
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelniad na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznat sig zzasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgd6w fonnalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt mozna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawieral spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku: DzIEN USMIECHU - Pikniki plenerowe dla Gdyf skich Przedszkoli nr 48 i 18

Termin rozpoczgciaz Listopad 2017

Termin zakoficzenia:

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Oblu2e

Partner 2 * Fundacja EduFun

Przedszkole nr 48 w Gdyni - partner wiodqcy

Przedszkole nr 18 w Gdvni

. rnoZe byc wiEksza liczba partnerow,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
tozwi4zany 1ub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
ktora zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsigwzigcia.

Przedszkola objqte projektem mieszczq siq w dzielnicy Obtu2e. Do obu przedszkoli uczgszcza bardzo
du2a ilo66 dzieci: 187 i 129. Przedszkola starajq siq tak prowadzid swoich podopiecznych, aby mogty
poznawai otaczajqcy Swiat poprzez do6wiadczani i interakcjq. Obie plac6wki zauwa2alq, i2 metoda
tqczenia dobrej zabawy, z fascynujqcq przygodq i naukq - to dla dzieci w tym wieku najlepszy

spos6b na przyswajanie wiedzy. Mimo ogromnego zaanga2owania w proces edukacji, obie plac6wki
posiadajq ograniczone mo2liwodci w korzystaniu z innowacyjnych metod nauczania. Wynika to m.in.
z ograniczonego bud2etu, jakie posiadajq, a tak2e du2ej liczebno6ci uczqszczajqcych dzieci. Zar6wno
Przedszkole nr48 jak i Przedszkole nr 18 sq przekonane, i2udzial w projekcie idealnie wpisze siq w
program na rok2017/2018 i z uwagi na zaplanowany czas - bqdzie odpowiednim podsumowaniem

caiorocznej pracy.

Dzieci w wieku od 3 - 6 lat, uczqszczajqce do:

r Przedszkola nr 48 w Gdyni: 187 dzieci, tqcznie 7 grup

r Przedszkola nr 18 w Gdyni, I29 dzieci, tqcznie 5 grup

tqcznie projektem objqtych zostanie 316 dzieci. Planowana ilo6i na wrzesied 2017, mo2e ulec
zmianie.

Grupa
odbiorc6w.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt pn. DZIEN USMIECHU z EDUFUN

!t. Forma - projekt ma formq plenerowego pikniku naukowego dostosowanego do
mo2liwoici dzieci w wieku przedszkolnym. Program przygotowany i zrealizowany przez

Fundacjq EduFun uwzglqdnia6 bqdzie potrzebq potqczenia nauki, z metodq badawczq oraz
odpowiedniq dla dzieci w tym wieku - dobrq zabawq. W ka2dym przedszkolu

zorganizowany zostanie 1" piknik plenerowy. Piknik w ka2dej plac6wce trwai bqdzie 2

godziny.

Program

1) Strefa malego odkrywcy - eksperymenty i dodwiadczenia w plenerze, to co5,

dzieci uwielbiajq.

Zaplanowali:imy dla dzieci 3 fascynujqce stacje:

Kraina lodu - to interaktywne pokazy, podczas kt6rych dzieci oraz inni
zaproszeni go5cie bqdq mogli poznai tajemnice temperatury jeszcze

ni2szej ni2 na Antarktydzie. W programie zamra2anie kwiatk6w,
lewitacja, wielkie azotowe chmury i inne mrolne niespodzianki.

Odkrywamy Kosmos - na tej stacji, niecodzienny go6i, Mikoiaj Kopernik,

opowie o Ukiadzie slonecznym, poka2e mapkq nieba i przedstawi inne
tajemnice kosmosu. Uczestnicy wezmE udziat w nietypowej,
astronomicznej grze: kosmicznym labiryncie, gdzie bqdq mieli za zadanie

odszukai zagubione planety.

Kosmiczne glutki - warsztat gdzie uczestnicy bqdq mogli wykonai
samodzielnie tajemniczq substancjq - u2ywajqc specjalnej receptury, i

zabra(z pikniku ze sobq jako pamiqtkq.

2) Animacje plenerowe - podczas pikniku nie zabraknie kreatywnych gier i zabaw

rozwijajqcych wyobraZniq. Fundacja EduFun, przy wsparciu technicznym ze strony
fi rmy Inter_Edu zaplanowala:

Sciankq do budowy labirynt6w

Sciankq do malowania rqczkami

Wielkogabarytowe gry rozwijajqce: Maxi Twister i Maxi Chirlczyk

Wielkie badki mydlane

Dmuchanq atrakcjq

3) Elementy dodatkowe/infrastruktura

Konferansjer - nad cato5ciq czuwai bqdzie do5wiadczony animator.
Prowadzi piknik, relacjonuje wydarzenie, dba o pozytywnq atmosferq.

Kolorowe namioty typu ekspres - wydzielenie przestrzeni stacji
naukowych pomo2e czuwai nad odpowiednim przebiegiem cato6ci.

Kolorowe t'lo Scianek, bqdzie te2 idealnym designem zaplanowanego
wydarzenia.

NagloSnienie

Muzyka

Oba pikniki bqdq mialy formq otwartQ. Plac6wki zostanq zachqcone do zaplanowania
zorganizowania r6wnie2 swoich atrakcji, tak aby wzbogacii program naukowego Swiqta.

,,

Harmonogram
realizacji
projektu.

Listopad 2017 - ustalenie z Plac6wkami szczeg6t6w wsp6tpracy

Maj 2018 - pierwsza potowa - realizacja piknikow w obu plac6wkach, w jednym ustalonym dniu. W
iednym przedszkolu piknik odbywa sig w godzinach przedpoiudniowvch, w drugim - w godzinach



popoiudniowych. Powoli to na zminimalizowanie koszt6w i zaplanowanie wiqkszej ilo5ci atrakcji.

Maj/Czerwiec 2018 - podsumowanie i rozliczenie projektu

Koszty zwiqzane z

przedsiqwziqciem z ich kalkulacjq
(liczba jednostek, cena
jednostkowa)

wnioskowanych
konkursie
5rodk6w1)

Z tego wklad finansowy
bud2etu rady dzielnicy2) Koszt caf kowity ( brutto)

Udostqpnienie teren.
przyprzedszkolnego na

realizacjq piknik6w, wraz
z zapewnieniem dostqp.
do prqdu oraz wody

Wynagrodzenie 9

wykwalifikowanych
animator6w, w tym
jednego doSwiadczonego
konfera nsjera/koordynat
ora

Koordynacja projektu

Opracowanie scenariusza

stacji naukowych

Wypoiyczenie
infrastruktury niezbqdnej
do przeprowadzenia
dnia: namiot6w typu
ekspres, nagtoSnienia

Wypo2yczenie

specjalistycznego sprzqtu
edukacyjnego
wskazanego w projekcie

WypoZyczenie stroj6w
naukowc6w, a tak2e
fartuch6w chemicznych

Usiuga techniczna
monta2 i demonta2
infrastruktury 2 x 800 zi
(2 pikniki)

Obstuga biurowa

9x400zl
= 3600 zt

5. 1500 zl

6. 3300 zl

7. 1000 zt

8. 2x800zt

5. 1500 zt

7. 1000 zi

8. 1500 zt

12 500,00 zt 12 500,00 zl

)) Niewigcej nii k:wotawynikajqca: $ 1 usl. 2 zasad
prz eprot, a dzania konkursu



OSwiadczam,2e jako partner wniosku konkursowego DZIEN USMIECHU - Pikniki plenerowe
dla Gdvilskich Przedszkoli nr 48 i 18 jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafr
z cal4 starannoSci4 i zaanga2owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozytku publicznego i o
wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

Przewodniczqcy Rady Dziel nicy Obtu2e lreneusz Trojanowicz

wniosek z ramienia Partnera 2

Prezes Fundacii EduFun Dawid Kubacki
35, Regc
U14, fax

wniosek z ramienia Partnera 3

Dyrektor Przedszkola nr 48 w Gdyni - Alicja Smolik - PARTNER WIODACY

wniosek z ramienia Partnera 4

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni - Hanna Gqgaia

Potwierdzenie zlohenia wnio sku:

Y# 06, 7U7

O bow i4zkowy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale.


