
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1, Wnioski naleZy wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskunaleZy zapoznac sig zzasadami przeprowadzamakonkursu,
by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. It1'teria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanta konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak dor{wiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt moZna opisac kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne.BudZet opr6cz kwot musi zawretae spos6b
ich wyliczenia.

Wniosek X o n ku rs olvyr rP rzy jazna lnica"
Tytul wniosku: B4dz seniorem, kt6ry wie jak korzystai z 2ycral - spotkania

Iematyczne, fragmenty film6w, dyskusje dla os6b 55+

Termin rozpoczgcia: styczeri 201 8

Termin zakoficzenia: grudzien 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa

Partner 2 x Centrum AktywnoSci Seniora w Gdyni

Partner 3 *

. moze byc wigksza liczba partnerow,

OPIS PRZEDSIDWZIECIA

Diagnoza
problemu, ht6ry
ma 7-ostac

rozrvi4zany lub
opis potfzoby
lokalne.j

spolecznoSci.
l<tcira zoslanie
zaspol<o.jona

dzigl<i realizac.ji
przedsigwzigcia,

TrudnoSci os6b 55 r w okreSleniu cel6w naprzyszloic oraz okreSlenie swej roli w
zmiemaj 4cym si g spoleczeristwie.
Potrzeba senior6w, zwlaszcza os6b samotnych do aktywnego spgdzania czasupoza
domem w wigkszym gronie os6b.
Brak oferty zajE(, dla senior6w w Dzielnicy i najblizszej okolicy.

Spotkania pozwol4 na wigksz4 integracjE os6b powyZej 55 roku Zycia w Dzielnicy. Na
spotkaniach powstanie przesftzeri do poruszenia problem6w z Zycia codziennego oraz
wymiany doSwiadczen wSr6d uczestnik6w spotkari.

Crupa
odbiorc6w.

Mieszkancy Dzielnicy D4browa po 55 r.z. , osoby samotne



Celem projektu jest wprowadzenie nowej jSko3ci w zycie senior6w tak by mogto by6 ono

ka2dego dnia bardziej satysfakcjonuj4ce.

W ramach projektu przewidziane cykl spotkai pozwalaj4cy na tr4cnte uczestuictwo w ca'lyl
projekcie nawet do kilkudziesigciu os6b.

Na cykl sklada si9 pi96 spotkari tematycznych trwaj4cych po 2,5 godz. odbywaj4cych si9 1 raz

w tygodniu dla grupy do 20 os6b - grLrpa uczestnik6w nie musi byi stata.

Na ka2de spotkanie sklada sig:

- projekcja fragmentu filmLr o tematyce zwi4zanej z 2ycien seniora
- dyskLrsja rnoderowana na temat filmu z odniesieniern do zycia os6b obecnych na spotkaniu

Na spotkaniach bgd4 poruszane r6zre kwestie zirycia seniora w oparciu o obejrzany film.
Spotkania bgd4 przebiegaty w swobodnej atmosferze przy kawie, ciastku, w trakcie ktorego
bgdzie prowadzona rozfilowa kierowana na tematy zwi4zane z potrzebami, przekonaniarni i

postaw4 bohater6w filmu, z odniesieniem do ZyciauczestLrik6w warsztat6w.

Opis
planowanego
do realizacjt
projektu,

Harmonogram
realizacjt
projel<tu.

Etap I Przygotowanie cyklu spotkai - Styczeri 2018
- kontakt z wykonawcamr
- organizacja spotkari

Etap II Realizacja cyl<lLr spotkari - LLrty-Maj 201 B

- 5 moderowanycli spotkari dyskusyjnych realizowane I raz w tygodnir"t

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(l iczba jednostek, cena

.jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w.,

konkursie Srodl<6w''

Z tego
wklad finansowy

budZetu rady
2)

ozle ln rcy

Koszt calkowity (brutto)

Organrzaila spotkan
(wykonawca,
poczgstunek, materialy
dla uczestnik6w), FV
bqdZ rachunek

5000.00 zl
l ) Nie |tigcej ni. ktvola wynikajqca z $ I ust. 2 zasad przeprotvaclzanict

KONKUTSLI

2) Nie iest obLieatoryiaa

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenre
budzetu.
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwaia rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byc okreSlona w uchwale.

rl-a>
O5wiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ..".a
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej
i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawre zamowren

ublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci noZvtku i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4ce-j wniosek z rarnienia rady dz-ielnicy (Partnera l) oraz tunkcja
(przewodn iczacv l ub wi ceprzewodniczacv r ady dziel u icy)

Lech oslaw D zier 2ak, Przewodn i cz 4cy Zarz4du Dzi e lni cy D 4browa

i wniosek z rarniertia Partnera 2

Wnot a Jp|n'tl,e-
Cep'imm l']'i)nvr r)rjr:r ' " '

i wniosek z ramienia Partnera 3

Potwi e rdze nie zlo|enia wni osku :

f,H os. oft ?orl


