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Uwagi dla os6b wypelniaiQcych wniosel<:
1. Wnioski na\eZy wypetniai na komputerze.
2.Prued wypelnieniem wniosku nalezy zapoznac siq z zasadami pr"zeprowadzania l<onkursu,

by unikn4i blqd6w fblmalny ch dyskwalifikLr j 4cy ch wnio sek.

3. ifty.teria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtrugoSci opis6w nie s4lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany pro.j ekt mozna opisai kr6tko, a.j ednoczeSnie wyczelpLli 4co.
5, I(woty trjpte w budzecie muszebyc lealistyczne.BudLet opr6cz kwot musi zawrerac sposob

ich wyliczenia.

Wnios ek Konkursowy,,P rzY iazna dzielni ca)'
Tytul wniosku: ORLOWO DLAKAZDEGO - zabawa, integracja, rozw6i,,

zdrowie

-l'ermin rozpoczpcia: Styczeri 201 8

'fermin zakoflczenia: Grudzieri 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Orlowo

Partner 2 IX Liceum Og6lnoksztalc4ce w Gdyni

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

D iagn oz-a

problemLr, l<t(rr'1,

nra zostai
rozr'r,iqzany lub
opis potrzeby
lol<alne.j

spo I eczno(ci.
l(toL'a zostan ie

zaspoliolona
dz-ipki realizac.ii
przed s ipwzi qci a.

Zyleny w takich czasach, w kt6rych wiqkszoSi ludzi aktywnych zawodowo
jest zabiegana, zapfacowana. Natomiast ludzie bqd4cy w wieku ernerytalnym

2y.lqczEsto samotnie, bo ich bliscy nie rnaj4dla nich zbyt wiele czasll.

Ltrdzie w dzisiejszych czasachzrcZnychpowod6w Zyjqw tzw. swoim Swiecie.

.Iedni z powodu zapracowauia, a drLrdzy z powodu samotnoSci.

Dlatego waznym.jest stworzer-rie ludzioln atrakcyjnych mozliwoSci spqdzenia

wolnego czaslr, przy jeclnoczesnym zapewnieniu integracji migclzypokoleniowej.

C rLrpa

odb iorcow
Oclbiorcarni proiektu s4 rnieszkaricy dzielnicy we wszystkich przedzialach

wiekowych: dzieci, nlodziez, doroSli, seniorzy.

Opis
planowanego
do realizacji
pro.jel<tu.

Projekt przewidr-rie zorgalrzowanie w trakcie 12 miesiEcy.iego trwanra roZnych

aktywnoSc t , zajpc, spotkari i warsztatow bEd4cych propozycjqna fajne czy

ciekawe spEdzer-rie wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych,
z zalolemen rowniez inte gracj i mipdzypoho I eniowej .

Spotkania z glarni planszowymi oraz z filmem, atal<Ze wszystkie zaplanowane

w pro.jekcie warsztaty odbywai sip bqd4 w pomieszczeniach IX Liceun-t

Ogo1r-roksztailc4cego, ktore w ratlach partnelstwa zostan4 bezplatnie tZyczone.



Plojekt przewiduje nastEpuj4ce aktywnoSci, zaJQcra i warsztaty:
1, zajEcta zdrowego krEgostrupa

2, za.jpcia kolekcyjne dla dzieci
3. spotkania z gram), planszowyrni
4. spotkania z filmem
5, warsztaty kulinarne i artystyczne
6. warsztaty rozwoju osobistego i komunikacji
7. zabawy plenerowe ze Spiewem i taircem
8. zabawy rekreacyjne teLenowe na orientacjE.

H arrnorrogram
realizac.ji
projel<tLr.

Zajqcia zdrowego krEgoslupa przez 10 miesiEcy , raz w tygodniu.
Sty czeh- czerwi ec i wrzes i eri- grud zieri 20 1 8r.

Zajqcia korelccyjne dla dzieci przez 10 rniesiqcy , raz w tygodniu.
Sty czen-czerwiec i wrzesien-gludzien 20 1 8r.

Spotkania z grami planszowymr przez 10 miesiEcy, jedno w miesi4cu.
Styczen-czerwiec i wrzesieir-grudzien 20 i 8r.

Spotkania z fihnem przez 5 miesiqcy, jedno w miesi4cu.
S tyczen-m a r ze c i p aldzierntl<- I i stop ad 2 0 1 8 r.

Zabawy ze Spiewem i taricem przez 5 miesipcy, jedna w miesiqcu'

Maj-wrzesieri 201 8r'.

Zabawy rekreacyjne terenowe na orientacj Qpruez 5 miesiEcy, jedna w miesi4cu.

I(wieci eri- czerwiec i wlzes ieri- p aLdzier nrk 2 0 1 8 r.

Warsztaty kulinarne i artystyczne ptzez 4 miesiqce, tazw miesi4cu.

Luty-marzec i listopad-grudzieri 201 8r'.

Warsztaty rozwoju osobistego i komunikacjrprzez2 miesi4ce, fazw miesi4cu.

Styczeri-lLrty 2018r.

BUD ZET PRZEDSI4WZIECIA

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsipwzipciem z ich

kall<Lrlacj 4
(liczba.jednostel<, cena

iednostl<owa)

Z iego z

wnioskowanych w.,

konkursie Slodl<6w''

Z tego wl<tad finansowy
bLrdzetu rady

dzielnicy''
Koszt calhowity (brutto)

2

3

4

I lnstrul<tor Fitness
(40 zajqc x 120,00 z1)

Zal<up ta$rn do pilatesLr

(30 sztLrl< x20,00 il)

Irrstrul<tol rehabi I itac.j i

(40 za.jq(, x 120,00 zl)

Zal<up gier p I anszowych
(l 5 szt. x 200,00 z1)

4.800,00 zl

600,00 z{

4.800,00 zl

3.000.00 zl

4.800,00 zl

600,00 z+

4.800,00 zt

3.000.00 z1



5.

6.

1.

8.

9.

l0

Zespol na spotl<ania ze

$piewem i taficem
(5 x 800,00 z1)

Warsztaty rozwo.i Lt

osobistego i l<omLrniltacj i

(2 x 900,00 zt)

Zal<up material6w na

warsztaty l<ulinarne
i artystyczne
(4 x 500,00 z1)

I n stru l<to r l<raj ozn awstwa
(5 x 600,00 zt)

WydlLrl< r'napel< na

olrentacl p

(5 x 100,00 zt)

Zal<vp nagr6d
(5 x 100,00 z1)

4.000.00 zl

I .800.00 zl

2.000,00 z'l

3.000.00 zl

500,00 zl

500,00 zl

4.000.00 z'l

1.800.00 z{

2.000,00 zl

3.000.00 zt

500,00 zt

500,00 zl

Razern 25.000,00 z{ 7.( 25.000,00 zl
t) Nie lt,iqcej nii lcl,ola tvynikc4qca z $ I usl 2 zcr'sctd

p rzep rotvadzan ia k on ku rsu.

2) Nie iest obliPutorvinv.

lnne rrr,vagi

nlzllQce znaczenre
przy ocenre
[.ru dZetu.

Oswiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego ,,ORtr-OWO Dl'L KAZDEGO -
zabawa, integracja, rozw6j, zdrowie" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej

z1daft z cal4 staranno5ci4 i zatrnga2owaniem przestrzegaj4c znsad okre5lonych w Ustawach:

prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie.

Intig i nazrvisl<o osoby poclpisLrjqce.i rvniosek z ranrienia rady dzielnicy (Pttrtnern l) oraz firnkc.ia

( Drzewocln iczacy I ub wiceprzewodn iczqcy lady dzieln icy)
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