
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznat sig z zasadami przeprowadzatia konkursu,
by unikn46 blEd6w formalnych dyskwalifrkuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt moZna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawierat spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku:
Mipdzypokoleniowy Klub Dziecka i Seniora

Termin rozpoczpcia:
n 2018

Termin zakor[czenia:
Grudziet'r 2018

Partner L - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Cisowa

Centrum AktywnoSci Seniora

. moze by6 wigksza liczba parbrer6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostae
rozwiq,z,any lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsipwziEcia.

Klub Seniora w Cisowej przy wsp6lpracy z Centrum Aktyrvno5ci Seniora od
listopada 2015 roku prowadzi dzia\alno56 narzecz gdyriskich Senior6w. Od20l6
roku w ramach aktywnoSci skierowanej narzeczrcdzinw siedzibie fundacji
odbywajq sig takZe zajgcia
w ramach Klub6w Dziecka oraz Rodzic6w Dzieci Niepelnosprawnych. W trakcie
tej juz blisko dwuletniej pracy orazw wyniku konsultacji z lokalnymi
mieszkafcami uczestnicz4cymi na spotkania Klub6w zaobserwowaliSmy ogromne
potrzebp stworzenia miejsca, kt6rego specyfika i charakter zajgf pozwol4na
integracjg migdzypokoleniowq oraz zacieinianie wiqzi pomigdzy mieszkaricami
dzielnicy w r62nym wieku.
W dalszym ci4gu dostrzegamy wiele potrzeb wynikaj4cychz duhej liczby
mieszkafrc6w
w wieku senioralnym zamieszkuj4cych Cisowe oraz pobliskie dzielnice. W zwi4zku
z pojawiaj4cymi sig problemami oruz sugestiami dostrzegamy potrzebg dalszego
rozwijania Klubu Seniora gl6wnie poprzez;
- podjpcie dzialan zwiqzanychze zwalczaniem dyskryminacji i wykluczenia os6b

iem barier odcinaiacych ie od Zycia spolecznego i samotnoScr



oraz otwatcie Senior6w na nowe doSwiadczenia i znajomoSci, dzigki organizacji
wsp6lnych zajg(, dla dzieci i doroslych;
- stworzenie miejsca spotkafr oruz aktywizowanie i integrowanie Senior6w z
Cisowej
oraz pobliskich dzielnic poprzez zajpcia i wsp6lne spgdzanie czasui
- poprawienie samopocztrcra i sprawnoScifrzycznej os6b starszych dzigki
uczestnictwu
w zajpciach gimnastycznych i ruchowych.

Czgste rozmowy z czNonkami spolecznoSci Senior6w Cisowej oraz pobliskich
dzielnic utwierdzily nas w przekonaniu, i2 dalszy rozw6j Klubu Seniora bgd4cego
miejscem zar6wno spotkaf, jak i poszerzania wiedzy uczestnik6w bgdzie wyjSciem
naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnych mieszkahc6w. Brak podobnej przestrzenr
zlokalizowanej
we wspomnianej dzielnicy sprawia, iz jej mieszkafrcy w wieku 55+ czuj4 siE

wykluczeni, pominiqci i mniej walni od Senior6w z innych dzielnic Gdyni, w
kt6rych podobne przedsigwzipcia funkcjonuj4 pomySlnie juz od wielu lat.
ZaobserwowaliSmy, 2e okazane Seniorom wsparcie odbija sig pozytywnie na
poziomie ich samooceny, a takle poczuciu lokalnej tozsamoSci. Zajpcia
uSwiadamiajqce i edukuj4ce dla os6b starszych w dziedzinie zdrowia oraz rozwoju
wlasnego pozwalaj 4 wyeliminowad proces stagnacj i i alienacji lokalnych
mieszkaric6w. Zajgcia umoZliwiajqce poszerzenie wiedzy i zmiang
dotychczasowego trybu Lycra, (wiczenia oslabionych zmysl6w oraz aparatu mowy
uwraZliwiaj4 Senior6w na koniecznoSi zadbania o poprawq wlasnego stanu zdrowia
oraz umoZliwiaj 4 im latwiej s ze i bardziej pewne wchodzenie w interakcj e z innymi
mieszkafrcami dzielnicy.

W trakcie naszej dotychczasowej pracy stworzyliSmy na terenie dzielnicy Cisowa
pierwszy punkt, w kt6rym r6wnieZ rodziny z dziefmi (takhe niepelnosprawnymi -
dzigki przystosowaniu budynku dla potrzeb os6b o ograniczonej sprawnoSci) mogq
sppdzai wsp6lnie czas i integrowai sig z pozostalymi mieszkafrcami. Wychodz4c
naprzeciw
tej potrzebie w siedzibie Fundacji Adaptacja od wrzeSnia2016 roku funkcjonuje
takze Klub Dziecka i Rodzica, kt6rego dzialalnoi(, w okresie wrzesieri 2016 -
grudziefr 2016 finansowana byla w ramach pilotaZowej edycji programu Przyjazna
Dzielnica. StaliSmy siE tym samym pierwszym miejscem na terenie dzielnicy
Cisowa dedykowanym aktywnemu sppdzaniu czasu dla dzieci i ich rodzic6w.
DzialalnoSi Klubu kontynuowana byla takhe
w roku 2017. W ramach zajg(, dzieci biorq udzial m.in. w zajpciach rytmicznych,
przedstawieniach teatralnych, wsp6lnym czTrt"aniu bajek oraz spacerach, atakle
balach
dla naj mlods zych. Rodzice za(: maj q mozliwo Si skorzystan ia z udzialu w
warsztatach tw6rczego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, kt6re owocuj4nowymi
pomyslami zabaw
i pomagaj4 kreatywnie organizowai wsp6lny czas z dziecmi. Nasza inicjatywa
spotkala sig
z przyjaznym odbiorem lokalnych r odzin, dlate go teZ pragniemy stworzyi
moZliwoSi kontynuacji Klubu w kolejnym roku kalendarzowym (2018).

Obecnie lne zaiecia obu Klub6w stw ml



dla integracji mipdzypokoleniowej mieszkaric6w Cisowej oraz pobliskich dzielnic.
UwaLamy, iz podobna inicjatywa zaowocuje pozytywnymi doSwiadczeniami dla
wszystkich grup wiekov\rych. Oferta Klubu Mipdzypokoleniowego mialaby nie
tylko sprzyj a6 zacieSnianiu wigzi pomigdzy rodzicami i dzie6mi, czy Seniorami, ale
takZe stwarzad warunki do zawierania znajomoSci pomiEdzy wszystkimi
uczestnikamizajgl w r62nym wieku.

Grupa
odbiorc6w.

Projekt kierowany jest do mieszkaric6w dzielnicy Cisowa oraz pobliskich dzielnic,
ktorzy zainteresowani s4poszerzeniem swojej wiedzy oraz spgdzaniem aktywnie
wolnego czasu. Pragniemy aby nasza oferta skierowana byla do rodzin chcqcych
zacielnic wiqzi poprzez wsp6lne spgdzanie czasu i zabawg oruz chcqcych wymienii
sig doSwiadczeniem
i integrowad z innymi. Szczeg6ln4 uwage zwrScic chcemy na osoby samotne
oraz ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu.

Do zainteresowanych naszqdzialalnoSci4 os6b postaramy sig dotrzei dzipki
ogloszeniom
w lokalnej prasie oraz pobliskich parafiach, ulotkom i plakatomzamieszczanp
w budynkach mieszkalnych, sklepach, oSrodkach zdrowia, etc.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Gl6wnym zaloheniemrealizacji projektu jest integracja mieszkaric6w Cisowej
oraz pobliskich dzielnic w r6znym wieku i wymiana doSwiadczeri.

Tworzony projekt w zakresie oferty dla senior6w skupia sig na aktywizacji i
poszerzeniu wiedzy os6b starszych z dzielnicy Cisowa w zakresie ochrony zdrowia,
profilaktyki chor6b wieku podeszlego orazpodtrzymania dotychczasowego stanu
kondycji ftzycznej, atakhe posluzyi mohe zaciekawieniu nowymi tematami i
otaczajqcym Swiatem.

W ramach rcalizacji projektu planowane jest przeprowadzenie prelekcji oraz
warsztat6w
zlekarzami r62nych specjalizacji (kardiolog, geriatra etc.), dietetykami czy
rehabilitantem. Mialyby one na celu nakierowanie uwagi Senior6w na istotno6i
dbania o zdrowie
i prowadzenie aktywnego trybu Zycia r6wnie2w zaawansowanym wieku. Podobne
zajpcia odbywaj4 sig w ramach zajp(, Klubu Seniora od poczqtku jego istnienia
i cieszq siE duZym zainteresowaniem uczestnik6w.

Ponadto w ramach realizacji projektu pragniemy umozliwii kontynuacjg grupie
Senior6w (licz4cej okolo 15 os6b) dostqp do zajp(, gimnastycznych odbywajqcych
sie dwa razv



w ty godniu prowadzony ch pr zez profe sj onalne go fizj oterapeutp. W trakcie
funkcjonowania Klubu Seniora w Gdyni-Cisowej zauwa?yli(;my ogromne
zainteresowanie podobnymi zaj gciami. Dodatkowo chcielibySmy kontynuowai
zajpcia aerobiku w wodzie odbywajqce siq na basenie Gimnazjum nr 3 w Gdyni.
Zajpcia odbywai siq bpd4 trzy razy
w miesiqcu, z nich2 pragniemy sfinansowat zbudhettt dofrnansowania. Dotychczas
aerobik w wodzie cieszyl siq duZym zainteresowaniem ze wzglEdu na zr6lnicowanQ
formg oraz prowadzenie przez doSwiadczonego rehabilitanta.

W czgSci projektu dedykowanej dzieciom i rodzicom przewidziano dalsze
prowadzenie Klubu Dziecka i Rodzica w bardziej regularnej formie. W okresie od
stycznia do grudnia 2018 roku pragniemy kontynuowal cykliczne, cotygodniowe
spotkania dla dzieci.
W ramach tychzajg(, zamiennie organizowane bpd4 zajgciarytmiczne oraz
artystyczno-pl astyczne.

Ponadto w ramach funkcj onowania Klubu Miqdzypokoleniowego planuj emy
organizacjp Wdarzen okazj onalnych w tym przedstawieri teatralnych , bali, spotkari
Swi4tecznych skierowanych zar6wno dla dzieci, jak i ich rodzic6w oraz dziadk6w.
Wsp6lne zajEcia
i zabawa pozwol4 na integracjg mieszkaric6w dzielnicy w kaldym wieku i
tworzenie nowych wipzi pomiqdzy s4siadami. Pozwol4 one r6wnie2 na wymiang
doSwiadczeri korzystn4 zar6wno dla najmlodszych jak i starszych uczestnik6w
Klubu.

W ramach rcalizacji projektu planujemy organizacjq dw6ch edycji warsztat6w
skierowanych do rodzic6w. Skupi4 siq one na tematyce tw6rczego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, kt6re poprowadzone zostanq przez
profesj onalnego psychologa.
Pozwolq one poszerzy(, wredzp oraz pobudzii kreatywnoSi rodzic6w, dzigki
podzieleniu siq pomyslami na wsp6ln4 zabawpz dziecmi i metody radzenia sobie z
codzienn5rm stresem.

Harmonogram
realizacji
prqektu.

Klub Mipdzypokoleniowy
Spotkania prozdrowotne - styczeh2}I8 - grudzieh2}IS (5 spotkaf)
Cwiczenia z fizjoterapeut4 - sty czeh - grudzieri 20 1 8 (60 zaj96)
Aerobik w wodzie - styczeri - grudzieri 2018 (20 zajpQ
Spotkanie wielkanocne oraz wigilijne - kwiecieri, grudzien20IS
Zajpcra rytmiczno-ruchowe - styczeir - grudzieh2}lS (20 zajq6)
Bal na powitanie wiosny i jesieni - marzec, wrzesieri 2018



Lp

Koszty rwiqzane z
przedsipwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansowy
budzetu rady

dzielntcf)
Koszt calkowity (brutto)

1 Spotkanie prozdrowotne
(5 spot. x200 zl: 1000
zL)

I 000.00 zl 0,00 zl I 000,00 zl

2. Cwiczeniaz
fizj oterapeut4 (60 zaj 96 x
65zl:390021)

3 900,00 zl 0,00 zl 3 900,00 zl

3. Spotkanie wielkanocne i
wigilijne (2 szt. x l50zl:
300 zl)

300,00 zl 0,00 zl 300,00 zl

4. Koordynator proj ektu (1 0
m-c x I00zl:1000 zl)

1 000,00 zt 0,00 zl I 000,00 zl

5. Wynajem lokalu (10 m-c
xI50zl: 1500 zl)

I 500.00 zl 0,00 zl I 500,00 zl

6. Aerobik w wodzie (10 m-
cx420zN:4200 zl\

4 200,00 zl 0,00 ztr 4 200,00 zl

7. Prowadzenie zajg6 na
basenie (20 zajpciax 65
zN:1300 zl\

1 300.00 zl 0,00 zl 1 300,00 zl

8. O r ganizacja po c zQ stunku
i materialy do zajpt
potrzebne na spotkaniach
Klubu
miqdzypokoleniowego
(10 m-c x 50 zN: 500 zl)

500,00 zl 0,00 zl 500,00 zl

9. Zajgcia rytmiczno-
ruchowe or az arty sty czne
(20 zajpt x 150 zL:3000
zL\

3 000,00 zl 0,00 zl 3 000,00 zl

10 Bal Migdzypokoleniowy
na powitanie wiosny oraz
jesieni (2 x 150 zl:300
zt)

300,00 zl 0,00 zl 300,00 zl

Razem 17 00021 0zl l7 000 zl
1 ) Nie wiqcej ni2 louota wynikajqca z $ ) ust. 2 zasad
p rz ep row adz ania kon kursu.
2) Nip. iest oblisatorvinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczetie
przy ocenie
budZetu.

OSwiadczam, Le jako partner 2 wniosku konkursowego Fundacja Adaptacja oraz jestem
got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z calq starannoSciq i
zaangatowaniem przestrzegajqc zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wier[
nublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci noivtku nubliczneso i o wolontariacie.



Wklad
partner6w w
realizacjp
projektu + ew,
wolontariat.

Centrum Aktywno5ci Seniora podzieliloby siq swoimi zasobami ludzkimi poprzez skierowanie

os6b prowadzqcych poszczeg6lne prelekcje w ramach spotkad prozdrowotnych, przejqloby

tak2e funkcjq zatrudniania os6b prowadzqcych prelekcje. Fundacja Adaptacja M&K zajmie

siq natomiast organizacjq pozostafych zajq6 dla dzieci, rodzic6w oraz senior6w, r6wnie2

przyjm ujqc zada nie zatrud nia nia poszczeg6lnych prelegent6w i a nimator6w.

Wiqkszo6i proponowanych w projekcie zajqi odbywai siq bqdzie w siedzibie Fundacji

Adaptacja przy ulicy Chylof skiej 2t7 na terenie dzielnicy Gdyni-Cisowa. Aerobik

w wodzie odbywa6 siq bqdzie na plywalni zlokalizowanej w Gimnazjum nr 3 Wzy

ul. Gospodarskiej.

Inne uwagi
maj4ce
znaazeme
przy ocenie
budZetu.

Na podstawie uchwaly Rady Dzielnicy ....h4dlt* nr Nl[tr.ll#z dnia N.otolttn.20IQr.
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P otwierdze nie zlohenia wnio sku :

Obowiqzkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi byi okreSlona w uchwale.


