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Urvagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Prued wypeh-rieniem wnioska naleLy zapoznac sip zzasadami przeprowadzania konkursu,

by r"urikn4i blqd6w 1b rrnalnych dys kwalifiku.i 4cy ch wnio sek.

3. Iftytelia oceny wnioskow s4okleslone w zasadach przeprowadzama konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4lirnitowane, jednak doSwiadczenie polcazuje, ze dobry i
przemySlany pro.i el<t rnozna opisa6 kr6tko, a .i ednoczeSnie wyczelpr{ 4co.
5. I(woty r-rjqte w budZecie r-nuszebyi realistyczne. Br:dzet oprocz kwot musi zaw).erac sposob

ich wyliczenia.

Wniosek Konku rs owy..Przy iazna dzielni ca))
Tytul wniosku: AKTYWNY I ZDROWY SENIOR

'l'crrn iu rozpoczqcia : Styczeri 201 8

'l'ermin zahofczenia: Gmdzieri 201B

Partner 1 - Wnioshodawca Rada Dzielnicy Oriowo

Partner 2 Centrum AktywnoSci Seniora
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Osoby starsze - seniolzy niekiedy spqdza.i4wiEkszoSi czasu w domu siedz4c

przecl telewizorern, w dodatku samotuie.
To nie wplywa dobrze na ich - i tak w tym wieku - slabsz4kondycjE frzyczn4
czy zdrowie, am teZ nie wptywa kolzystr-rie r-ra ich konfort psychiczny.

Dlatego tal< wazne jest organizowattie dla tej grtlpy wiekowej aktywr-roSci,

takiej jak r-rp. zajqcia,,zdrowy krqgoslup" czy ,,pilates".
Wplywa to na podtrzymanie splawnoSci ftzycznej senior6w, poprawq stanu

zdrowia, zachowanie doblej ltondycji psychicznej, a pouadto stanowi takZe

elet.nent integlacyjny i towarzyski ultierunkowany na poznanie nowych os6b

oraz uawiqzan ie ttowyclt znajornoSci.

Crupa
odbiorc6w.

Odbiolcami projektu s4 seniorzy w grupie wiekowej 55+

Opis
planowan9go
do realizacji
pro.jel<tLr,

Projekt plzewidu.je zorganizowanie dla seniolow za19c ,,Zdrowy Klqgoslttp
z Eiementarr-ri Pilatesu i Stretchingu".

Zadanien-r tych iwiczeri jest wzmocnienie miqSni przykrqgoslupowych oraz

miESni calego ciala odpowiedzialnych za prawidlow4 postawE'

Elenenty Pilatesu maj4na celu wzmocnienie rniqSni glqbokich olaz poplawQ

SwiadomoSci ciala, kt6r'a w dzisiejszym Lyctu zantl<a.

Natonriast iwiczetria z gn-lpy Stretching poprawiaj4komfolt 2yciaza spraw4

delikatr-rego wydluZenia i uelastycznienia r-niESni i SciEgier-r co wplywa bardzo

korzyslnie na stan staw6w.



Wszystkie te iwiczenia s4 bardzo korzystne dla zdrowia i kondycji senior6w.

Przewrdziane w projekcie zaipcia odbywai sig bqd4 w pomieszczeniu Klubu
S erni ora,, Or'lowo ", ttZy czonyrn b ezplatr-ri e.

ll armonoglanr
real izacj i

proj el<tu.

W niesi4cach styczeri-naj i pa2dziernik-grudzieh2018r. odbywai sip bEdzp

60-minr-rtowe za.lEcta ,,Zdrowy Krqgostup z Elemtami PilatesLr i Stretchingu"
z czqstotliwoSci4raz na tydzieri.
Natonriast w miesi4cach czerwiec-wrzesief 2018r. zajpcia te odbywai siq bEdq
z czEstotliwoSci4 dwa razy w tygodniu.
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Z tego wl<lad finansowy
bLrdZetLr rady

2)
ozre ln rcy

Koszt calkowity (brutto)

t.

2.

Iustlul<tor Fituess
(68 zajE6 x I 20,00 zt)

Zal<up taSrr do pilatesu
(30 sztuli x 20,00 zl)

B. I 60,00 zl

600.00 zl

B.160,00 zl

600,00 zl

I{azen 8.760.00 zl ZI 8.760,00 z)
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OSwiadczam, i.e jako partner wniosku konkursowego ,,AK'I'YWNY I ZDROWY SENIOR"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadah z cal1 staranno5ci4 i
zaanga2ou'aniem przestrzegaj4c zasad ohrcSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych, tinansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

lntig i nazu,islio osobl,podprsujqce.j u,nioseli z ranrienia rady dzielnicy (Paltncrl l) oraz lirnl<c,ja
(p_r'zeu,oclniczqcy iLrb u,iceltrzeu,oclniczQc), r.ady clzielnicl,) \\,ICEP,RZE\\ RqX.bYZ,\RZ,1DU

Franciszek Sierszyriski Wiceprzewodnicz4cy Rady Dzielnicy

U}Y(J

zuiski
lnriq i nazu,islio osoby poclllisLrj4cc.j rvnioseli z ranrienia l)arlneru 2 Podpis(y)

Bozena Zglinska - Centlurl AktywnoSci Seniora
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