
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nale2y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale|y zapoznai sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i blgd6w
formalnych dyskwal ifi kuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i przemy6lany projekt moZna

opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4oo.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawiera( spos6b ich wyliczenia.
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Diagnoza
problemu,
kt6ry ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigci

Dzielnica Gdynia Sr6clmiescie to serce naszego miasta, wok6l kt6rego powinno skupiai sig

zycie towarzyskie i kulturalne mieszkaric6w Gdyni. Notujemy staly wzrost liczby rodzirt z

azieemi * nurryt mierScie, czemu nie towar4zszy jednak zwigkszenie oferty dedykowanej

tej wci42 rosnqcej g,rupie.

Dziefnica sr6dmiescie kojarzy sig z gl6wnie z osobami starszymi i dzialaniami

skierowanymi do tej grupy. Chcieliby6my zmienic to postrzeganie i skierowa6 uwagg grupy

rodzic6w na to, co dieji rig trtu; w Cenirum, a nie w coraz odleglejszych dzielnicach i

Centrach Handlowych. Chcbmy, aby serce Miasta zaczglo bi6 dla gdyfskich

e wsp6lne spgdzanie czasu buduje lokalne

i dzieci, atakle zapewniawymianq wiedzy i

ardziej Swiadome i po prostu latwiejsze

inie a Sr6dm ieScie bqdzi e rozbrzmiew a(

dziecigcym Smiechem.

Dzia|aniaskierowane s4 bezpo$rednio do trzech grup odbiorc6w: rodzic6w

spodziewaj4cych sig puio,rri*u, rodzin z malymi dzie1mi w wieku od 0 do 3 lat, rodzinGrupa
odbiorc6w



r

dzie6rni w wieku od 4 do 7 lat.
Ofefta kierowana bgdzie do rodzin z calej Gdyni. ZajEciabEd4bezplatne, co pozwoli na

szeroki dostgp do zajE6 tak2e tyrn rodzinom, kt6re borykaj4 sig z problemami finansowymi.
Szacujemy, 2e w spotkaniach moze wzi4c udzial okolo 200 os6b miesigcznie. Zakladatny
jednak rno2liwor{6 wielokrotnego udzialu w zajgciach tych samych os6b.

PoSredrrio o dziataniach plojektu ciowie sig co najnrniej25 - 30 tysigcy rnieszkaric6w dzigki
szeroko prowadzonej kampanii prornocyj nej.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

2

3

Promocja - dzialaniareklamowe i promocyjne w lokalnych mediach i instytucjach,

strony internetowe i profile spolecznoSciowe paftner6w ( m.in. gdyniarodzinna.pl,
bornal i h u. org. p l, fb/fu ndacj arnatkan atura, szymelka.pl, fb/szymel ka,

fblgaleriamalucha, miastodzieci.pl, maluchytrojmiasto.pl, together.pl), dwutygodnik
Rady Miasta Ratusz, plakaty promuj4ce wydarzenia w waznych punktaclr tniasta,

dzi alani a promocyj ne u patron at6w med i al nych.
Cykl dzialati w okresie marzec - maj oraz wrzesiefi - listopad 2018r.

Ewaluacja, ankieta dla rodzic6w.

Harrnonogratn
realizacj i

projektu.

ZajEciaw modulach marzec- maj oraz wrzesiei - listopad 2018.

1. Salsa w chustach (dla rodzicow rratych dzieci oraz kobiet cigZarnych)

2. Spotkania dla rodzic6w spodziewaj4cych sig dziecka (masa? niemowlgcy,

karmienie piersi4, chustouoszenie, wielopieluszkowanie)
3. Kornunikacja rv rodzinie w oparciu o NVC
4. Warsztaty prornuj4ce rodzinue, aktywne czytelnictwo.

5. Teatrzyki dla dzieci
6. Zajgciazabawowe z elenlentami sensoplastyki'

7. Spotkania ze specjalistarni (m.in. logopeda, psycholog, fizjoterapeuta)

Miesigcznie planujemy zrealizowal okolo 17 godzin spotkari ( istnieje mozliwo56

przesunigcia zajg6 ze wzglgdu na Swigta i dni

Szczeg6lowy opis zaj96:

L Salsa w chustach i wstgp do salsy w
tygodniu) To autorski program tanecz

ZaiEcia pl1)\,'{ iiJzon e p r';rez ! ttstruktora

clruScie/nosidle w trakcie zaj96 czuwadyplornowany doradca noszeuia' ZajEcia

tanecnte bazuilw pierwszej kolejnoSci narozgrzewce oraz ruchaclr ciala

zaczerpfliEty.t] , tu'ki.h styl6w jaL: salsa. bachata,merengue i lambada' Ternp.o i

zakres'zajgLtanecznych jest doitosowane do moZliwoSci uczestnik6w oraz wieku

dzieci.
2. Spotkania dla roclzic6w spodziewaj4cych sig a tygodnie)

Spotkania przybli2aj4ce korzy5ci plyt"'4"" t " 
mowlgcego

Shantala, t urnli"niu piersi4 i pielutiLowuniu spotkan

bgdziemo2naprze6wiczy6tnasa|na|a|ce,Paniebgd4mialyokazjgpozna'
mozliwo5c ,urio.o*unia chusty do ncszenia dzieci jeszcze w czasie ciqzy

(podtrzYmYwanie brzuszka o

chustach) oraz techniki masa

karm ienia piersi4 bgdzie moina przy

dziecka' rozwiai wiltpliwo(c r drfv sz'

poznat sposoby radzenia sobie z. problema

mlecznej o-gi sp;trania o wielopieluchowaniu to praktycznawiedzaoraz 
.

przybli2et'tieioA'i"o* korzysci ptyn4cych z u|ywanta ekologicznych pieluch

a

?ft



bez przemocy w relacjach z dziecmi, wspieraj4ce budowanie wzajemnego kontaktu
i zrozu m i en ia, P rzybliZony zostan i e takle temat r ozw i qzyw an i a kon fl i kt6w w
zwiqzkach atakle w rodzinie.

4. Warsztaty promuj4ce rodzinne, aktywne czytelnictwo (co dwa tygodnie) - Celern
spotkafi "iest zaangatu:wanie Srodowiska rodzinnego w procesy inicjacji literackiej,
rozbudzenie w dzieciaolr pasji czyielniczych, ale r6wniez zachgcenie rodzic6w do
samodzielnej kreatywnoSci w poszukiwaniu ksi42ek dla dzieci. Chcemy pokazat jak
inspiruj4cy jest Swiat literatury ijak ogromne korzy6ci mog4 odnieS6 zar6wno
rodzice,jak i dzieci czytaj4c ksi42ki. Szczeg6lny nacisk poto2ony bgdzie na
zwr6cenie uwagi rodzicom i opiekunom na to jak ksi4Zki wplywaj4 na rozw6j
intelektualny, emoc.jonalny i rnoralny dzieci.Czytanie dziecionr rczy je rnySlenia,
rozwija ich wyobraZnig, wzbogaca slownictwo, ulatwia poprawne pisanie, a przede
wszystkim daje kontakty zbogactwetn doSwiadczeri niemoZliwyclr do zdobycia
sarnemu oraz wzmacn i a wigzi miEdzy doroslymi a dziecni. Kontakt z ksi42k4
wplywa wigc na sferg poznawcz4, wychowawaz1 i estetyczn4. Nawyk siggania po
ksi4zkg ksztaltuje sig w dzieciristwie. Dlatego tak wazna jest postawa rodzic6w.
Pierwszy etap czytelniczego rozwoju dziecka jest calkowicie uzalezniony od
inicjatywy doroslych. Odpowiednio dobrana juz w okresie dzieciistwa ksi42ka
pozostawia stale Slady na cale \cie i stanowi duz4 pomoc w pracy wychowawczej
rodzic6w. Spotkania zawierac bgd4 praklyczne wskaz6wki dotycz4ce tworzenia
pierwszych ksiggozbior6w dla dziecka, m.in. na co nalezy zwracat LtwagQ przy
zakupie ksi4zek dladzieci w odniesieniu do ich fazrozwojowych i mozliwoSci
ponlawczych. Podane bgd4 r6wnie2przyklady tw6rczej pracy z tekstem, sposoby
rozbudzania pasjiczytelniczych, propozycje zabaw zksi1ikq. Celem spotkari jest
r6wnie2 pokazanie rodzicom, 2e czytanie ksiqZek nie jest przykrym obowi4zkiern,
ale stanowi Swietnq zabatvE. Czas spgdzony na wsp6lnej lekturze jest czasem

bliskoSci, w czasie kt6rego mozna przepracowai wiele problem6w dnia
codziennego. Przewidujemy zajqcia dla rodzic6w z zakresu pracy z bajk4, czyli jak
umiejEtnie dobra6 bajkg do specyficznej sytuacji dziecka i samodzielnietworzyc
bajkt, zajqcia dotycz4ce pierwszej przygody - juz niemowlgcej - zksi42k4 oraz

zajgcia zwi4zat'te z interpretacj4 tekstu. Dopuszczamy moZliwoSi dostosowania

tematyki zajgc zgodnie ze zglaszanymi zainteresowaniami i potrzebami

uczestnik6w.
5. Teatrzyk dla dzieci (raz, w riiiesi4cLr)

6. ZajEcia zabawowe z elementami sensoplastyki (raz w miesi4cu). Zajqcia s4

skierowane do dzieci od 1,5 do 3 lat wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami.

Te wsp6lne zajEcia doroslych i dzieci mai4 na celu tworzenie optymalnych

(bezpiecznycli i inspiruj4cych) warunk6w rozwojowych dla najmlodszycli dzieci

oraz wspieranie opiekun6w w ich roli rodzicielskiej'
Podczas spotkari dzieci:
-w bezpiecznym towarzystwie swoich rodzic6w maj4 okaziE do poznawania Swiata

"poza dotrem".
-bawi4 sig w przestrzeri zaarat'rzowanej specjalnie z mys14 o.malych dzieciach,

-rot*iiui4intensywnie jqzyki mowQ poprzez 5piew, sluchanie innych' czy

do Sw i adcze ni a rnuzY czn e,

-ucz4 sig Swiata wsiystkimi zmyslami: obserwuj4 trowe otoczenie, sluchaj4 nowyc6

dzwiik6w, dotykaja nier,',uny"h wczesniej material6w' czuj4 nowe zapachy'

-irrteisywni" rotiis"iqsig ruchorvo podi zas wsp6lnych zabaw w ciekawym

lrzebatni w swoim wlasnYtn rytmie'
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Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z
ich kalkulacj4
(l iczba jednostek,

cena.jednostkowa)

ZIego z
wnioskowany
chw
konkursie
Srodk6w''

Z tego wklad
finansowy ,-
budZetu rady
dzielnicyz)

Koszt calkowity
(brutto)

2

3

Promocja projektu
( grafika i plakaty
ile szt.)1000 szt.
ulotek ,46

l00szt. plakat6w A2

Prelegenci i

specjaliSci
( ile godzi i stawki)
17 godzlm-c*6 m-cy
w tym:

Wstgp do salsy
l00zllgodz*24 godz

Salsa w chustach
l00ztlgodz.*24
godz.

Warsztaty dla
cigzarnych
100ztlgodz.*
12godz.

Komunikacja w
rodzinie
l00zllgodz*12
godz.

Czytelnictwo
100zllgodz.*12
godz.

Sensoplastyka
l00zllgodz.*6 godz

Teatrzyk
300zllgodz.*6 godz.

Specjalista
l)\zllgodz.* 6

godz.

Koszty
przygolowania
pomieszczef
(eksploatacja, mat.

Biurowe)

50021

24002+

240021

120021

l200zt

120021

60021

1 80021

6002l'

6002|'

50021

240021

240021

12002+

l200zl

12002+

6002+

I 80021

60021

60021

Razem 2112500 zl I z)vuzl
1) Nie wigcej niZ kwota
wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
n"- ontamr a dTan i a konkt.rrsu.

4- L



I Z) Nie iest obligatoryiny
Inne uwagi
rnaj4ce

znaczente przy
ocenie budZetu.

Spotkania i warsztaty bgd4 odbywaly sig w Galerii Malucha na Traugutta, w Laboratorium Innowacji
Spolecznych orazw Ksiggarni Rodzinnej Szymelka, kt6ra zostanie otwafta pod koniec 20 l7 roku. To
przestrzenie przyjazne dla dzieci znajdu.i4ce sig w dobrze skomunikowanej czgSci Sr6dmieScia.

Oswiadczam, Ze jako partner wniosku konkursowego "Matka Natura - rodzinnie i z pasj4 w dzielnicy
Sr6dmieScie" jestem got6w do realizacjideklarowanych powy2ej zadafiz calq staranno5ci4 i zaangatowaniem
przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wief publicznych, finansach publicznych oraz o

dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
lmig inazwisko osoby podpisujqcej wniosek
z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady
dzielnicv) ^F,Fr^,nh\r^7^^A zADTantl

Podpis(y)

DZrELstcY SH6nutsSctB

EliLtietcr RaczYf'ska

Imig i nazwisko osoby podoisuj4cej wniosek
z ralnienia Pattnera 2 I rhnrrrnri'a tnn^r.,--i

Podpis(y)
6* -1- -..-, -ruT

Laboratorium Innowacji Spoldl 727 39 oo, email:
(r)

", ln*uu [r^_,^pr [/d c/
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek
zrumrenia Partnera 3

Podpis

Aleksandra Kotlewska
Fundacia Bomalihu

lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek
z ramienia Padnera 4

dpis(y)

Emilia tr-owkiel
Fundacja Matka Natura

Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek
z ramienia Paftnera 5

Podpis(y)

Anna Szymafiska
Fundacja La Buka

O bowi 4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu' W

wysokoSd musi byi okreSlona w uchwale.

pi'r;'paclku wkladu wlasnego rady dzielnicy jego

URZAD Mi-,\S-j,\ (lD\i|lI
Centrum Akty'irnoici i!bywatclskiej

wpi
dnia 07, 97, 2017

Podpis: ......


