
Formularz zgłoszeniowy - Wersja 
poglądowa prawidłowo 
wypełnionego formularza
Wnioski przyjmujemy WYŁĄCZNIE poprzez formularz elektroniczny. 
Link do formularza dostępny jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.  

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo * 1.

Zachodniopomorskie

Powiat * 2.

białogardzki

Gmina * 3.

Karlino

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM PROJEKT

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/


Nazwa organizacji * 4.

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka

Adres siedziby * 5.

ul. Bajkowa 5, 78-230 Karlino

Prosimy o wpisanie numeru bez znaku spacji i bez kresek.

Numer NIP * 6.

5553335533

np. KRS, rejestr instytucji kultury lub inny odpowiedni

Nazwa i numer rejestru, w którym zarejestrowana jest organizacja (nie dotyczy 
gmin i powiatów) * 

7.

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) nr 5555

Forma działania organizacji * 8.

jednostka samorządu terytorialnego

jednostka organizacyjna gminy lub powiatu, w szczególności: publiczne
przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, technikum, szkoła zawodowa, ośrodek
pomocy społecznej, ośrodek kultury, sportu i rekreacji, biblioteka

fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa – bez
względu na to, czy posiada status organizacji pożytku publicznego

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej



INFORMACJE O KOORDYNATORZE PROJEKTU

Imię i nazwisko * 9.

Anna Kowalska

Numer telefonu * 10.

(+48) 555 555 555

Adres e-mail * 11.

a.kowalska@przedszkole.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PSE S.A. Zasady 
przetwarzania danych osobowych opisane są w Regulaminie Programu 
dostępnym na stronie internetowej: https://wzmocnijotoczenie.pl/zgloszenia/ * 

12.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Programu i informacją o
przetwarzaniu moich danych osobowych. 

INFORMACJE O PROJEKCIE

https://wzmocnijotoczenie.pl/zgloszenia/


Kategoria projektu
 * 

13.

Aktywność fizyczna

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ochrona zwierząt

Przestrzeń publiczna

Środowisko naturalne

Zdrowie

Prosimy o wskazanie nazwy sołectwa, dokładnego adresu, ewentualnie wskazanie placówki / 
instytucji, na terenie której będzie realizowany projekt. Pamiętaj o uzyskaniu zgody gospodarza 
obiektu, którego Twoja organizacja nie jest właścicielem. 

Miejsce realizacji projektu * 14.

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka, ul. Bajkowa 5, 78-230 Karlino

Kiedy planujesz rozpoczęcie projektu? * 15.

30.04.2023

Kiedy planujesz zakończenie projektu? * 16.

30.06.2023



maksymalnie 4 tys. znaków ze spacjami

Na jaką potrzebę społeczną odpowiada projekt? * 17.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym na drogach, a tym samym - 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

maksymalnie 4 tys. znaków ze spacjami

Jaki jest główny cel projektu? * 18.

Zorganizowanie mini-miasteczka ruchu drogowego dla przedszkolaków umożliwi 
przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym 
poprzez naukę prawidłowych zachowań na drodze, ukształtowanie u dzieci dbałości o 
bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu, uświadomienie im znaczenia poczucia 
bezpieczeństwa na drodze oraz eliminowanie niewłaściwych postaw i promowanie 
bezpiecznych wzorców zachowań.

Prosimy opisać, w jakim stopniu i na jak długo (ile lat?) realizacja projektu pozostawi trwały ślad w 
lokalnej społeczności oraz jaką zmianę społeczną wywoła.

maksymalnie 4 tys. znaków ze spacjami

Jakie rezultaty przyniesie realizacja projektu? * 19.

Wyposażenie nauczycieli w narzędzie edukacyjne i możliwość edukowania dzieci przez 
kolejne co najmniej 5 lat (taki okres obejmuje gwarancja producenta), wzrost poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie przez kolejne 5 lat.

Prosimy opisać grupy, które będą korzystać z efektów projektu oraz oszacować liczbę osób w każdej 
grupie.

Kto będzie beneficjentem projektu? * 20.

Odbiorcy bezpośredni to wychowankowie placówki - dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia 
oraz nauczyciele, a także dzieci z innych placówek przedszkolnych w Gminie Karlino. 
Szacunkowo skorzysta 150 dzieci w jednym roku szkolnym. Odbiorcy pośredni to wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego gminy Karlino, którzy zyskają na poprawie bezpieczeństwa, 
szacunkowa liczba: 10 tys. osób.



np. inna jednostka budżetowa, redakcja, organizacja pozarządowa itp.

Czy w projekt będą zaangażowani inni partnerzy? * 21.

Gmina Karlino

maksymalnie 4 tys. znaków ze spacjami

Opisz krótko działania komunikacyjne i promocyjne, które planujesz w ramach 
projektu.  * 

22.

1. Publikacja informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej przedszkola oraz 
na jego profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 2. Publikacja 
informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Gminy Karlino. 3. 
Zainteresowanie projektem mediów lokalnych (serwis internetowy Karlino.Info, Telewizja 
Bryza, gazeta "Głos Pomorza Zachodniego") - wysłanie informacji prasowej do dziennikarzy, 
zaproszenie ich na otwarcie mini-miasteczka ruchu drogowego.

KOSZTY PROJEKTU

Prosimy o wpisanie kwoty bez znaku spacji i bez liter.
Kwotę groszy oddziel kropką (nie przecinkiem).

Wnioskowana kwota w PLN  * 23.

20000

Prosimy o wpisanie kwoty bez znaku spacji i bez liter.
Kwotę groszy oddziel kropką (nie przecinkiem).

Całkowity budżet projektu w PLN (kwota wnioskowana + wkład własny, jeżeli 
dotyczy) * 

24.

25500.5



Ta zawartość jest tworzona przez właściciela formularza. Przesłane dane zostaną wysłane do właściciela formularza.
Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zachowania dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa swoich
klientów, a w tym praktyk tego właściciela formularza. Nigdy nie podawaj swojego hasła.

Obsługiwane przez program Microsoft Forms |
Właściciel tego formularza nie udostępnił oświadczenia o ochronie prywatności dotyczącego sposobu
wykorzystywania danych Twojej odpowiedzi. Nie podaj danych osobowych ani poufnych.
| Warunki użytkowania

Wymień poszczególne pozycje budżetowe, ich przeznaczenie ( jeśli materiały, to jakie i czemu będą 
służyć; jeśli wynagrodzenie, dla kogo i za jaką pracę itp.) i koszt w PLN brutto.

maksymalnie 4 tys. znaków ze spacjami

Kosztorys projektu * 25.

20 000,00 zł - zakup zestawu mini-miasteczka ruchu drogowego (elementy: maty imitujące 
asfalt i chodniki, rondo, zestaw znaków drogowych) 
5 500,50 zł - praca instruktora (przeprowadzenie czterech warsztatów dla dzieci i nauczycieli)

np. praca wolontariuszy, udostępnienie własnych pomieszczeń itp.

Wkład własny pozafinansowy (opcjonalnie)26.

Udostępnienie własnego terenu na przygotowanie mini-miasteczka ruchu drogowego.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263

