
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nale2y wypelniai na komputerze.
2 . P rzed wyp elni eni em wni o sku nale?y zap oznac siE z zasadami przepro w adzania
konkursu, by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wriiosek.
3. Iftyteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. I(woty ujqte w bud2ecie musz4 by6 realistyczne, Bud2et opr6cz kwot musi zawierac
soos6b ich wvliczenia.

Wniosek Konkursowy,,Przyi azna dzielni ca))
Tvtul wniosku: Pies - kuoa radoSci i odoowiedzialnoSci
Termin rozpoczecia: Stvczeri 2018 r.
Termin zakoficzenia: Czerwtec 2018 r.
Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
Partner 2: Fundacia Dogtor

OPIS PRZEDSIEWZIECIA
Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lolcalnej
spoiecznoSci,
lct6ra zostan ie

zaspol<o.jona

dzigJci realizacji
p rzed s ipwziEc ia

Projekt ,,Pies kupa radoSci i odpowiedzialnoSci" skierowany jest do
mieszkafic6w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - najmlodszej i najwigkszej dzielnicy
Gdyni. Bliskie s4siedztwo las6w i teren6w rekreacyjnych sprzyja posiadaniu ps6w.
Jednak bycie odpowiedzialnym wlaScicielem czworonoga wiqhe siE z licznymi
obowi4zkami, tak wobec psa, jak wobec wsp6trmieszkahc6w, kt6rzy ps6w nie
posiadaj4. Podstaw4 niekonfliktowej koegzystencji spolecznej jest wysoka
SwiadomoSc t wtedza, zarowno wlaScicieli ps6w jak i os6b, nawet okazjonalnie,
spotykaj4cych psy na spacerach lub w drodze do szkoly czy prucy.
GrupA spoleczn4 szczegolme narahonq na zagro1enia s4 dzieci w mlodszym wieku
szkolnym. Dzieci w tym wieku s? najbardziej ufne, czgsto bez wahania
i zastanowienia podchodzq do obcych ps6w, chc4 je glaskad i pr4ftula(, lub reaguj4
nieadekwatnym strachem wobec spotkanego przypadkiem psa.

Szkola - mimo wielu program6w edukacyjnych - najczgSciej nie zapewnia
v'rystarczajqcej wiedzy i praktyki w zakresie prewencji pogryzieir. Proponowany
przez nas projekt wypelnia tg lukg i odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie
po dwylszenia bezpieczenstwa dziecr.

Kolejnym istotnym aspektem w zakresie posiadania ps6w jest dbaloSi wlaScicieli
o utrzymanie czystoSci, czyli sprz4tanie odchod6w po wlasnym psie, traktowane
ptzez wiele os6b jako coS wstydliwego albo niepotrzebnego. Za oczywistoSci4 tego
obowi4zku przemawiaj4 wzglqdy zar6wno estetyczne, jak i epidemiologiczne.

Cele projektu:
podwyzszenie bezpieczefstwa dzieci w mlodszym wieku szkolnym poprzez
wlaSciw4 edukacjg w zakresie bezpiecznych postaw i zachowan wobec
ps6w,
zwigkszenie SwiadomoSci i dyscypliny wlaScicieli ps6w w zakresie
sprzqtania odchod6w po swoich psach,

zwigkszenie wiedzy i SwiadomoSci wla5cicieli w zakresie szkolenia
i redukcji zachowan niepoz4danych u ps6w (nadmierna szczekliwoS6,
ciagniecie na smyczy, zachowanta agresywne, lekliwoSi).



Powylsze cele realizowane bgd4 popruez:

cykl spotkari edukacyjnych w szkolach z dzielmi w wieku
wczesnoszkolnym. Tematem bgdzie nauczenie dzieci wlaSciwego kontaktu
z psem - zar6wno obcym, spotkanym na ulicy, jak i zaprzyjaLmonym, np.

Zyjqcym w rodzinie - a tym samym zapobieganiu pogryzieniom,
spotkania z mreszl<aicami dzielnicy Chwar zno -W iczlino, po dczas kt6rych
poruszone bgd4 tematy odpowiedzialnego posiadania ps6w, obowi4zki
wlaScicieli wynikajEce z przepisow, realizacja naturalnych potrzeb ps6w,

wlaSciwa komunikacj a z psem, szkolenia itp. Spotkania bgdq obejmowa6
czgsc teoretycznq w zakresie w/w temat6w oraz czgSc praktycznq. I(azdy
uczestnik bgdzie mial mo2liwoS6 zasiggnigcia porady behawioralnej oraz

pr ze lwiczenia w praktyc e wybrane go zakre su tematyczne go.

uczniowie Szkoly Podstawowej nr 37

wlaSciciele ps6w oraz zainteresowani
Chwarzno-Wiczlino

i Szkoly Podstawowei nr 48,

tematyk4 mieszkaricy dzielnicy

W ramach projektu odbgd4 sig spotkania z terapeutami i edukatorami Fundacji

Dogtor i specjalnie wyszkolonymi psami, Zajgcia w szkole, dla dzieci, prowadzone

bgd4 metod4 dogoterapii (tzw. edukacja z udzialem zwierzEt). Jest to jedna z metod
kontaktowych, wplywaj4ca korzystnie na obszar poznawczy, emocjonalny
i spoleczny uczestnik6w.
Zaplanow ano przeprow adzenie spotkari (czas trwania I go dz. lekcyj na) we
wszystkich mtrodszych klasach szkolnych obu szk6l podstawowych, w um6wionych
wczeSniej terminach.
Dla wlaScicieli ps6w zostanq, przeprowadzone spotkaniaze specjalistami z dziedziny
szkolenia i behawioryzmu ps6w (czas trwania -kahde po 1,5 godz.) w miesi4cach
kwiecieri-czerwiec. Spotkania bgd4 sig odbywa6 w kilkunastoosobowych grupach,

na Swiezym powietrzu, w um6wionym miejscu. Istnieje mozliwoSd przygotowania i
prueprowadzenia konkretnych temat6w spotkaf, w zalelnoici od potrzeb
zglaszany ch pr zez wlaSc ici eli p s 6w.

Opis
planowanego
do realizacji
^rnialz+r r

Styczeri 2018 - ustalenie harmonogramu spotkair w szkolach podstawowych
Luty - czerwiec 2018 - prowadzenie spotkafr w szkole
Kwiecieri-czerwiec 2018 - przeprowadzenie spotkari dla mieszkaric6w dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino

Harmonogram
realizacji
projektu.

Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy2)
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76 spotkari edukacyjnych
dla dzieci szkolnych
(koszt tol00 zl za

spotkanie)

4 otwarte spotkania dla
mieszkafrc6w dzielnicy
(koszt to 350 zl za

spotkanie)

Materialy informacyj ne

dla odbiorcow zadania
(projekt graftczny +
wydruk)

Obsluga ksiggowa
zadanta

7600 zl

1400 zl

3000 ztr

500 zI

7600 zl

1400 ztr

3000 zl

500 zl

Razem 12 500 zl zl 12 500 zl
l) Nie vigcej niz loaota wynikajqca z $ l ust. 2 zasad
przep r ow adzan ia kon kursu
2) Nie iest ohlisalorvinv

Inne uwagi
maj4ce

znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam, te jako partner wniosku konkursowego ,,Pies kupa rado5ci
i odpowiedzialnoSci" jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z calq
starannoSci4 i zaangairowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poiytku publicznego i o

wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisulqce.j wniosek z ranrienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(nrzewodniczacv lub wicenrzewodniczacv radv dzieln icy)

Podpis

Edyta Rotta-I(lajnert
Wiceprzewod nrczqca Zarz4du Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Inrie i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis

Magdalena Madajczyk
Prezes Zarzqdu Fundacji Doglor
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Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSc musi byi okre6lona w uchwale.


