
Uwagi dla ost6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naIely zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn46 bt9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kr)'teria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany proj ekt molna opisai kr6tko, a iednocze6nie wyczerpuj 4co.
5 . Kwoty uj Ete w budZecie mtrsz4 by6 realisty czne. Btrdzet oprScz kwot musi zawieral, spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rry iuzna dzielni ca))
Tytul wniosku:

TRENINGI PAMIECI I KONCENTRACJI UWAGI;
WARSZTATY KALIGRAFII

Termin rozpoczgciaz Styczef 20 1 8

Termin zakoficzenia'. Grudzien 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
R.ada Dzielnicy ......Maly Kack..

Partner 2 * Firma Kompas Edukacyjny

. moze byc wigksza liczba partner6w,

OPIS w

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
lozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

projekt zalQadaprowadzenie zajgf edukacyjnych dla dzieci, rrilodzieLy i doroslych

(w iym os6b stirszych) w zakresie cwrczenia pamigci i koncentracji uwagi pt'zy

wykorzystaniu metody Szkotry Pamigci SPW oraz zkahgrafn i odr'gcznego pisania'

Zijgcia prowadzone w malych grupach (max. 15 os6b dlakuhdei grupy wiekowej)

pit*atiia na dwiczenie tzw. koncentracji sterowanej oraz pamigci ptzy

i^yto.tyrtu.tiu dw6ch metod, co pozwala na kompleksow4 pracg nad deficytami

konceniracji uwagi powszechnie spotykanymi w kuadei grupie wiekowej'

Mo2liwoS6 stymulacji intelektualnej, a takhe poznanie technik samodzielnego

treningu koncentracjiuwagi, technik pamigciowych oraz kaligrafia przyczyni4 sig

do rJzwoju moZliwoSci intelektualnych uczestnik6w projektu, pozwol4 na

kompensacje dehcyt6w otaz ptzyczyniq sig do zwigkszenia latwoSci ptzyswalania

wiedzy, w tym znaczqco wplyn4 na poprawg wynik6w szkolnych dzieci i nio dzieLy

objgtych projektem,.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkafcy Dzielnicy Maly Kack , przylegle Orlowo, inni chgtni z dalszych dzielnic

bezwzglgduna wiek t naPLet



Treningi Pamigci i Koncentracji Uwagi bgd4 sig odbywaty 1x wtygodniu dla 3 grup

wiekowych: szkolapodstawowaklasy 3-6,nhodzie2, doroSli (3 x 60 rnn/tydziefl.
Zajgciazkaligrafiibgd4 odbywaty siE lx miesi4cu dla dw6ch z grup wiekowych:
dzieci,rrilodzieiildoroSli Qx2hlmiesi4c). ZajEciabgd4 odbywaly sig w siedzibie
firmy Kompas Edukacyjny przy ul. Wielkopolskiej 42 w Gdyni. ZajEciane
wymagaj 4 obstugi technicznej .

Opis
planowanego

do realizacji
projektu.

Wynajgcie sali 3x w tygodniu na Treningi Pamigci i Koncentracji Uwagi,
Wynajgcie sali 3x w miesi4cu, zatrudnienie 2 trener6w, uloZenie grafrku zajg6, akcja

informacyjna

Harmonogram
realizacji
projekhr.

Koszt calkowity (brutto)

Koszty rwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Wynajgcie sali 160 h x
20 zl

Wynajgcie
autoryzowanego trenera
do Treningu Pamigci i
Koncentracji Uwagi 120
hx 50 zL

Wynajgcie
profesj onalnego kaligrafa
40hx82.50z,1

12 500,00 zN

l) Nie wigcej niZ kwon wyikaiqca z S I ust' 2 msad
p r z epr ow a dz ani a kon kur su.



Oswiadczam, i,e jako partner wniosku konkursowego pt.TREfl-INGI PAMI$CI I
KONCENTRACJI UWAGI/ WARSZTATY KALIGRAFII) .........Przyiazna
Dzielnica.. jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4

starannoSci4 izarngaircwaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w
Ustawach: prawie zam6wierfi publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku
nubliczneso i o wolontariacie.

wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz

f"t;"r,',o,/forr{q}fu"lrftu' - ;Ma' KoMPAS

554 Gdynia
( 130308495

ul, Kurpiowska 7/1 , l1
NIP 5860163359 Fit C..

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

dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


