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WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ

 

1. INFORMACJA OWNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa jednostki: Zaspa-Młyniec

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-460, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Pilotów, Numer
posesji: 7, Numer lokalu: 6, Województwo:
pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk

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

Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
kamilsosniak@onet.pl

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

KAmil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
kamilsosniak@onet.pl

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

2.1. Nazwa Projektu: Projekt profilaktyczny „Przez zainteresowania do
wychowania”

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

§ 1 pkt 1 Uchwała Nr XXI /48 21Rady Dzielnicy
Zaspa Młyniec z dnia 27 .09 .2021 roku
zmieniająca § 1 pkt 3 uchwałę Nr XIX/43/21 Rady
Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 1.02.2021 roku

2.3. Rodzaj projektu: edukacja, kultura

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

W ramach, projektu prowadzony jest Klub Promost. Oferta zajęć w Klubie skierowana jest przede
wszystkim do dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia, opieki i oddziaływań wychowawczych.
Podczas zajęć pomagamy dzieciom w zagospodarowaniu czasu wolnego, zgodnie z ich
zainteresowaniami i predyspozycjami. Prowadzimy szereg aktywności. Pokazujemy alternatywne
sposoby spędzania czasu wolnego, przygotowujemy podwieczorki. Wspólnie gramy w różne gry,
organizujemy zabawy grupowe, ważne uroczystości i święta itp. W czasie zajęć realizujemy liczne
zagadnienia profilaktyczne. Podnosimy świadomość związaną ze zdrowym odżywianiem, sposobem
życia, aktywnym wypoczynkiem. Systematycznie pracujemy nad podniesieniem u dzieci samooceny,
kompetencji społecznych i doskonaleniem umiejętności pracy w grupie. W klubie dzieci mają
możliwość otrzymać pomoc w nauce i odrobieniu pracy domowej.
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2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu: Grudzień 2021

2.6. Miejsce realizacji projektu: ZSP nr 5

2.7. Liczba osób objętych projektem: dzieci z ZSP nr 5

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

plakaty i informacja na stronie

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 3 000,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

Usługi

1. Prowadzenie zajęć/wydarzenia 3 000,00 zł

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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