
Uwag dla os6b wypehiniacych wniosek:
l. Wnicski nalezy wypelnia6 nakomputerze.
Z.Prrcdwypelnieniem wniosku nale2y zapozna& siE z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn46 blqddw forrnalnych dyskwalifikuj@ych wniosek.

3. Kryteria oceny vtinioskdw s4okre$lone w zasadach przeprowadraniakonkursu.

4. Dtugo*:i opisow nie se limitowane, jednak doiwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przernySlany projekt mo2na opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.

5. Kwoty ujgte w budzecie muszq byd realistyczne. BudZet oprocz kwot musi zavtierci sposdb

ich wyliczenia.

Wniosek Kankursowy rF ray iaiznfr dzielni cil,'
Tvtul rvniosku: Zai ecia z f)osoterapii i Archeologii
Termin razwocz,gcinz Styczet'r 2018

Termin zakofczcnia: Grudzien 2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa
Partner 2 * Fundacja Ochrony i Prornocji Zabytkbw,,Pro turris"

Ul" Slaska 33l3l Gdvnia
Partner 3 * Fundacia Dogtor, ul" WolnoSci 1A Gdynia-
. nloze by6 wigksza liczba partler6rv,

0PIS PRZEDSI4WZISCTA

Diagnoza
problernu, kt6ry
ma zostad
rozwiqgany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmo6ci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsiEwziqcia.

Na dzielnicy odbywa sig szereg r62nego rodzaju zajgd, dodatkowych dlamlodzie?y.

Fanuje jednak patrzebaci4Elega rozwo.ju oferty i promowanie w$r6d tnlodzieLy

nowych zajgC Projekt za?adazorganizowanie zajq(, z dogoterapii oraz archeologii.

Grupa
odbiorcow.

Uczniowio SzkotyPodstawowej nr 47 w Gdyni
Pies, m6j bezpieczny przyiaciel - klasy tr-III - 11 oddziaNow

Archeologia - co to takiego'i - kiasy IV - VI - 21 oddzial6w

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Frojekt sklada sig z dw6ch podstawowych czgSci skladowych:

Blok I - Archeologra w dzielnicy
Zajqcia,,Archeologia co to takiego?" odbywaj4ce sip w szkole podstawowej nr 47

w forrnie tekcji prowadzonychprzezarcheologa. (1 godzina lekcyjna dlakatZdel z

klas). Archeolog przybliiry dzieciorn zagadnienia archeologicme w formie

ro zfirowy oraz pr ezentzcji multimedi alnej .

Blok II - Dogoterapia w dzielnicy
Spotkania z pracownikami i wolontariuszami Fundacji Dogtor i specjalnie

wyszkolonymi psarni. Zajpeiaprowadzone w szkoli nazasadach dogoterapii. (tzvt.

edukacj a z udziaNem ztireruqt

Harmonogram
realizacii

Styczefl 2018 - rozpoczqcie projekttr



FFsjektu. Przeprawdzenie preeentacji - Archeologia co to takiego - styczef - gndzief 2018

Przewowagdrzer&e r;re,z.er*rcii- Dogot€r@ia w dzielnicy - *yczeh- grs&ien 20I I
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Przeprowdzeme r,ajqt
edukaeyjnych

,,Archoologia- co to
takiego?" wr&zz
przygoto\Rraftiem
prezentacji i materid6w
edukacyjnych

Przeprowadzenie zajEf
edukacyjayeh Jies-
m6j bezpiee.my
pnzyjaciel" wrazz
przygotowanie,m
prezmfifiiimateriatrilw
edr.rkacyjnych

Nagrody szkoleniowe dla
psowniezbqdne podczas
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Razem 5000.00 zl 0,04 zl 5 000.0C zl
l) Nie i'iecej nE k rdoteyni*sjqcs 

= $ t ua' 2 nd
pzqrawa&antiq kofiIwrsA
2) Nie iest obli*atarvirw.

\,t At .t
Gfwi*dczam, 2e i*l+o;nrtner w
iestem gotfw do rta;lfu*eii
i r.aaagryitraniem przlerltnryzjqe y,asall okreflonyct w Ustawaeh: prawie za,miiwir;fii
publicznveh. finansach oubticznvch orifliz o dzi*Ialno5ci Dozytku Fuhlimego i o wolontariacie.
Imiq i nazwi*o mo#V eodpisei@j wnicek z reriesia rady dzie{nicy (Pertmre I} ss frnkcja
(fut fub wiseor-Eredgicazgv mdv &fuhiev)

Podpi{y)

Lechcsla;rn' Dzierzalq Frzewodnicz4cy Zu4ilr Dnelnicy Dqbrowa

hoslaw Dzieriak



Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okre6lona w uchwale.


