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WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ

 

1. INFORMACJA OWNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa jednostki: Przymorze Wielkie

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-371, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Jagiellońska ,
Numer posesji: 5, Województwo:pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk

1.3. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email
Przewodniczącego Zarządu:

Krzysztof Skrzypski, telefon: 508186023, e-mail:
wtz@psoni.gda.pl

1.4. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email do
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z
ramienia jednostki pomocniczej:

Krzysztof Skrzypski, telefon: 508186023, e-mail:
k.skrzypski@przymorzewielkie.pl

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

2.1. Nazwa Projektu: Światowy dzień dziergania w miejscach
publicznych

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

Uchwała nr XX/35/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

2.3. Rodzaj projektu:
wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w
zakresie poprawy warunków życia, integracja
mieszkańców

2.4. Opis projektu (w tym opis składowych projektu w przypadku inwestycji):

Twórcza aktywizacja seniorów, integracja ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy zapoznają się z
różnorodnymi technikami robienia na drutach. Zajęcia rozwiną zdolności manualne, które z wiekiem
mogą słabnąć. Pomogą również znaleźć nowych znajomych, z którymi będzie można porozmawiać o
wspólnych pasjach. Projekt realizowany będzie w przestrzeni publicznej, ma on na celu
propagowanie robótek ręcznych, dzielenie się swoimi pasjami. Dzięki wykonanym przez seniorów
pracom drzewa i ławki w dzielnicy zyskają włóczkowe ubranka.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu: 17 - 24.VI.2021

2.6. Miejsce realizacji projektu: plac przy Klubie Osiedlowym Piastuś

2.7. Liczba osób objętych projektem: 20 seniorek i seniorów z dzielnicy
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2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

ogłoszenie w gablotach

2.9 Podmiot realizujący projekt Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 700,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

1. Zakup włóczki, drutów i szydełek 700,00 zł

Usługi

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.

Załączniki:

1. Uchwała budżetowa (fakultatywny)
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