
Uwagi dla osrib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wnioskt nalezy zapoznat stg z zasadarni przeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. Dlugo3ci opisdw nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przanyslany projekt mo2na opisa6 kr6tko, a jednoczesnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne. BudZet opr6cz kwot musi zawiera(, spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku:
O ZIEMIE: SIEBIE dbamy, surowce wt6rne przetwarzamy

Termin rozpoczgciaz 9 czerwca2}IS

Termin zakor[czenia: 9 czerwca20lS

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zynkr

Partner 2 * Szkola Podstawowa Nr 29

. rlloze byi wigksza liczba paftner6w,

, oPI$ PRZEDSTDWZTqCTA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokatnej
spolecznoSci,
1<t6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Edukacja ekologiczna jest procesem ksztalcenia ukierunkowanym na zmiang
szkodliwych i promocjg proekologrcznych: prozdrowotnych styl6w Zycia os6b,
rodzin i grup spolecznych. Dostarczaj4c wiedzg i umiejgtno6ci oraz zmieniajqc
spos6b mySlenia o ekologii rozwijamy wiedzg o szeroko rozumianym zdrowiu,
czynnikach je niszczqcvch i sposobach jego zachowania, ulatwiamy ludziom
podejmowanie decyzji o zmianie zachowani stylu Lycia.
Szeroko rozumiana ekologia ma wplyw na nasze zdrowie:

o Zbreranie i przetwarzanie surowc6w wt6rnych ma wplyw na ograniczenie
iloSci Smieci zar6wno w bliskim otoczeniu, jak i globalnie rozumianej
ziemr, czystszaziemia i powietrze to poprawa warunk6w zdrowotnych
Zycia codziennego,

. Aktywnoil frzyczna i sposoby spgdzania czasu wolnego, spos6b
odZywiania, umiejgtnos(, rudzenia sobie ze stresem, stosowanie uzywek
(nikotyna, alkohol, srodki psychoaktywne) to miniekologia ka2dego
czlowieka.

Nasz projekt stawia sobie za cel upowszechnianie wsr6d dzieci, mNodziezy
i dorostrych naszej dzielnicy promocji ekologii poptzez zbieranie, przetwarzanie
surowc6w wt6rnych, promocjg z4rowego stylu zycia poprzez sport, rekreacig,

ich



wla6ciw4 dietg pol4czone zksztaltowaniem wraZliwo3ci ekologicznel i nauk4
umi ej gtno 5c i sp ole c znyc h chroni 4c y ch prze d uzalehnieniamt.

Projekt,,o ZIEMIE: SIEBIE dbamy, surowce wt6rne przetwarzamy" to takle
wsparcie wizerunku szkoly jako miejsca nie tylko nauki ale instytucj ilqczqcej
rodziny i pokolenia we wsp6lnych dziahaniach na rzeczintegracji spolecznogci
lokalnej i pozytywnym oddzialywaniu na uczni6w, pracownikSw czy mieszkaric6w
dzielnicy.

Grupa
odbiorc6w.

Grup4 docelow4 projektu s4 dzieci i rnlodziez ze szkblpodstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychoraz ich rodziny i opiekunowie zLeszczynek
oraz s4siednich dzielnic. WaZna bEdzie integracja mlodego pokolenia z seniorami,
dzigki wsp6lnemu udzialowi w poszczeg6lnych konkurencj ach.

Mieszkaricy Leszczynek to ponad 9.000 os6b, liczymy na obecnoSd ok. 600 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt,,O ZIEMIE: SIEBIE, dbamy, surowce wt6rne przelwarzamy,, to
wydarzenie, podczas kt6rego odbywa6 sig bgdzie festyn o charakterze sportowo-
rekreacyj nym. B azq bgdzie SP Nr 29, skqd koordynowane b gd4:

- pokazy przetwarzania i wykorzystania surowc6w wt6rnych,
- tory przeszkod dla dzieci imlodzie|y,
- gry i zabav'ry rekreacyjne dla malych i duZych,
- rodzinne dw6jki siatkarskie,
- prezentacje i punkty informacje promujqce zdrowe od2ywianie,
- pomiar ciSnienia i cukru poNqczone z poradami dietetyk6w,
- prezentacje z zal<resu pierwszej pomocy przedmedycznej r zasad zdrowego
odZywiania,
- konsultacj e dotyczqce zdrowego stylu Zycia,
- konkursy wiedzy dotyc z4ce profi laktyk i uzareznieri (nikotyna, dop alacze).

Po zakonczeniu wszystkich konkurencji i atrakcji, trwa6 bgd4losowania
upomink6w i niespodzianek dla aktywnych orazuroczyste ogloszenie wynik6w z
rozdaniem dyplom6w, medali i nagr6d dla najlepszych uczestnik6w

Harmonogram
realizacji
projektu.

9 czerwca 2018 - miejsce wydarzenia SP 29

10.00 - otwarcie imprezy, powitanie, zapisy naposzczeg6lne konkurencje
sportowe 1 I .30 - 13.30 Pokaz mody opartej o surowce wt6rne
10.00 - 14.00 Wystawa: ,,Gdyriskie motyle z surowc6w wt6rnych',,
10.00 - 13.30 Kiermasz domowych przetwor6w spoZywczych,
10.00 - 14.00 Galeria plakat6w promuj4cych segregowanie odpad6w i list6w
uczni6w do Mieszkaric6w Ziemi z apelemo ochrong planety,
10.10-13.30 Gryizabawy, rozgrlr;vki sportowe (siatk6wka,pokazy,toryprzeszk6d
dla duZych i malych),
10.30-13.30 Pomiar ci5nienia i cukru, porady dietetyk6w,
10.30-13.30 Prezentacje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznei,



10.30-12.30 Malowanie prac ,,Zdrowo czas spgdzamy,',
1 2. 3 0- 1 3 . 00 Prezentacjaj ednostki poharniczej,
13.00-13.30 konkursy profilaktycznena dot. profilaktykiuzaleanieri (nikotyna,
dopalacze),
1 3. 3 0- 1 4. 00 Zakonczenie imprezy, wrgczenie nagr6d.

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wldad finansowy
budZetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

Nagrody, dyplomy,
medale

Wynajem zjeadaalnii
atrakcji dla najmlodszych

Sprzgt jednorazowego
u2ytku, worki na Smieci,
Srodki czystoSci, taSmy
zabezpieczajqce.
Oznakowanie terenu
wydarzenia: tablice
informacyjne,
regulaminy wydarzen.

Jednorazowe materialy
medyczne do badania
cukru

Konsultacj e specj alist6w

Pokazy tdzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej

4200,00 zN

3000,00 zl

200,00 zN

300,00 zl

200,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zL

0,00 zl

4200,00 zl

3000,00 zl

200,00 zN

300,00 zN

200,00 zl

8300,00 zl
) Nie wigcej ni2 kwotawynikajqca z $ I ust. 2 zasad

przepr ow a dzan ia konkur su.

Ime uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

cal4 starani zaangaflowaniem przestrzegaj4c zasad, okreslonych w ustawach: prawie zam6wierfi
finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poivtku publicz i o wolontariacie.

oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursow"go JT.h-(@.--jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadair" z



Obowiqzkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreslona w uchwale.


