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oPrs PRZEDST4WZT4CIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Problemem dzisiejszych czas6w jest coraz wigksza czgstotliwoS6 chor6b

cywilizacyjnych, wynikaj4cych z niewlaSciwej diety i zbyt malej aktywnoSci

fizycznei.Oo chor6b dietozaleLnych, zmntejszajqcychznacz4co jakoSd lyciai jego

dlugoS6 naleaq: otfoS6, cukrzyca typtt2, nadciSnienie tqtnicze, choroby ukladu

krfien\a, prOctrnica zgb6w, osteoporoza, nowotwory. SwiadomoS6 znaczenia

zdiowego odzywiania oraz wlaSoiwej aktywnoSci frzycznej w profilaktyce i
leczeniu chor6b jest niska.

Projekt ,rZdrowa Rodzina z Witomina" skierowany jest do wszystkich

mieszkanc6w dzielnicy - rodzin trzypokoleniowych (dziadkowie, rodzice, dzieci),

propagowanie profrlaktyki zdrowotnej w trosce o ksztahowanie nawyk6w

proraio*otnych nawyk6w kulturowych i Zywieniowych w kontekScie szeroko

iozumianej integracji mieszkaric6w dzielnicy. Festyn pozwoli spqdzid wsp6lnie i
aktywnie izas rodzinom z Witomina. Pozwoli przeprowadzii podstawowe badania

medyczne i diagnostyczne odpowiednio dobrane dla poszczeg6lnych grup

wiekowych, poslucha6 wyklad6w i pogadanek , skorzystat z porad lekarzy i
dietetyka , 3ak r6wnieZ skosztowa6 zdrowej ZyrvnoSci , uczestniczyl w zaiEciach

sportowych- i pakazach ratownictwa. IJdzial. w festynie uSwiadomi uczestnikom

jak wazna jest profilaktyka i dbanie o zdrowy tryb |ycia juz od najmlodszych lat.



Grupa
odbiorc6w.

Rodziny mieszkaj4ce w dzielnicy Witomino w 3 przedzialachwiekowych:

l. seniorzy (dziadkowie) wiek 55+
2. rodzice (doroSli) wiek25-54lat
3. dzieci (przedszkolne i szkolne) wiek 5-15 lat.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Celem projektu jest zorganrzowarie festynu integracyjno-prozdrowotnego pt.

,,Zdrowa Rodzina z Witomina" w jeden z majowych lub czerwcowych
weekend6w 2018r.

Atutem programu jest odpowiedni dob6r profili badan i pakiet6w diagnostycmych,
dostosowanych do grup wiekowych. Propagowanie zdrowego trybu 2yciai szeroko

pojgta profilaktyka zdrowotna Propagowanie wla6ciwych nawyk6w
2ywieniowych, zdrowej ZywnoSci ju2 od najmlodszych lat w pot4czeniu z

odpowiedni4 do wieku aktywno5ciqfrzycznq i motoryczn4 .

Stanowiska edukacyj ne :

- informacje i instruktal dotyczqcy techniki Nordic Walking oraz odpowiednich
pakiet6w fwiczehdla dorostych i dzieci,
- informacje dotyczqce wla5ciwej dla wieku aktywno$ciftzycznej,
- porady dietetyczne- zaleceriadietetyczne w r62nych stanach chorobowych,
- porady profilaktyczne Iekarzy internist6w i pediatr6w,
- nauka udzielanra pierwszej pomocy,
-stanowiska zdrowej ZywnoSci, porady kulinarne,
- stanowiska prezentacji i nauka obslugi program6w prozdrowotnych dla r62nych

grup wiekowych, dostgpnych na smartfony.

Stanowiska do 6wiczeri i zabaw pod kierunkiem odpowiednich instruktor6w i
animator6w,

Gabinety lekarskie i mo2liwoS6 wykonani a badahl.

- pomiary masy ciala i obliczanie BMI,
- malizaskladu ciaNa- % tkanki tluszczowej,
- pomiar ciSnienia tgtniczego.

Pakiety diagnostyczne
-dla seniora: pomiar glukozy we krwi, hemoglobina glikozylowana, lipidogram,

morfologia
-dla os6b dorostych do 55 roku Zycia: glukoza we krwi, lipidogram, kwas moczowy'

morfologia, TSH
- dladzieci: morfologi4 witamina D3, wapf.

Scriningowe badania wad postawy u dzieci irrilodzieiry.

Mo2liwoS6 wykonania spirometrii ( osoby dorosle).



I etap- marzec-kwigcieri 2018r.

Przygotowanie kampanii informacyjno-reklamowej o projekcie
drukowanie ulotek, plakat6w.
Dystrybucj a maIeiaN6w na terenie dzielnicy Witomino.

II etap - kwiecieri-maj 2018r.

Wylonienie i podpisanie um6w z podwykonawcami projektu( m.in.
ratownicy medyczni, Iekarze, pielggniarki, instruktorzy sportowi, dietetyk).
Zgomadzenie material6w wykorzystywanych w czasie trwania projektu.
Przygotowanie zaplecz.a do rcalizacji projektu teren na zev,nqtrz do realizacji
pokaz6w , fvmczefi i zajgt edukacyjnych. Przygotowanie gabinet6w
medycznych i diagnostycznych na terenie przychodni (potencjal medyczny

- sprzgt pr6bki, odczynniki do badan) oruz zaplecza do wyklad6w ,

pogadanek pokaz6w i lwiczen dla poszczeg6lnych grup wiekowych
pol4czonych z prezentacjq oferty przygotowania i degustacj4 zdrowej
zywnoSci (teren, namioty, stoiska).
Opracowanie, zorganizowanie i zakup upomink6w tematycznych
adresowanych do poszczeg6lnych grup wiekowych.
Uzyskanie zg6d formalnych.

III etap - maj-czerwiec 2018r.

Zoryanrzowane festynu poSwigconego promocji zdrowia pod haslem

,rZdrowa Rodzina z Witominatt - opracowanie dokladnego harmonogramu
festynu, przygotowanie terenu i stanowisk , przyjgcie pacjent6w w r62nych
grupach wiekowych, koordynowanie ruchem i przeplywem uczestnik6w.

Kierowanie do poszczeg6lnych stanowisk informacyjnych, medyczno-

diagnostyc nrych i sportowo-rekreacyjnych onz stoisk oferuj4cych zdrowq
ZywnoS6 i naturalne soki owocowe i warzyume i przeprowadzenie edukacji
pacjent6w, zajgcia z animatorami i trenerami, przeprowadzenie badari i
diagnostyki, przeprowadzenie zaig6 rekreacyjno-sportowych,
przeprowadzenie konkurs6w, wrgczenie upominkdw, w migdzy czasie stale

odbywaj4ce sig wyklady/pogadanki na temat zdrowia, sportu i rekreacji w
rodzinie.

IV etap - lipiec 2018

o Uporzqdkowanie terenu po Festynie.
o Podsumowaniewynik6w.
o Rozliczenie koricowe podwykonawc6w i projektu.
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Harmonogram
rcalizacji
projektu.



Koszt calkowity Orutto)

Koszty zwiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkwsie Srodk6wl)

Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Przygotowanie i
dystrybucj a material6w
informacyjnych i
reklamowych-25002N.

Przy gotow anie zaple cza
do realizacji projektu:
Wydzielenie,
uporz4dkowanie i
przygotowanie terenu -
stoiska , zadaszenie
-3000 zl.
Zal<tp upomink6w
tematycznych
/promuj4cych
zachowaria
prozdrowotne dla
doroslych i dzieci
- 3000 zl.

Realizacja projektu:
Instruktorzy sportowi -
8h*25021:2000z.1
Ratownicy -
2 ratownik6w *500

zl:1000 zN

Lekarze i dietetvk-
8h*250 zf,:20002N
Obstuga or ganizacyina i
medyczna:
4000 zt
Badania diagnostyczne
i lekarskie-
200 pacjent6w* 30 zl:
6000 zl

Zankngcie projektu-
prace porz4dkowe.

l) Nie wiecej ni2 hantawynikqiqca z $ 1 ust. 2
p rzepr ow adza n i a k onht r su.



Budzet w wigkszoSci zostanie wykorzystany na profilaktykg i dzialania prozdrowotne
calej populacji mieszkaric6w dzielnicy Witomino.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego pt'." Zdrowa Rodzina z Witominat
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadaft z cal4 staranno5ci4
i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wief
publicznychr linansach publicznych oraz o dzialalno5ci poirytku publicznego i o wolontariacie.
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale.


