNlh:4000 zl I rok

Spotkania z ekspertem -
I razw miesi4cu
250 zl / spotkanie :2500 zN I rok

Zakup pomocy do 6wiczen,
niespodziewane wydatki -
2300 zL

(w przypadku niewykorzystania -
do dyspozycji na kontynuacj g zajg|
I zwigkszenie iloSci godzin) 2300 zl



Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,W zdrowym ciele Babi Duch" jestem
got6w do realizacji deklarowanych powyZej zada,fi z cal4 starannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfl
publicznych. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(rrrzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv) :. IodPj(vi
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O b owi4zkowy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko$6 musi by6 okre6lona w uchwale.


