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Uwagi dla osrib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleiry zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46

bt9d6w fonnalnych dy skwalifrkuj 4cych wn io sek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do$wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemyflany projekt
mozra opisad kr6tko, a j ednocze3nie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszqbyC realistyczne. Bud2et opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

Iiczenia.

Tytul wniosku: ,,AUTYZM? _ ZD ARZA SIQ ;-)"
Swiatowy DzieiWiedzy o Autyzmie w Gdyni 2019

Termin rozpoczeciri 06.04.2019r.

Termin zakoficzenia: 06.04.2019r.

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Sr6dmie6cie

Partner 2 * Fundacja Niebieski Szlak

Partner 3 Zespol Szk6l Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomihska25l2T

. moze by6 wigksza liczba partner6w

,,.,., .,)..,,..,i,,.,.,:..,t,:. 
l)ii rl,i'.1\:,ji'.,,,,1,.

Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zosta6
roztvi4zany |ub
opis potrzeby
lokatnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigci a.

2 kwietnia obchodzony jest Swiatowy Dzieri Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony
przez ONZ. Jego celem jest podnoszenie spolecznej SwiadomoSci na temat tego
zabur zenia. P o ni ewaZ avty zm j e st c oraz b ardziej p o ws ze chnym pro b I emem
zdrowotnym, konieczna jest popularyzacja rzetelnej wiedzy na ten temat w jak
naj szerszym gronie odbiorc6w.
Do obchod6w Swiatowych Dni Wiedzy o Autyzmie w ubieglych latach wl4czylo sig

rownie? miasto Gdynia. Rodzice i nauczyciele zZespolu Szk6l Specjalnych nr 17

zorganizowali akcjg propaguj4c4 wiedzg o tym zaburzenru.Udzial w wydarzeniu
wzigNy rcZne instytucje zajmujqce sig tym zagadnieniem. Obchody Swiatowych Dni
Wiedzy o Autyzmie w Gdyni uSwietnili zaproszeni goScie oraz wystgpy altystyczne
dzieci, mNodzie?y i aktor6w.
Pragniemy przeprowadzi6 kolejn4 akcjg na ten temat 6. kwietnia (sobota) 2019 roku,
aby dotrzel do mieszkaric6w i przekazaf imrzetelnqwiedzg o plac6wkach i formach
pomocy dla os6b z autyzmem i ich rodzin dostepnych na terenie miasta Gdyni.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkaricy Gdyni, osoby zainteresowane problematyk autyzmv, osoby z
autyzmem i ich rodziny, studenci, psychologowie, pedagodzy i inni specjaliSci.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Pragniemy zorganizowal 06.04.2019r. ,,Niebieski Marsz dla Autyzmu" - przematsz
uczestnik6w akcji przy dLwigkach orkiestry, ulic4 Swigtojafsk4 do Gdynia InfoBox.
Planujemy przygotowanie konkurs6w plastycznego i literackiego dla uczni6w
gdyriskich szk61. Wyniki konkurs6w o gloszone zostanq 06.0 4 .20 l9r.
OSrodki specjalizuj4ce sig w pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom przygotuj4
punkty konsultacyjne i informacyjne.
Przewidujemy takhe lvystgpy rolnych zespol6w muzycznych i teatralnych,
konkursy, spotkania z ciekawymi ludZmi orazwarsztaty dla dzieci.

Harmonogram
realizacji
projektu.

o Wrzesiefi20l8 - luty 2019 - czynnoSci organizacyjne, umowa zftmq
naglaSniaj 4c q, rczerw acja mi ej s c a, oprac owani e i pub likacj a materi al6 w
informacyjnych i reklamowych, wyszukanie i zaproszenie goSci specjalnych
na uroczystoS6

o Przygotowanie i rozestranie do szk6l regulamin6w konkurs6w plastycznego,
literackie go, zakup nagr6d

o Marzec 2019 - akcja informacyjna na terenie Gdyni - rozwieszanie
plakat6w, rozdawanie ulotek, wysylanie zaproszefy

. 06 kwiecieri 2019 -przemarcz ulicami Gdyni, akcja informacyjna na terenie
nia lnfoBox. wvsteDv i warszta

Niebieski Marsz dla Autyzmu ulic4 Swigtojariskq. Punkty konsultacyjne. Prezentacja
plac6wek wspieraj4cych rozw6j os6b z attyzmem. GoScie specjalni wydarzenia.
Zajgciadladzieci. Poczgstunek. I wiele innych atrakcji.

Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

. kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

ZIego wkJad finansowy

budZetu rady dzielnicy" ) Koszt calkowity (brutto)

1.200,00

2.500,00

2.000,00

500,00

500,00

2.

J.

4.

5.

6.

Wynajgcie firmy
obsluguj4cej
naglo5nienie i
oSwietlenie, wynajem
namiot6w, stol6w i law
2.000 szt. x 0,60 zN -
balony z nadrukiem -r

patyczki i zatyczki
100 kg x25,00 zN -
slodycze z nadrukiem
Proj ekt plakatu, ulotek,
mat. inf., wydruk
Zakup kawy, herbaty,
dofinansowanie zakupu
torta
Koszty zwi1zane z
zaproszeniem goSci

specj alnych, np. koncert,
ko szty podr62y, noclegu,

1.200,00

2.500,00

2.000,00

500,00

500,00



Razem | 12.500,00 zl zl | 12.500.00 zl
l) Nie wigcej ni2 kv)ota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
p r zep row adzani a konkur su.

2) Nie iest oblisatoryiny

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

Obchody Dnia Wiedzy o Autyzmie na terenie Gdyni organizowane bgd4 po raz sz6sty,
po rcz czwarty w formie calodniowej akcj i informacyjno - rozrywkowej. W 20 I 8r.

objgte byly honorow)ml patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka i
Pomorskiego Kuratora OSwiaty Moniki Koriczyk.
Pragniemy, aby staly sig cyklicznymWdarzeniem organizowanym na terenie Gdyni.
Edycja 22018 cieszyla sig duZym zainteresowaniem i spotkala sig zbndzo
pozytywnym odbiorem uczestnik6w i mieszkaric6w Gdyni.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Autyzm? - Zdarza sie ;-). Swiatowy
Dziefi Wiedry o Autyzmie w Gdyni 2019, jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej
zadafi z ca'lq starannoSciq i zaangaiowaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach:
prawie zamrfwief publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego
i o wolontariacie.
Irnig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przew odniczacy lub wiceprzewod ntczacy rady dzielnicy)

ElhbieIa Raczyrlska - Przew odticzqca ij4tt-,L rtt.:,( Ill

Llz i I: /( -1

Imie i nazwisko osobv nodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

Urszula Kubicka-Formela //o"t &e ,, t-'P"*n'-
Imie i nazwisko osobv nodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 3 'tj \'/Pbdbibty)E L,"

Krystyna Zdunek {ffi
Potwierdzenie zlo2enia wniosku:

rooprs: ....... l.I.\
Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwatra rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi by6 okreSlona w uchwale.


