
Uwagi dla osrib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale2y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznac siE z zasadamr przeprowadzanta konkursu,
by unikn4i bigd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3, Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanta konkursu.
4. DtugoSci opisow nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisac kr6tko, a jednoczeSnre Wczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byc realistyczne.Budlet opr6cz kwot musi zawierac spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku: Nowoczesny Senior

Termin rozpoczgciaz Patdziernik?0lT r.

Termin zakoficzenia: Wrzesieri 2018 r.

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Gdynia Witomino-LeSnicz6wka

Partner 2 * Stowarzyszenie,,Nowoczesny Senior" Gdynia

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, l<t6ry

ma zostai
rozu,i4zany lub
oprs porfzeoy
lokalne.j

s poteczn o Sc i,

l<tdra zostan ie
zaspol<o.jona

dzigki realizac.ji
plzedsigwzigci a.

l.Warsztaty medyczne dla mieszkanc6w dzielnicy:
1.1. spotkania z dietetykiem
1 .2. spotkanta z rehabilitantem
1.3. udzielanie pierwszej pomocy p-medycznej
1,4. spotkania z psychologiem

2. Prel ekcj e na temat bezpreczenstwa mieszkaric6w
2.1. spotkania z policj4
2.2. spotkama z przedstawicielami bank6w

3.lntegracja s4siedzka mieszkafc6w dzielnicy
3.1. wsp6lne wyjScie do teatru, kina
3 .2. spacery Nordick-Walking
3.3. cwrczenia Tai-Ch
3 .4. leczenie tancem Choreoterapia
3.5, piknik historyczny na temat ulicy 2 Morskiego Pulku

Strzelc6w
3.6. wycieczka iednodniowa na Kaszuby



4. Turniej pilki noZnej dla dzieci szk6l podstawowych ,, Wesola
Pllka2018" lqcznie z Piknikiem Pokoleri dla mieszkanc6w
Dzielnicy

5, Spotkania integracyjne mieszkafrc6w dzielnicy; wigilijne i
wielkanocne

ad.1 .1 . aspekty prozdrowotne ; poszerzenie wiedzy nt. zdrowego zywienia, wplywu
na kondycj E fi,zycznq i psychicznq organtzmu czlowieka

ad.L2. wyklady i szkolenie z zakresu podstawowej rehabilitacji w ramach
po s i adane go sprzgtu, iwiczenia zwrqzane z r oznymr schorzeniami

ad.1.3. szkolenie mieszkaric6w nt. udzielania pierwszej pomocy przed medycznej
ad,\.4. wyjScie zuzaleZnien, przeciwdzialanre wykluczeniu ze spoleczefstwa
ad,2.7, prelekcje nt. bezpieczenstwa mieszkafic6w na dzielnicy w tym zasad

o graniczone go zaufan ra by czuc si g bezpiecznie
ad.2.2. spotkanie nL zabezpieczenra przed o szustwami finansowymi
ad.3 . f . integracj a s4siedzka mieszkanc6w dzielnicy poprzez wsp6lne wyj Scia do

kina, teatru i dyskusje po obejrzeniu spektakli w Klubie Stowarzyszenia
ad.3.2. - 3.4. w celu integracji mieszkafc6w oraz poprawy kondycji fizycznej i

psychicznej ; wsp6lne spacery Nordick Walking, cwiczenia z zal<resu T ai-
Chi orcz Choreoterapi

ad.3.5. piknik integracyjny mieszkaric6w , w tym ; zdobycie wiedzy historycznej nt.
2 Morskiego Pulku Strzelc6w oraz gry r zabawy w plenerze

ad.3 ,6. integracj a mieszkaric6w dzielnicy poprzez udzial w wycieczce - poznawanie
regionu

ad.4 integracja pokolefi dzieci i seniorow zamreszkalych w dzielnicy bior4cych
udzial w Turnieju,,Wesola Pilka 2018" i,,Pikniku Pokoleri"

ad,5. integracja mieszkaflc6w dzielnicy w spotkaniach Swi4tecznych; wigihjnym i
wi e lkano cny m, ze szcze golnym uwz gl gdni eni em s amotnych mi e szkanc6w

Grupa
odbiorc6w. Mieszkaricy dzielnicy Witomino-LeSnicz6wka

Opis
pranowanego
do realizacji
projektu,

Projekt zawiera dotychczas prowadzonq dziaLalnoSc Stowarzyszenra,,Nowoczesny
Senior" Gdynia oraz jej rozszerzenie dla wigkszej grupy mieszkafc6w dzielnicy.
Zawiera nowe propozycje maj4ce na celu zwigkszenie wigzi s4siedzkich , poprawg
samooceny r zdobycia dodatkowej wredzy przez mieszkaric6w dzielnicy.

Hannonogram
.^^t;-^^i;LVqrrLa9jr

projektu.

Realizacja projektu przewrdziana jest na okres jednego roku ( pa2dziemrk20IT r. do
wrzeSnia 201 8 r.).



Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(l iczba.j ednostek, cena

.iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w,

konkursie Srodk6w''
Koszt calkowity (brutto)

Ll.
r,2.
1aI .J.

r.4.
3.1 .

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
4.

5,

3 godz. x 200,- PLN
4 godz. x200,- ,,
6 godz. x 150,- ,,
3 godz. x 300,- ,,
40 os6b x 45,- ,,

40 osob x 10,- ),

40 godz. x 100,-,,
40 godz. x 100,- ,,

Wynajem sprzgtu,
nagrody, piknik
45 os6b x 66,- PLN
210 osob x 12,52 PLN
100 os6b x 25,- PLN

600,-
800,-
900,-
900,-

1800,-
400,-

4000,-
4000,-

?s00 -

2970,-
)610 -

2500,-

600,-
800,-
900,-
900,-

1800,-
400,-

4000,-
4000,-

3500,-
2970,-
263Q,-
2500,-

25000,-zl 25000,-zl

l) Nie vigcej nil lcwola wynikajqca z $ I usl 2 zasad przeprowadzania
konkursu.
2) Nie jest obliestletlila.

Inne uwagi
maJ4ce

znaczenie
przy ocenle
budzetu.

Pkt. 2.1 . 2.2. 3 .2. zostan4 wykonan e przez wolontariu szy . Praca czlonk6w
S towarzy s zeni a na r zecz p oW Zsze go proj ektu r ownreZ zo stani e wykonana
wolontarystyczme. tr-qczna iloSi godzin pracy wolontariuszy przy realizacjr
powylszego projektu wyniesie ok. 450 godzin. Szacowanapraca wolontariuszy
wyniesie 6750,- PLN (przyjgto wartoSi godziny 15,- PLN).

OSwiadczam, ite iako partner wniosku konkursowego f rNowoczesnv Senior" iestem eot6w do



realizacji deklarowanych powyilej zadafi z cal4 starannoSci4 i zaanga2owaniem przestrzegaj4c
zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o
dzialalnoSci tku publicznego i o wolontariacie.

osoby podpisujqcej wniosek z ram rady dzielnicy (Partnera l) oraz

iooriln, c'rytq Yon n4 da Dziel pt
wniosek z ramienia Partnera 2

Helena Olech-Szpakiewicz - Prezes Zarz4dtt Stowarzyszenia
EugeniaWdowiak - SekretanZarzadu Stowarzvszenia
Kazimierz Jarosiewicz - Czlonek Zarzadu Stowarzvizenla
HalinaOrlowska - CzlonekZarzadustowarzvszenta

ri T tl w A \\L"d' z.\:,I.lT

KR.ETARZ 
_ 

Stowarzyszenia

i;'1't")r\r !)r'r'
" ,'''t 12/51' 8i-r:6 1 G

i'zzl I t'^ 
"0' 

NiP 58(r7-

^ i*a042076' tel'/{ax 5il

F otwierdzen ie zlohenia wni o sku :

Y#i oo, o zoll

IT

5enio,

Obowi4zkowy zalAcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wtrasnego rady
dzielnicy jego wysoko6d musi byd okreslona w uchwale.


