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Tytul wniosku:
Oksywskie Poruszenie - kontynuacja

Termin rozpoczgcia:
Styczeri 2018

Termin zakoficzenia:
Grudzieri 2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Oksywie

Partner 2
Zespot Szk6l Og6lnoksztalc1cych nr 7
Gdynia , ul. Dickmana 14

Partner 3
Szkola Podstawowa 33
im. Obroric6w KEpy Oksywskiej
Gdynia, ul. Godebskiego 8



OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqkl realizacji
przedsigwziqcia.

I edycja projektu "Oksywskie Poruszenie" cieszy sig ogromnym zainteresowaniem
mieszkaric6w oksywia oraz s?siednich dzielnic.w zwiqzku ztym widzimy
potrzebg kontynuacj i oraz rozszerzenia projektu o dodatkow e zajgcia sportowe dla
dzieci, mlodzie?y, doroslych zuwzglgdnieniem os6b niepelnosprawnych. I edycja
projektu uwzglEdnialazapotrzebowanie mieszkaric6w,kt6rzy zglaszali podczas
konsultacji chgi uczestnictwa w zajgciach sportowych.

II edycj a konkursu to odpowie dL na corcz wi gksze zapotrzeb owanie aktywnoSci
friy cznej wSr6d m i e szkaric6 w . Du2q nowo Sc i 4 b gd4 zaj gcia ZTJMBY prow adzone
przezprofesjonalnych trener6w oraz dostosowanie ich dla os6b niepelnosprawnych.
Planujemy zorganizowai dodatkowe zajgcia z PILATESU, kt6re ciesz4 sig
najwiqksz4popularnoSci4. Cwiczy na nich okolo 80 os6b..

Cotygodniowe spotkaniazbli7:ajq ze sob4 mieszkaric6w dzielnicy, integruj4 lokalne
spolecznoSci oraz umozliwiaj4 aktywne spgdzenie wolnego czasu.

Grupa
odbiorc6w.

. mieszkaricy Oksywia i s4siednich dzielnic.

. grupy wiekowe: dzieci,mlodzie2, osoby dorosle
o osoby niepelnosprawne w kahdej grupie wiekowej

Nawi4zano kontakt z Gdyriskq Fundacj4 Uslug Spolecznych, kt6ra wykazala
potrzebg wlqczenia w dzialania rad dzielni c doty cz4cy ch konkurs6w os6b
niepelnosprawnych. W dzielnicy Oksywie mieszkaj4 osoby
niepelnosprawne w ka?dej grupie wiekowej.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Zajgcia sportowe itaneczne z trenerem:
o Pilates - 70 spotkari (2 godz.ltydziefr) - miejsce spotkari V LO
o Joga - 35 spotkah (l godz.ltydziefi) - miejsce spotkari V LO
o Zumba dla dzieci w tym dzieci niepelnosprawne (z dodatkowym

opiekunem) - 35 spotkafi (l godz.ltydziefi) - miejsce spotkari SP 33
o Zumba dla mlodzieLy w tym mlodzie?y niepelnosprawnej- 35 spotkari

(1 godz./tydzief) - miejsce spotkari SP 33

o Zumba dla dorostych w tym osoby niepelnosprawne - 35 spotkari
(l godz.ltydzie,it) - miejsce spotkari SP 33

Harmonogram
rcalizacji
projektu,

Poniedzialek
Wtorek
Sroda

Czwartek

Piqtek

Pilates (60 minut)
Joga (60 minut)
Zumba dla mlodzieLy w tym niepelnosprawnej (45 minut)
Zumba dla doroslych i os6b niepelnosprawnych (60 minut)
Zumba dla dzieci w tym niepelnosprawnych -dodatkowy
opiekun (45 minut)
Pilates (60 minut)



Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wlclad finansowy
budzetu rady

2\oztelnlcy ' Koszt calkowity (brutto)

PILATES zajQcia
sportowe ztrenefem,
35 tygodni x 2
godz..ltygodniowo: 70
godz.
l20zl-lhzajg(,
70hx l20zl:8.400,0021

ZajEcia sportowe z
trenerem, JOGA
35 spotkari,
lgodzltygodniowo
l20zl-lhzajq(,
35hxl20zl:4.200,0021

Zajgcia sportowe z
trenerem, ZUMBA dla
dzieci z dodatkowym
opiekunem dla dzieci
niepelnosprawnych
35 spotkari,
Tgodzltygodniowo
I00zl-lhzaj96
50zl - thopiekun
35 h x 150 zl:5.250,00 zl

ZajEcia sportowe z
trenerem, ZUMBA dla
mlodziezy ( w tym
niepelnosprawni)
35 spotkari,
Tgodzltygodniowo
35 h x 100 2F3.500,00 z+

Zapcia sportowe z
trenerem, ZUMBA dla
doroslych (w tym
niepelnosprawni)
35 spotkari,
lgodzltygodniowo
35 h x 100 2F3.500,00 zl

8.400,00 zl

4.200,00 z1

5.250,00 zl

3.500,00 zl

3.500,00 zl

8,400,00 zl

4.200,00 zl

5.250,00 zl

3.500,00 zl

3.500,00 zl



Plakaty/promocja 150,00 zl 150,00 zl

25.000,00 zl
I) Nie wigcej niz b*ota wyrit alqciijTiJJTirad

Inne uwagi
majEce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

oSwiadczamritejako partner wniosku konkursowego oksywskie poruszenie jestem got6w dorealizacji deklarowanych powyile! zadafi z call starannosci4 izaangai'owaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznego i o wolontariacie.
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O b owi 4zko w y zal4cznik:
Uchwata rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


