
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naIe|y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznal sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu,
by uniknqi blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslon e w zasadach przeprowa dzaniakonkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemySlany projekt mohna opisa6 kr6tko, a jednoczesnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszqbyi realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawierat spos6b
ich wyliczenia.

Wniosek Konku rsowy rrP rzy iuzna dzielni cn')
Tytul wniosku:

Gimnastyka cialai umyslu dla starszych i mlodszych mieszkaric6w
Grab6wka

Termin rozpoczgcia:
Styczeri 2DISr.lprzerwa od czerwca 2018 do wrzeSnia 20181

Termin zakoriczenia:
srudzieri 2018r.

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy ...Grab6wek..

Partner 2 * Szkola Podstawowanrl2 w Gdyni

o moze byd wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqpany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzipki realizacji
przedsipwzipcia.

Projekt stanowi kontynuacj4realizowanego w roku 2017r. projektu o tej samej
nazwie ,,gimnastyka ciala i umyslu', kt6ry spotkal siE z dulymzainteresowaniem i
sugestiami mieszkaric6w, aby podobne zajgciarozszeruy1 dla grup mlodsrych
dzieci.

Idea poszerzonego projektu bylaby toZsama z idle4 Gdynia Rodzinna, gdzie
propozycje aktywnoSci obejmuj4 r62ne grupy wiekowe i sprzyjaj4wsp6lnemu
sppdzaniu czasu wolnego.
Bgdzie on zatem skierowany zar6wno do grupy mieszkaric6w 50t, ktorzy
poszukuj4przestrzeni do rozwijania swojej aktywnoSci atakhe do mlodszych.

Bpdzie trwal od slycznia 201 8r. do grudnia2O 1 8r. z ptzerw qwakacyjn4 od
czerwca do korica wrzeSnia 2018r.

C oruz wiqksza liczba mieszkaric6w naszej dzielnicy j e st zaintere sowana
aktywno5ci4 polepszaj qc4 og6lnq kondycj g i sprawnoSi ruchow4, co w
konsekwencji prowadzi do zachowania dobrego zdrowia frzycznego i psychicznego.

JednoczeSnie projekt ma zachgcid mlodszych, dzieci do dwiczenia ciala i umyslu a
poprzez to do odkrywania swoich talent6w, zainteresowafr, ksztaltowania nawyk6w
rekreacji i aktyu'nego spgdzania czasu wolnego .

Spodziewane efekty:
. poprawa samopoczucia i stanu zdrowia zainteresowanei grupy mieszkaric6w



dzielnicy,
. Taszczepienie nawyk6w korzystania z dostEpnej bazy sportowej , dostgpnej

dla og6lu mieszkaric6w,
o zainspirowanie uczestnik6w do aktywnoSci i pracy indywidualnej nad

wlasnym rozwojem,
o nawiwanie pozytywnych wigzi spolecznych,
o zachecenie mieszkaric6w do podejmowania inicjatyw oddolnych sfuZqcych

grupom sqsiedzkim, rozwojowi dzielnic miasta.

W jego realizacjiwykorzystane zostanqnowe obiekty sportowe na terenie Szkoly
Podstawowej nr52 w Gdyni; powstale w BO edycja 2016 boisko sportowe i
silownia na wolnym powietrzu oraz sale sportowe partnera.

Grupa
odbiorc6w.

Zainteresowani mieszkaricy Grab6wka w wieku od przedszkola do 50+

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt zaplanowany jest jako propozycja pracy indywidualnej i grupowej nad
usprawnieniem ciala i umyslu, ma da6 wzory fwiczehorazposzerzyf SvnadomoSd
i wyposaZyd w wiedzE nt. zdrowego 2ywienia, organizacji czasu wolnego, technik
relaksacyjnych, ma pom6c dzieciom odkryd w sobie talenty i moiliwo5ci. Ma
by6 propozycjq jak m4drze i aktywnie spgdzad czas, jak wykorzysta6 najbliZsze
otoczerie i wszystko, co w nim siE znajduje.

Projekt zakNada:

Dla doroslych

o rcalizaciE zaig6 ruchowych w bloku 2 godz. w tyg. - do wyboru :gimnastyka
og6lna, pilates, gimnastyka krqgostupa, taniec. . .

o cykl zajgt z gimnastyki umyslu - proste fwiczeria,dwiczenia relaksacyjne,
,, poszukiwanie kreatyurnoSci w kazdym znas"

Dla dzieci
o rcalizacjgzajgf ruchowych i edukaryjnych wbloku 2 godz. tygodniowo:

zabav,ry i gry sportowe, elementy dramy, zajgciaplastyczne imuzycnrc,
zajgciarelaksacyjne, muzykoterapia.

Harmonogram
realizacji
projeldu.

o Listopad/grudzief 20I7r. - informowanie o projekcie, zglaszanie siE
chgtnych,

. styczefi 2 0 I 8r. - grudziefi 20 I 8r. I przerwa w akacyjna czerwiec-wrzesien/
dla doroslych : cotygodniowe zajgcia ruchowe na terenach sportowych
Szkoly Podstawowej nr 52, - blok 2 godz. * 2 x w miesi4cu blok 2godz.
gimnastyka umyslu- dwiczenia, rozrviianie kreatywnoSci



dla dzieci : cotygodniowe zajgcia ruchowe i edukacyjne blok 2 godz.

Koszty nniqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba j ednostek, cena

Koszt calkowity (brutto)

l.Oplata instruktora
prowadz4cego zajpcia
ruchowe dla dzieci i dla
dorostych, zajjcia
kreatywnoSci dla dzieci -
lgodz.-l00zl x
I 30godz:1 3000,0021

2.Oplata instruktora
pt owadzqce go w ar sztaty
gimnastyki umyslu i
kreatywno5ci dla
doroslych - | godz.
150,0021 x20godz.
=30000,0021

3.Materiaty pomocnicze
do prowadzeniazajg6:

o Woreczki 1szt.
6zNx20:120,002N

r Pilki piankowe
1szt.15zl x
20=300,0021

o Pilki piankowe
pokryte
winylemlszt 50zN

x 20:1000,0021
o Parawan

podw6jny I
s2t.1000,0021

o gumy/ta5mydo
fufrczehl srt.
40dxl0= 400 zl



I) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z $ I ust.
przeprow admn ia konhtr su.

Inne uwagi
majqce
zJ0;aczer,je

przy ocenie
bud2etu.

OSwiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego ..1.

jestem got6w do realizacji deklarowanych
i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w Ustawach: prawie zam6wieri

osoby podpisujqpej wniosek z ramienia rady

teuoy P o) A

i wniosek z ramienia Partnera 2

EL,)n 7 | gz,+K

Potwierdzenie zloZrcnra wniosku:

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko$i musi by6 okre6lona w uchwale.


