
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelniad nakomputerze.
Z.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapomat sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kriteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
motna opisaf kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistycnrc.BtdZetopr6cz kwot musi zawierul spos6b ich
wyliczenia.

Tytul wniosku: Warsztaty. Dziecko w sporcie - psychologia sportu w nurcie
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Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosla(
rozwiapany l'lb
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
przedsigwzigcia.

Dzielnica Chwarzno-Wiczlino (Gdynia Zach1d)jest najwigksz4 dzielnic4 Gdyni
i zajmuje ponad 20% jej obszaru. Jest to najmlodsza dziehica, kt6ra jednoczesnie
najszybciej rozvnja sig spoSr6d wszystkich dzielnic Miasta Gdyni. Obecnie na jej
terenie mieszka ponad 12 tysigcy zameldowanych mieszkaric6w. Od 1998 roku na
terenie Gdyni Zach6dtrojmiejskie firmy zbran4 deweloperskiej prowadzqliczne
inwestycj e od budynk6w wielorod zinrry chpo domy j ednorodzinne. Naj wigksz4
liczbg nabywc6w tych mieszkaf stanowi4 mlode rodziny z dzielmi w wieku
przedszkoTnym i szkolnym. Od kilku latdaje siE zauwuiryIwyruhny trend, zar6v,no
wSr6d dzieci ale r6wnieZ wSr6d doroslych, Ze sw6j wolny czas spgdzaj4 aktywnie.
Sprzyja temu nie tylko bogata oferta sportowych czy tanecznychzajgt
pozalekcyjnych w szkolach, ale r6wnie2 pozaruq. Nieslabn4cym powodzeniem
cieszy sig na przyl<Nad szk6lka pilkarska, do kt6rej uczQszczaw naszej dzielnicy
ponad 200 dzieci.
W zwi4zku zpowy?szym, coraz czgSciej ze strony rodzic6w pojawiaj4 sig liczne
zapy tania doly czyce asp ekt6w sp ortowych i okolo sp o rtowych zw iqzany ch z
trenowaniemprzez ich dzieci. Rodzice poszukuj4 informacji m.in. jak wspiera6,
motywowa6, wy nagr adzat mNo dy ch sp ortowc 6w, aby w dlugoterminowej
perspektywie czerpaLy rado56, satysfakcjg, a|ak2e podnosity swoje wyniki. W
odpowiedzi na potrzeby sportowych rodzic6w pojawiaj4 sig liczne artykuly, blogi,
gdzie eksperci wypowiadaj4 sig na owe tematy. Wzrastar6wrne2potrzeba
organizowania spotkari naZywo, gdzie doro5li mieliby przestrzefi, aby podzieli6 sig
swoimi doSwiadczeniami, atakie mogliby skonfrontowad je z aktualn4 wiedzq np.
psycholog6w sportu.

Mieszkaricy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - doroSli pow. 18 rokuirycia,kt6rzy
wykazuj1 zainteresowanie sportem i rekreacj 4.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Warsztaty. Dziecko w sporcie - psychologia sportu w mrcie pozytywnym to projekt
polegaj4cy na zorgarizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztat6w dla
rodzic6wlopiekun6w dzieci zaangahowanych w spoft i rekreacjg. CykJ zal<lada
realizacjgT warsilat6w (kahdorazowo po 1,5 h).

Zal<tradana temaYka or az pr oppqsbtemullw :

1. Jak inspirowat dzieciirrilodzie?do zaanga?owania w sport?
2. Jak w spokojny spos6b slucha6 irozmawia1 o v'ryrwaniach dzieci i

mlodzieiry w sporcie?
Wspieraj mqdrze - czyli o tym, jak nie przesadzil zrodzicielsk4 pomoc4,
J ak m4drze vrymagat od dzieci i rrilodzie?y?
O rodzicielskiej dumie,
Jak motywowaf z gNow1?

Jak nauczyd dziecko bi6 rekordy - w sporcie/rekreacji i zyciu osobistym?

Korzx Sci z udzialu w warcAatach:

. Om6wienie material6w edukacyjnych, kt6re bgd4 uwzglgdnial prakryczne
wskaz6wki dla dzieci i rrrtodziezy oraz wzmocni4 proces rodzicielskiego
wsparcia,

. MoZliwoSi uczestni czenia w autorskich warsztata ch z zal<resu Modelu i7W,

. Wzrost SwiadomoSci wSr6d rodzic6w oraz dzieciimNodzieiry, kt6ry
przyczyn sig do wzrostu zaangalowariajednej i drugiej grupy w
sport/rekre acjg oraz satysfakcji z funkcjonowania w sporcie/rekreacji.

Dzielnica Chwarzno-Wiczlino (Gdynia Zach6d)jest najwigkszE dzielnic4 Gdyni
i zajmuje ponad 20% jej obszaru. Jest to najrrrtodsza dzielnica, kt6ra jednoczeSnie

najszybciej rozwija sig spoSr6d wszystkich dzielnic Miasta Gdyni. Obecnie na jej
terenie mieszka ponad 12 tysigcy zameldowanych mieszkaric6w. Od 1998 roku na
terenie Gdyni Zach6d tr6jmiejskie firmy zbranzy deweloperskiej prowadzqliczne
inwestycje od budynk6w wielorodzinnych po domy jednorodzinne. Najwigksz4
liczbg nabywc6w tych mieszkari stanowi4 mlode rodziny z dzietmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym. W chwili obecnej na terenie naszej dzielnicy
funkcjonuj4 dwie szkoty podstawowe: Szkotra Podstawowa nr 37 im. Obroric6w
KEpy Oksywskiej orazSzkoNaPodstawowa nr 48. Od kilku lat daje sig zauwairyl
wyrainy trend, 2e coraz wigcej dzieci dojeAdLa do szkoly na rowerze. Sprzyja temu
nie tylko poloZenie obu szk6l ale r6wnie2 ciqgle rozbudowuj4ca sig sied ScieZek

rowerowvch.
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4.

5.

6.
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Harmonogram
realizacji
projektu.

Warsztaty odbgd4 sig na przesftzerimiesigcy: IuIy,marzec, kwiecieri, maj.
Dokladne terminy spotkari zostan4ustalone blizej okresu planowanego wydarzenia.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania)do
umteszczenrana
stronie intemeto.

,Warsztaty. Dziecko w sporcie - psychologia sportu w nurcie pozytywnym." to
projekt skierowany do mieszkaric6w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, kt6ry zaldada
orsanizacie i orzeorowadzenie cvklu warsztat6w ooSwieconvch psvcholoeii sportu



i rekreacji. W ramach projektu odbgdq sig spotkania, podczas kt6rych prowadz4cy
odpowiedz4 na nastgpuj 4ce pytania: j ak inspirowa6 dzieci i nrtodzie? do
zaangahowania w sport, jak w spokojny spos6b stuchad i rozmawiad o wyzwaniach
dzieci i rrrtodziefi w sporcie, jak m4drze wspiera6 dzieci w rozwijaniu ich sportowej
pasji czy jak skutecznie motywowad? Warsilaty bgd4 prowadzone przez
doSwiadczonych i wykwalifrkowanych specjalist6w zzaT<resupsychologii sportu w
miesi4cach luty - maj w godzinach p6ino popoludniowych, w lokalu wynajgtym na
terenie dzielntcy.

Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z Ie go wl<Lad fitransoury

budzetu rudy dzielnicy' ) Koszt calkowity (brutto)

Honorarium
prowadz4cych warsztaty
(7 warsztat6w x 1,5h,
450 z\2a1,5 h, cena
pokrywa dodatkowo
koszty dojazdu)

Wynajem sali
warsztatowej

Zahry ksi4Zek z Modelu
i7W (cena zaszitkg 40
zl x iloS6 uczestnik6w,
zal<Nadana iloS6 to 40
os6b)

Opracowanie
material6w
szkoleniowych +
obsluga ksiggowa

Koszt druku material6w
szkoleniowych (w tym
tonery do drukarki) dla
rodzic6w

Zakup wody nacaly
cykl warsztat6w dla
wszv stkich ucze stnik6w

4.725 zL

1.400 zN

1.600 zN

1.400 zN

1.600 zl

1,2 500 zl
l) Nie wigcej niz bwolawynikajqca z $ I ust. 2 zasad
prz e prow adz ani a konkur su-



Inne uwagi
maj4ce
znaczeme
przy ocenie
bud2etu.

O5wiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ,,Warsztaty. Dziecko w sporcie -
psychologia sportu w nurcie pozytywnym" jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyZej
z^d^fi z cal4 starannoSci4 i zaangaZowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach:
prawie zam6wief publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozytku publicznego
i'o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz ftnkcja
( or zew o dniczacy lub wiceprzewod nrczacy r ady dzielnicv)

Podpis(y)

$'ICEPRZEW0Dr"ICZ,\CA ZARZ' :rU

DZIELNIcY CHWARZN0' WlCZLinu

Edyta Rotta-Klajnert

lmie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

Aleksandra Zienowicz-Wielebska FUNDAOA SPORTU POZYTYWNEGO
WICEPREZES ZARZADU trWn*-tJtkleM

A[eK5dt rur d r-r gr ruwrLl.' vY rEtEU)Kd

P otwierdze nre zNohenta wniosku :

data p(

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoS6 musi by6 okre5lona w uchwale.


