
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1, Wnioski nale?y wypetniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapozrrac siq z zasadaml.przeprowadzanta konkursu,
by unikn46 b19d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kry'teria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo6ci opis6w nie s4limitowane, iednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przenrySlany projekt moZna opisac krotko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co,
5. I(woty ujgte w budZecie nusz4 byi realisty czne. Budlet opr6cz kwot musi zawierac spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek dzielni ca')
Tytul wniosku: Zdrowy krggoslup

Termin rozpoczgciaz 02.\r.2017

Termin zakoficzenia: 30.06.2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicv Gdvnia Cisowa

Partner 2 * Puri st Sp6lka z o gr aniczon4 o dpowiedzi alno Sci4

. moze byc wigksza liczba partnerow

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problenru, kt6r1,

nra zostai
lozr,vi4zany lub
oprs potfzeby
lokalne.l

spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.jona

dzigki real izac.i i

przedsigwzigcia,

W dzielnicy zamreszkuje duzo os6b starszych oraz os6b aktywnych zawodowo w

ro2nymwieku. WigkszoS6 prowadzi siedz4cy tryb Zycra i boryka sig z problemami

zwyrodnieniowymi krEgoslupa. ZajEcia gimnastyczne pomog4 zaktywtzowai grupq

seniorow do aktywnego trybu Zycia.

GrLrpa

odbiorcow.

Osoby w kazdym wieku, w szczegolnoSci seniorzy



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ZajEcia dla os6b potrzebuj4cych ruchu odbywai sig b9d4 pod opiek4
doSwiadczonych instruktor6w zWkszlaNceniem frzjoterapeutycznym. Cwiczenia
maj4 na celu wzmocnienie wszystkich partii miESm,lagodzenie nastgpstw
nieprawidlowych nawyk6w, pomagaj? one wyeliminowac b6l i dyskomfort plec6w,
atakle zapobregac wadom postawy i poglgbianiu sig schorzeh. Zajgcia obejmuj4
cwiczeniarozluflmaj4ce, wzmacnrajqce, stabilizuj4ce, r6wnowazne r rozciqgajqce
poszczegolne grupy migSniowe. W iwiczeniach zawarta jest r6wniez nauka
prawidlowego oddychania i utrzymywania odpowiedniej postawy ciaLa, poziom
trudnoSci jest stopniowany tak aby kahdy mogt wykonac cwrczenra.

Harmonogram
realizacjt
projektu.

Od 02.11.2017 r. do 30.06.2018 r, dwa razyw tygodniu, zapciaw godzinach
przedpoludniowych dla senior6w orazjeden razy w tygodniu dla os6b aktywnych
zawodowo.

Lp

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w.,

konkursie Srodk6w^'

Ztego wldad finansowy
budzetu rady

dzielnicy"'
Koszt calkowity (brutto)

1

2

a
J

4

Maty do cwrczeh

,Se?ykt" (poduszeczki
pod plecy pomocne w
iwiczeniach)

Wynagrodzenie trener6w

Wynajem sali

+J2 zl..

12 sztukx36 zl.

360 zl.
12 sztukx30 zl.

4800 zl.
4 tygx3 zalgciaw
tygodniu 50 zL. za
godzing/ 8

m-cy
2400 zl.
4 tygx3 zajEciaw
tygodniu 25 zl, za
godzing/ 8

m-cy

+JZ

360

zl

zl

4800 zI.

2400 zL

Razem 7.992,00 zl zl 7.992,0021
|) Niewigcej ni, kluola\lynikajqco z $ | ust.2 zasad
przep rotu adzan ia kon kur su.

2) Nie ie.sl ohlisatoruinv

Inne uwagi
maJ4ce



OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego
jestem gotriw do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z calq starannoSci4
i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wiefi

blicznvch. finansach icznvch oraz o dzialalnoSci noZvtku nubliczneso i o wolontariacie.
lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(Drzewodniczacy lub wiceprzewodnicza.cy rady dzielnicy)

Imie i nazwisko osob wniosek z ramienia Partnera 2

PURIST sp. z o.o.
ul. Chyloiska 191,81-007 GdYnia

..,- l
Potwierdze n\e zlozenia wniosku:

Obowi4zkowy z l1czniki
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


