
wypehrieniem wniosku nalezy zapontal sig zzasadamiprzeprowadzania konkursu,
byunikn46.-!!gd6wforqeln:qhJbkJralifft ujqcychwniosek.

Uwagi dla ek:
1. Wnioski erze.

3. Ktytcriabi""v *ttio.toffi"sl";r ; ilua""rr pt""p rowadzariakonkursu.
'4. Dlugo$ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doswiadizenie pokazuje, ze dobry i
przemyslany projekt moina opisai kr6tko, a jednoczesnie wyizerpui 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6ci lcrvot musi zawieru1spos6b
ich wyliczenia.

Wniosek Konkurso aznn dzielnicil))
Tytul wniosku: ... Pilkarska Liga Dzieci" . na Witominie. Radi

Terrrdn zakoriczenia:

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

Stowaayszenie Inicjatywa,,Arka"

r moZe byi wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWTTE6Iq

Diagnoza
problemtq kt6ry
mazosta(
ronniqzarry lub
opis pohzeby
lokalnej
spolecmo5ci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

ecznej w og6le,

zialnoSci,

c6w swojej pracy, karieae, powodujqce brak
aktywno6ci, jako elementdw ksztalcqcych wiele

- brak atrakcyjnej i powszechnie dostqpnej oferty sportowej w dzielnicach, klubach, szkolach i na
osiedlach,
- pzeciwstawne dla aktywnoSci i wygodne spgdzanie czasu wolnego, popzez gry komputerowe,
dostgp do Intemetu, TV, itp.
- korupcja,
- lenistwo,
- powszechno6i i dostgpno6i do alkoholu i 6rodk6w oduzajqcych,

. lrqk profesjonalizmu i poczucia pasji w6r6d kadr spelniaj4ivfn iore wychowawcze w srodowiskach
lokalnych i szkolnych,
-. niewystarczalqce wyksztalcenie lub doSwiadczenie kadr prowadzqcych proces edukacyjny w
r6znych dyscyplinach spolecznych, w tym sportowvch.



Diagnoza
problemrl kt6ry
ma zostai
rozwi4zmylub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoici,
kl6ra zostanie
zaspokojona
dngkircalizacji
przedsigwzigcia-

. PoyVzej wymienione pr:yczyny mogE powodowac bardzo wiele negatywnych skutk6w w
wychowaniu dzieci imhdzieZy, Degradacja wartoScispofecznych jako zjawisko w og6ie, prowadzi do
dehumanizacji spoleczenstwa. Powszechnym stal si? tzw. 

"wy6cig szczur6w;', nie liczy sig
wspolpraca, grupa, lecz.indywidualizaea2ycia iegoizm, kt6ry ma pokazac, ze tylko,,JA" jestem
tYainy i najlepvy a kolega, sEsiad staje sig rywalem w w;be o poszczeg6lne cele i nie jest
parherem w ich wspolnym zdobywaniu.

Fatalne skutki rodzi nie po5wigcanie czasu dzieciom pzez ich rodzic6w. Zapracowani i

Sci sportowej jako dzialari, kt6re mogq rozwijad
cech spolecznych. Ponadto rodzice niezadko

y spgdzac czas", przesiadujqc godzinami pzed
go w galeriach handlowych i nie wykazujEc Zadnej
poziomu zdrowia psychicznego i fizycznego

Brak systemowych rozwiqzah w zakresie wychowania Rzycinego w okresie
urczesnoszkolnym i szkolnym nie pozwala ponad
czasie, zachgcb dzieci do uprawiania sportu lub

a sportowa, tj. sale, boiska lub po
Iny i prawidlowy rozwinq6 w sobie
Swie2ym powietzu.

onaz sporrowe szkobnie najmrodszych ,n,.rr*.,iJ;i,[fl:|:19J1?1fu3'#iJ3ffiil[* 
rekreacvjne

. Brak w wystarczajqcym zakresie - tak2e dzi5 - zorganizowanych form spgdzania czasu
wolnego, powoduje ponadto wchodzenie dzieci i mlodziezi w nieformaln. grrpy'rOwieSnicze -

Eo rodzaju u2ywki, alkohol, narkotyki,
mlodsze pokolenie po prostu potaebuje
to powoduje spadek zainteresowania

ych karier, lecz
wsp6lpracy w

pzekonah czy odmiennych wartosci. ych ludzi' ich

-
CELE:
- akty,r,vnoSc sportowa i spoleczna,
- zdrowy styl zycia,
- pilka nozna jako gra i praca zespolowa team'6w twoaonych pzez grupy kolezanek i koleg6w,

h dostqpnych w dzielnicy,
owiskiem lokalnym,

- ,''*Hii.j;i'#-alania 
isportowejrywalizacji,

oleniov'lych.

DZIAN-ANIE:

Ceremonii Losowania Ligi a nastgpnie
adiostacja,

koliczno5ciowq odznakq-medalem, dyplomem i

3/ Dodatkowym atutem projektu.bq_dzie bezplatne uczestnictwo w seminarium edukacyjnym dla dzieci
i ich rodzic6w z zakresu psychologii sportu, na temat budowania relacli i prawidlowej f,ittiunir,r.li
poprzez sport i aktywno6d flzycznq..



Grupa
odbiorc6w.

BENEFICJENCI:
frbiorcami sqdzieciszkol podstaumvuych z Gdyni, szczeg6lnie z Witomina, ich rodziny i pzyjaciele.

Zakladana liczba uczestn i k6w:
- okob 80 dzieciw wieku szkolnym szkolpodstawowych,
- minimum 80 os6b doroslrych, rodzin isympatyk6w uczestnik6w projekfu.

Opis
planowanego
dzialanra
do realizacji
projektu.

ZARYS PROGRAMOWY:

CZASOKRES GTOSOWANIA P.D.:
- propagowanie udzialu w glosowaniu na projekt.

CZASOKRES PRZYGOTOWANIA DO STARTU PROJEKTU:
- kampania informacyina i rekrutacyjna dzieci idru2yn, po pzyjgciu projeldu do realizacji,
- zapewnienie obiekt6w i naagdzi do realizacjizadania.

CZASOKRES REALIZACJI:

dzieci bgd.4 rywalizorna6 systemem tumiejowym chlopc6w,
Dru2yny bqdq liczyly 4 - 5 zaundnik6w- plus rezenruowi,

0gramu.

I|:qry*ti og lalg*a. towazyvqce bedq odbyyaly siq na terenie Osrodka Treningowego
g oraz S'p nr lS w Gdyni Witominie.

Harmonogram
realizacji
projektu.

HARMONOGRAM PRAGY:

1 8.06.201 8 - 02.06.2018r.
Propagowanie Projektu FILKARSKA LIGA DZlEcl popzez media spohcznosciowe, ulotki, plakaty,
portale internetowe etc.

01.08.2018 - 09.09.2018 r.
Kampania informacyjna, zawarcie niezbgdnych pomzumiefi oraz zapisy dru2pr do projektu:

15 i 16.09.2018 -
Start projektu PLD i pierursze mecze Ligi (l i fl seria)

23.09.2018 - PLD (lll i lV seria) potqczona z piknikiem pokoleh 
"wESoLA 

ptLKA"

06.10.2018 - PLD, V seria

20.10.2018 - PLD, Vt seria

17.11.2018 - PLD, Vll seria

01.12'2018 - PLD, Vlll seria - hala GCS Gdynia - Mikolajkowy Turniej Rodzin - WIELKI FINAI-

, ; OWARZYSZENIE'NICJAM
AfIKA
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Skrdcony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

Ptqekt,,PI{-KARSKA LIGA DZlECl" stwozy mo2liwoSci bezplatnego i bezpiecznego uczestnichrva w
tumigjy pilkarskim i wydazeniach towazyszqcych. Dzieci spQdzq czas pod opiekainstruktor6w a ich
wysilek zostanie doceniony i nagrodzony. Dzieci nawiEzE nowe pzyja2nie i relacje. Nauczq siq
rado6ci z wygranej, ale i trudnej sztuki pzegrywania. Projekt bqdzie budowal lokalnq spolecznosC
oraz poczuciezinbgrowania z innymi mieszkaficami miasta w ro2nym wieku.

pzedsiglzigciem z ich
kalkulacjE

Ztego z wnioskowanych

w konkursie 5rodk6w1)

Z tego wklad finansowy

bud2etu rady dzidnicy2) Koszt calkodty (brutto)

Zakup pilek no2nych
10 szt x 40 / = 400,00 pLN

Zakup I 00 koszulek dla
wszystkich uczestnik6w
100x202=2000,00P1N

Zakup znacznikOw - tnv.
nazutek na koszulki
15sztx30d=450,00p1N

Zatrudnienie koordynatora
Projektu, prowadzqcego wszdkie
dzialania projdrtowe, rekrutacyjne
ipromocyjne
4 m+e x 1000 zl= 4000,00 pLN

brutto

Zatrudnienie sekretaza zalvod6w
Zapewniajqcego kompleksowq
obslugq ka2dej imprezy oraz
prowadz4cego wszystkie
dzialania informacyjne
4+n+e x 1000 zt = 4000,00 pLN
brutto

Zapewrienie opieki medycznej na
ka2dy turniej
B tur, x 200 zl = 1600,00 pLN

brutto

Zapewnienie oplaty sqdziego na
Raldy ztumiej6w
8 tur. x 200 zl = 1600 PLN brutto

Zapewnienie wody mineralnej dla
wszystkich uczestnikdw
I tur x 80 zl = 640,00 PLN

Zakup puchar6w na 3 dru2yn
3 szt x 60 d = 180,00 PLN
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Zakup 100 medali dla
uczestnikdw
100 szt. x 6 zl = 600,00 pLN

Zapewnienie obslugi gralicznej w
tym wydruki f,akat6w, ulotek,
dyplom6w, protokolow etc.
1 zad. x 1200 A = 1200,00 pLN

Ubezpieczenie NNW uczestnikdw
i NNW 0C organizator6w, w tym
wolontariuszy
I zad. x 600 d = 600,00 pLN

Zatrudnienie specjalisty
psychologii sportu na seminarium
edukacyjne dla uczestnik6wi ich
rodzin, min, 120 min.
1 zad. x200 / = 200,00 pLN

Z_akup zywno6ci celem pzekEsek
dla uczestnik6w 1 00 szt x 1 0
zllzesl.=1000,00p1N

lnne uwagi

majEce

znaczenie pzy
0cente
bud2etu.

- nieodplatnie udostqpnia unzystkie pomieszczenia szatniowe isanitame oraz boisko wrazz uzqdzeniamr,
bramkami, tycekami, talerzykami, trena2erami i oswieilenisn pzy ul. rrrruriy.i.rrr,i.; s,

udasnym portalu intemetowym oraz w mediach
h kosldw rozbudowy lub zakladania shon www,
ktu,

la uczestnik6w,
lizowanej kadry ludzi.

O6wiadczam, 2e jak

*T::11'*j:*T-^-_j-j:-':illi.ji, d_'.{tarowanych. po,r/yiej zadari z catq starannosciq izaangaiowaniem pzestzegaj4c zasad okre;lonycrr ir usiawachi prawie 4rifi.i irilii.lJ,,"ifin,
ublicznego i o wolontariacie.

z ramienia rady dzielnicy (partnera l) oraz tuntcla

Malgozata Balsewicz - pzewodniczqca Rady Dzielnicy
Witomino Radiostacja

']!I[II]PRZ!]WOi]NII]Z,1CA 
ZARZ4U U

Tomasz Bobryk - Dyrektor Stowazyszenia Inicjatywa AR
8tr -538 Gdynic

tE INIcrAwWAmy EKTe}RKA int .t L-
Lfro,i,*. slsqh*

Potwierdzenie zloZenia wniosku


