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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:
k.skrzypski@przymorzewielkie.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: Zajęcia sensoryczne dla maluszków wraz z
rodzicami – zabawy w plenerze.

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

Uchwała nr XXI/36/2021

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):
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Zadanie to cykl spotkań dla maluszków wraz z rodzicami. Propozycja jest kontynuacją
organizowanych wcześniej przez Klub osiedlowy Bolek i Lolek we współpracy z Radą Dzielnicy
Przymorze Wielkie działań. Odbywają się one już od prawie dwóch lat i cały czas cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem. Ze względu na pandemię planowany jest cykl spotkań w plenerze,
zabaw plastycznych i kreatywnych, sensorycznych. Tego typu działania rozwijają zmysły i
wspomagają rozwój dzieci podczas twórczej zabawy. Zajęcia sprzyjają integracji młodych rodzin z
małymi dziećmi, których stale przybywa w naszej dzielnicy. Dla dzieci to okazja do zabawy w grupie
rówieśniczej i przygotowanie do dalszej edukacji w żłobku czy przedszkolu.

Zaplanowane są zabawy w plenerze m.in. malowanie na rozciągniętej folii zamocowanej pomiędzy
drzewami. Dzieci będą malować nie tylko pędzlami, stemplami ale również własnymi dłońmi.
Chcemy malować również stopami na rozłożonych na ziemi dużych kartonach. Planujemy zrobić
także masy sensoryczne z produktów spożywczych np. z mąki ziemniaczanej. Barwiony barwnikiem
spożywczym makaron i ryż.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Proponowany termin realizacji to miesiące
wrzesień i październik. Liczymy, że spotkania
będą miały charakter cykliczny, odbędą się cztery
wydarzenia. Wszystkie działania prowadzone
będą z uwzględnieniem aktualnych wytycznych
związanych z pandemią.

2.6. Miejsce realizacji projektu:
Tereny zielone w okolicy Klubu osiedlowego
Bolek i Lolek (ul. Kołobrzeska), ewentualnie w
razie braku pogody sala w klubie.

2.7. Liczba osób objętych projektem: Grupą docelową są dzieci w wieku 1,5-4 lata
wraz z rodzicami - do 40 osób.

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

O projekcie docelowi odbiorcy dowiedzą się z Internetu, plakatów, informacji w gablotach i klubie
osiedlowym Bolek i Lolek, poprzez marketing szeptany.

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 500,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

1. Artykuły przemysłowe 500,00 zł

Usługi
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Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

folia – 50 zł farby bezpieczne dla dzieci – 200 zł papier pakowy – 50 zł kartony w dużym formacie
format 100x70cm – 50 zł biały i kolorowy papier format A4 – 50 zł produkty spożywcze takie jak:
mąka ziemniaczana, mąka pszenna, sól, olej, kolorowe barwniki spożywcze w proszku, makaron, ryż
itp. – 100 zł kwota wnioskowana 500 zł

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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