Numer techniczny wniosku: 346401

WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ
1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1.1. Nazwa jednostki:

Zaspa-Młyniec

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-462, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Pilotów, Numer
posesji: 7, Numer lokalu: pokój nr 5,
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 Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z kamilsosniak@onet.pl
ramienia jednostki pomocniczej:
2. INFORMACJE O PROJEKCIE
2.1. Nazwa Projektu:

Wydziergani

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

§ 1 pkt 3 - uchwała Nr XXVII/55/22 Rady
Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku

2.3. Rodzaj projektu:

edukacja, kultura

2.4. Opis projektu (w tym opis składowych projektu w przypadku inwestycji):
Projekt realizowany przez Zespól Szkolno – Przedszkolny Nr 5
1. Zainteresowanie mieszkańców dzielnicy Zaspa, zarówno tych młodszych jaki i nieco starszych,
szeroko pojętym dzierganiem (szydełkowaniem, robieniem na drutach, haftowaniem różnymi
technikami).
2. Kształtowanie nawyku konstruktywnego wykorzystania czasu.
3. Nauka dziergania, które w ostatnim czasie wraca do łask i cieszy się dużym zainteresowaniem.
4. Wpływanie na polepszenie samopoczucia uczestników zajęć, wiary w siebie i swoje możliwości, a
także budowanie dobrych relacji międzyludzkich, kształtowanie cierpliwości i przeżywanie radości z
osiąganych sukcesów.
5. Integracja mieszkańców Zaspy podczas wspólnych spotkań.
2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

czerwiec - listopad 2022

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3e55-566c-df47

Numer techniczny wniosku: 346401

2.6. Miejsce realizacji projektu:

Zespól Szkolno – Przedszkolny Nr 5

2.7. Liczba osób objętych projektem:

dzieci i młodzież Zespołu Szkolno – Przedszkolny
Nr 5

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:
informacje na plakatach, na fb i stronach internetowych
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
zakup potrzebnych do dziergania materiałów (szydełek,
1. odpowiedniej jakości włóczki, kordonków, wypełnienia
silikonowego, sznurka bawełnianego itp.),

3 000,00 zł

Usługi
Inne
3.3. Specyfikacja wydatków:
zakup potrzebnych do dziergania materiałów (szydełek, odpowiedniej jakości włóczki, kordonków,
wypełnienia silikonowego, sznurka bawełnianego itp.),
Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.
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