
Uwagi dla osdb w1'pelniaj4cych wniosek:
t. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
2.Przed. wypelnieniem wniosku naleZ.v zapozna1 siq zzasadarni przeprowadzaniakonkursu,
by uniknai blEd6w formalnych dyskr,valifi kuj 4cych r.r'ni o sek.
3. Kryteria oceny u'nioskow s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo.{ci opis6w nie s4limitorn'ane. jednak dodwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przernydlany proj ekt moZna opisai k6tko, a j ednoeze6nie .,vyczerpuj qco.

5. Ku,oty uiqte w bud2ecie musz4 byd reaiistyezne. Budzet aprocz kwot musi zawLetac spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku: B4d2 seniorem, kt6ry wie jak korzystac z Zycial - spotkania
tematyczne, fragmenty film6w, dyskusje dla os6b 55+

Termin rozooczeciaz styczefl 2018
Termin zakorlczenia: srudzief 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Karwiny

Partner 2 * Centrum Aktywnodci Seniora w Gdyni
t

. nloze byi wigksza liczba paftner6w,

Dtagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi1zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.jona
dzigkl realtzacji
ptzedsigwzigcia.

Trudno6ci os6b 55+ w okrerileniu cel6w naprzyszLoic oraz okreSlenie swej roli w
zmtentaj qcym sig spoteczeristwie.
Potrzeba senior6w, zwlaszcza os6b samotnych do aktywnego spgdzania czasupoza
domem w wigkszym gronie os6b.
Brak oferty zalE(, dla senior6w w Dzielnicy i najblizszej okolicy.

Spotkania pozwol4 na wigksz4 integracjq os6b powyzej 55 roku Zycia w Dzielnicy.
Na spotkaniach powstanie przestrzen do poruszenia problem6w z Zycia
codziennego otaz wymiany doSwiadezeri wSr6d uczestnik6w spotkari.

Grupa
odbiorc6w.

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

Opis
planowanego
do realizacji
proj ektu.

Celem projektu jest wprowadzenie nowej jako6ci w rycie senior6w tak by moglo by6 ono
ka2dego dnia bardziej satysfakcjonuj4ce.

W ramach projektu przewidziane s4 2 cykle spotkafr porwalajqce nal4czne uczestnictwo w
calyrn projekcie nawet do kilkudziesiqciu os6b.

Na cykl sktada sig sze6i spotkari tematycznych trwaj4cych po 2,5 godz. odbywaj4cych sig
1 raz w tygodniu dla grupy do 20 os6b - grupa uczestnik6w nie musi byi stala.



Na kaZde spotkanie sklada sig:

- projekcja fragmentu filmu o tematyce zwi4zanej z 2yciem seniora
- dyskusja rnoderowana na temat filmu z odniesieniem do 2ycia os6b obecnych na

spotkaniu

Na spotkaniach bgd4 poruszalle r6zne kwestie z Lrycia seniora w oparciu o obejrzany fihn.
Spotkania bgd4 przebiegaly w swobodnej atmosferze przy kawie, ciastku, w trakcie kt6rego
bgdzie prowadzona rozmowa kierowana na tematy zwi4zane zpotrzebami, przekonaniami i
postaw4 bohater6w filmu, z odniesieniem do 2ycia uczestnik6w warsztat6w.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Etap I Przygotowanie I cyklu spotkari - Styczefi 201 8

- kontakt z wykonawcarni
- grganizacja spotkaf

Etap II Frealizacjal cyklu spotkaf - Luty-May 2018
- 6 moderowanych spotkafi dyskusyjnych co 2 tygodnie

Eiap III Przygotowanie II cyklu spotkari - Wrzesieri 2018

- kontakt z wl,konawcami
- organizacja spotkari

Etap IV Realizacja II cyklu spotkaf -Paidziernik-Grudzief 2017
- 6 moderowanych spotkari dyskusyjnych realizowane co 2 tygodnie

Lp

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych w
konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy
budzetu rady

?\
dzrelnlcy-'

Koszt ealkowity (brutto)

Organizacja spotkaf I
cykl (wykonawca,
poczqstunek, materialy
dla uczestnik6w). FV
b4d2 rachunek

Organizacja spotkaf II
cykl (wykonawca,
poczgstunek, materialy
dla uczestnik6w), FV
b4d2 rachunek

6254

6250

6250

6250

Razem 12 500,00 zN 0,00 zl 12 500^00 zt
| ) Nie vigcej ni2 ht,ota vynikajqca z $ I ust 2 zasad
przeprowadzanio konkursu
2) Nie iest oblipatoryinv

Inne uwagi
maJ4ce

zlaczeme
przy ocenie
budZetu.



O5wiadcza m, Le j ako partner wnios ku konkurs ow ego BqdL seniorem, kt6ry
2ycia! spotkania tematyczne, fiagmenty film6w, dyskusje dla os6b 55+
jestem gotriw do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z

i zaangai:,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach:
calq starannoSci4
prawie zam6wieri

blicznych, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci tku nublicz i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (l'artncla l) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub r.r,icenrzewodniczacv radv dzielnicv)

Przewodnicz 4cy Zavydu Rady Dzielnicy Karwi ny

lriili.t.r.lJCX'f,Aft

wrriosek z ramienia Parlncra 2

Bozena Zglifska

D Y R, E :ll t' 0.rt.
Centrum }.i.. ; noSci $elttora

wpl. n ,dnia u +'

Obou'i4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


