
Głogowskie Granty Młodzieżowe
To jest kopia wniosku złożonego w naszym 
systemie.

Pierwszy członek grupy nieformalnej:

Marta Sopran

Adres zamieszkania:

Głogów, ul. Księcia Wspaniałego Głogowskiego 5/7

Email:

marta.soprano@glogow.pl

Nr telefonu:

589654123

Drugi członek grupy nieformalnej:

Gracjan Wszędobylski

Adres zamieszkania:

Głogów, ul. Najlepszego kucharza w powiecie 8

Email:

gracek@placek.pl

Nr telefonu:

569569874

Trzeci członek grupy nieformalnej:

Matylda Wąsik

Adres zamieszkania:

Głogów, ul. Szczekliwego psa Burka 11/9

Email:

moustache@glogow.pl

Nr telefonu:

569874521



Krótka informacja o grupie składającej wniosek

Nazwa naszej grupy to: Działamy i pomagamy. Skupiamy się na wsparciu dzieciaków z rodzin, w 
których rodzice nie mają wystarczającej wiedzy, aby pomagać w lekcjach. W czasach poza 
pandemicznych wspieramy dzieciaki w świetlicach środowiskowych lub jeździmy do nich bezpośrednio 
do domów. W czasie pandemii spotykamy się z dzieciakami, które potrzebują wsparcia w lekcjach na 
google meet. Nasza grupa składa się z 5 osób w wieku od 15 do 26 r.z. Każdy z nas jest ekspertem w 
innym przedmiocie. Dlatego możemy pomagać dzieciom w różnych przedmiotach.

Tytuł projektu:

Onlinowe wsparcie w lekcjach podczas epidemii

Data rozpoczęcie projektu:

4.12.2020

Data zakończenia projektu:

23.04.2020

Typ projektu:

edukacyjny

Opis projektu:

W czasie trwania projektu chcemy stworzyć materiały, które będziemy mogli udostępniać dzieciom w 
formie tutoriali. W prosty sposób nagrane tutoriale na najczęściej przerabiane przez nas tematy: 1. 
Działania na ułamkach 2. Rozbiór zdania 3. Układ oddychania u ssaków 4. Procenty 5. Części mowy i 
zdania 6. Jak napisać charakterystykę postaci 7. Układ pokarmowy u ssaków. 8. Przyspieszenie 9. 
Obliczanie objętości 10. Wektory Każdy tutorial będzie trwał od 30 do 45 minut. Tutoriale będą 
umieszczona na naszej grupie na FB w sekcji pliki, zostaną rozesłane do grupy naszych podopiecznych 
oraz będą udostępniane nowym.

Kim są odbiorcy projektu? Dlaczego chcecie zrealizować ten projekt?

Odbiorcami projektu są osoby pomiędzy 7 a 16 rokiem życia. Uczniowie głogowskich szkół 
podstawowych. Wiemy, że w czasie pandemii dużo dzieci ma problemy z lekcjami, ponieważ są 
zamknięci w domach i nie mają wsparcia z zewnątrz. Wiemy także, że okres zdalnej nauki trwa na tyle 
długo, że nie można odpuścić tego czasu, z nadzieją, że nadrobi się po powrocie do szkoły.

Co chcecie osiągnąć w ramach projektu?

Chcemy stworzyć powielane materiały, które pozwolą nam zaoszczędzić czas na indywidulanych 
spotkaniach dotyczących powtarzających się tematów i pomóc większej ilości potrzebujących dzieci.

Zakładana liczba odbiorców projektu:

10

W jaki sposób zamierzacie informować odbiorców o projekcie?

Będziemy korzystać z naszych mediów społecznościowych. Roześlemy informację do naszych obecnych 
podopiecznych. Skontaktujemy się również ze szkołami głogowskimi i poprosimy o przekazanie 
informacji.

Harmonogram działań:

1. Promocja projektu - 4.12.2020-23.12.2020 2. Przygotowanie do nagrań - 4.12.2020-10.12.2020 3. 
Nagrania - 10.12.2020-20.12.2020 4. Udostępnienie nagranych treści - 20.12.2020-23.12.2020 5. 
Zakończenie i rozliczenie projektu 22.12.2020-23.12.2020



Budżet projektu:

1. Zakup programu do montażu filmów - sztuka - ilość 1- koszt 300 zł 2. Wykupienie platformy do 
komunikacji sms - miesiąc-ilość 1- koszt 50 zł 3. Wykupienie dostępu do kursu jak nagrywać 
wartościowe tutoriale - sztuka - ilość 1 - koszt 200 zł Kwota całkowita: 550 zł

Oświadczamy, że:

wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 
wszystkie działania projektowe będą realizowane na terenie Głogowa, wnioskodawcy są związani 
niniejszą ofertą do zakończenia realizacji projektu, osoby składające wniosek, nie były skazane 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, osoby podpisujące wniosek oświadczają, że 
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Miedziowe Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul.Budowalnych 15 w Głogowie, adres e-mail: 
kontakt@miedziowestowarszysznie.pl; telefon: +48 604 586145 lub podmioty działające na jej zlecenie 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru, a w szczególności w celu komunikacji z 
wnioskodawcami, ogłoszenia wyników naboru. Wnioskodawcom przysługuje prawo wglądu i 
poprawiania danych osobowych.


