
Uwagi dla os6b wypehiaj4cych wniosek:
1. Wnioski na.le|y wypelniad na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapoznat sig z zasadamiprzeprowadzanrakonkursu,
by unikn4c blgd6w formalnych dyskwali fikuj 4cych wnio sek.
3. Kryteria oc.eny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przerny$lany projekt moma opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w budZecie muszQ byi realistyczne.Bud2et aprocz kwot musi zawieral spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku: ,,AUTYZM? _ZDARZA SIE @"
Swiatowy Dziefi Wiedzy o Autyzmie w Gdyni 2018

Termin rozpoczgcia: 07.04.2018r.

Termin zakoficzeniaz 2I -22.04.20 1 8r. Konferencj a

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dziel nicy D zialki LeSne

Partner 2 * Zesp6l Szk6l Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomifska25l2T

. moze byd wigksza liczba partnerow.

Rada Rodzic6w przy Zespole Szk6l Specjalnychnr 17 w Gdyni,
ul. Witomifska):1t127

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnei
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

2 kwietnia obchodzony jest Swiatowy Dzieri Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony
przez ONZ. Jego celem jest podnoszenie spolecznej SwiadomoSci na temat tego
zaburzenia. PoniewaZ autyzm j est coraz bardziej powszechnym problemem
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 wlqczylo
sig r6wnieZ miasto Gdynia. Rodzice inauczyciele zZespoNu Szk6l Specjalnych nr
17 zorganizowali akcjg propagtrjEcqwiedzg o tym zaburzeniu.Udzial w wydarzeniu
wzigNy roLne instytucje zajmujqce sig tym zagadnieniem. Obchody Swiatowych Dni
Wiedzy o Autyzmie w Gdyni uSwietnili zaproszeni goScie oraz wystgpy artystyczne
dzieci, mlodzie?y i aktor6w.
Pragniemy przeprowadzi6 kolejn4 akcjg na ten temat 7 kwietnia (sobota) 2018 roku,
aby dotrze(, do mieszkaric6w i przekazal im rzeteln4 wiedzg o plac6wkach i
formach pomocy dla os6b z autyzmem i ich rodzin dostgpnych na terenie miasta
Gdyni. Planujemy takhe zorganizowat konferencjg, na kt6r4 pragniemy zaprosil
wykladowc6w z kraju i z zagranicy.



Mieszkaricy Gdyni, osoby zainteresowane problem atyk4 autyzmu, studenci,
psychologowie, pedagodzy i inni specjali(tci oraz rcdziny os6b z autyzmem.

Opis
planowanego
do realizacji
projekhr.

Planujemy ptzygotowanie konkurs6w plastycznego i literackiego dla uczni6w
gdyriskich szk6l. Wyniki konkurs6 w o gloszone zostanq 07 .04.20 | 8r .

Pragniemy zorganizowal 07 .04.2018r. ,,Niebieski Marsz" - przemarsz uczestnik6w
akcji,przy dZwigkach Orkiestry Morskiego Oddzialu Stra?y Granicznej, ulic4
Swigtojansk4 do Muszli Koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni.
Na placu o6rodki specjalizuj4ce sig w pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom
przy gotuj 4 punkty konsultacyj ne i informacyj ne.
Przewiduj e my tal<Ze !\ystgpy r o Zny ch ze sp ol6w mvzy czny ch i te atralnych,
konkursy, spotkania z ciekawymi ludZmi, sportowcami orazr62nego rodzaju
warcztaty dladzieci.

Harmonogram
realizacji
projektu.

o Wrzesieh2}lT - luty 2018 - czynnoSci orgarizacyjne, umowa zfrmq
naglaSniaj 4c q, rezerw acja miej sca, opracowanie i publikacj a material6w
informacyjnych i reklamowych, wyszukanie i zaproszenie goSci specjalnych
nanaszquroczystoS6

o Przygotowanie i rozeslanie do szk6l regulamin6w konkurs6w plastycznego,
literackie go, zakup nagr6 d

o Marzec 2018 - akcja informacyjna na terenie Gdyni - rozwieszanie
p1akat6w, rozdawanie ulotek, wysylanie zaproszen,

o 07 kwiecieri 2018 - ptzemarsz ulicami Gdyni, akcja informacyjna na terenie
przy Muszli Koncertowej, wystgpy i warsztaty

o 2I-22.04.2018- Konferencia nt. autyzmu

Koszty nniqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Koszt calkowity (brutto)

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Wynajgcie firmy
obsluguj4cej
nagloSnienie i
oSwietlenie, wynajem
namiot6w, stol6w i law
1.500 szt. x 0,50 z-L -
balony z nadrukiem *
patyczkii zatyczki
100 szt. x20,00 zN-
koszulki z nadrukiem
200 x 100,00 zN-siatki
z nadrukiem
60 kg x25,00 zl -
slodycze z nadrukiem
Proj ekt plakatu, ulotek,
wydruk
Zakup nagr6d
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