
DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY

Nazwa

Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Elżbieta Jabłońska 

Adres e-mail

jadwiga.samociuk@interia.pl 

Numer telefonu

697155577 

WNIOSKODAWCA

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" 

Adres organizacji (nazwa, ulica, numer)

ul. Kordiana 31 

Kod pocztowy

04-451 

Miasto

Warszawa 



Województwo

mazowieckie 

KRS lub inny rejestr

KRS nr 0000257175 

Forma prawna

stowarzyszenie 

Strona internetowa

www.lepszyrembertow.pl 

Numer konta bankowego

29 2130 0004 2001 0381 0595 0001 

Jak dowiedzieliście się o programie? (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

Z internetu. Jeśli tak, prosimy o nazwę strony lub portalu. 

newsletter@ newsletter.ngo.pl 

Krótki opis organizacji (maks. 2000 znaków ze spacjami, na temat misji, celów, 
realizowanych działań i projektów, grup docelowych itp.)

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” istnieje od 2006 r. realizując różne 
przedsięwzięcia edukacyjne (np. spacery z przewodnikiem), ekologiczne (np. akcje 
sprzątania świata), społeczno-kulturalne (np. spotkania z pisarzami, filmowcami, 
coroczne koncerty pn. "Wspólne kolędowanie"), sportowo-rekreacyjne (np. rajdy 
rowerowe, pikniki rodzinne). Zrealizowane projekty: 2012 r. "Rembertów kolebka Orła 
Białego" - opracowano ścieżkę edukacyjno-historyczną na terenie Akademii Obrony 
Narodowej, wpisaną obecnie do tras przewodników warszawskich (w spacerach 
przewodnickich dotychczas wzięło udział ok. tysiąca osób, wydano przewodnik, 
nakręcono film; 2013 r. "Rowerem przez Rembertów i okolice" - odbyło się 10 rajdów 
rowerowych, w których wzięło udział blisko 500 osób, opracowano trasy; 2014 r. 
„Rembertów zapisany w historii Polski, Polska zapisana w historii Rembertowa” - 
konkurs filmowy dla młodzieży, zespoły nakręciły 22 amatorskie filmy o Rembertowie. 
Swoje działania Stowarzyszenie kieruje do wszystkich grup wiekowych, a ich celem 
jest integracja społeczności lokalnej Rembertowa. 



OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu

Nigdy nie jest za późno 

Jakich obszarów dotyczy zgłaszany projekt i na jakie wyzwania społeczne odpowiada 
(proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

Edukacja, rozwój kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności przez dzieci, 
młodych ludzi lub dorosłych,  

Proszę zaznaczyć grupy docelowe projektu (maksymalnie trzy odpowiedzi)

Seniorzy,  

OPIS ZGŁASZANEGO PROJEKTU. PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:

W jakiej miejscowości zostanie zrealizowany projekt?

Warszawa Dzielnica Rembertów 

Proszę podać kod pocztowy odpowiadający miejscu realizacji projektu

04-451 

Na Twój projekt będzie można głosować w następujących sklepach Tesco:

Sulejówek Okuniewska 1a
Mińsk Mazowiecki Konstytucji 3-go Maja 7
Warszawa Cyrulików 95

Na jakie problemy i potrzeby lokalnej społeczności odpowiada projekt?

Społeczność Rembertowa wg norm ONZ jest stara i ciągle się starzeje, bowiem 
dzielnicę zamieszkuje blisko 14% mieszkańców powyżej 65 r. życia. Muszą być 
realizowane różne przedsięwzięcia aktywizujące seniorów zarówno umysłowo, jak i 
fizycznie, mające charakter profilaktyki prozdrowotnej. Projekt odpowiada potrzebie 
aktywizacji rembertowskich seniorów. 

Jakie działania obejmuje projekt?

Zakup kompletu płyt CD do nauki języka angielskiego dla seniorów, których ze 
względu na sytuację materialną nie stać na ich kupno, a chcą lub rozpoczęli naukę 
języka angielskiego. 



Proszę podać datę rozpoczęcia projektu (dd/mm/rrrr)

01/06/2017 

Proszę podać datę zakończenia projektu (dd/mm/rrrr)

01/09/2017 

Jakie są planowane rezultaty projektu - jeśli to możliwe, prosimy o podanie liczby 
osób, które obejmie projekt

Projekt obejmie 30 seniorów. 

Jakie są planowane rezultaty projektu - jeśli to możliwe, prosimy o podanie ilości 
elementów, trwałych zmian, jakie zostaną zrealizowane

30 seniorów zostanie zmotywowanych do uczęszczania na kurs języka angielskiego 
organizowany przez Rembertowską Akademię Seniorów (warunkiem wzięcia udziału w 
bezpłatnym kursie jest zakup podręczników, płyty stanowią dodatkową pomoc 
edukacyjną) i czynną naukę poprzez płyty CD. Nauka języka, co zostało naukowo 
potwierdzone, rozwija pracę mózgu, poprawia pamięć, uczy wyobraźni. A co 
najważniejsze, przynosi korzyści dla zdrowia i opóźnia starzenie.Edukacja w 
podeszłym wieku wpływa więc na utrzymanie sprawności umysłowej. Dzięki 
znajomości podstaw języka angielskiego, seniorzy będą zawierać korespondencyjne 
znajomości z osobami w ich wieku w innych krajach, co rozszerzy ich horyzonty, 
rozwinie ciekawość świata, wpłynie na rozwój osobisty. 

Jakie jest planowany wpływ projektu na problem, który adresuje?

Dzięki projektowi 30 rembertowskich seniorów, uzyskując dostęp do kursu języka 
angielskiego, będzie mogło poprzez otrzymane płyty, realizować metodę uczenia 
języka obcego umożliwiającą samodzielną, efektywną naukę, która pomaga 
opanować język na podstawowym poziomie, niezbędnym do porozumiewania się w 
codziennych oraz okazjonalnych sytuacjach. Dzięki nagraniom dialogów przez 
rodowitych Anglików seniorzy przyswoją sobie prawidłową wymowę. Realizacja 
projektu wpłynie na to, że seniorzy zaktywizują się do wyjścia z domu, zmotywują do 
udziału w zajęciach, do systematycznej nauki, ćwiczeń umysłu. Nauka języka 
angielskiego opóźni ich proces starzenia się i poprawi samopoczucie. 

Jakie korzyści dzięki projektowi odniesie lokalna społeczność? Jakie jest planowane 
zaangażowanie lokalnej społeczności?

Dzięki projektowi starzejąca się społeczność Rembertowa dowie się, że nigdy nie jest 
za późno na rozwijanie swoich zdolności, zainteresowań, swojej ciekawości świata, że 
starzenie się to tylko nowy, bardzo ciekawy etap życia. Z promocją projektu dotrzemy 
wszędzie, aby przekonywać, że warto inwestować w seniorów, bo tak naprawdę oni 
przekazują nam wiedzę o życiu i mogą wspierać w wyzwaniach, które na nas czekają. 



Czy planowane są działania promocyjne projektu (jeśli tak, prosimy o podanie 
kanałów i narzędzi komunikacji)

Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" dotrze z promocją projektu do mieszkańców 
Rembertowa, lokalnych instytucji i organizacji poprzez publikacje w wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym, poprzez stronę internetową www.lepszyrembertow.pl, 
publikacje w lokalnych periodykach, a także poprzez współpracę z Rembertowską 
Akademią Seniora, która promować będzie projekt poprzez stronę www.ras.edu.pl 
oraz wydawany periodyk "RASowe Wiadomości". Obecnie na zajęcia w Akademii 
uczęszcza 150 seniorów. 

Dlaczego klienci Tesco powinni oddać głos właśnie na Wasz projekt? Prosimy o krótki 
opis Waszego projektu - jakie są jego cele, dlaczego jest ważny, jakie korzyści dla 
lokalnej społeczności oznacza. Uwaga! Poniższy opis, w przypadku zakwalifikowania 
projektu do etapu głosowania, będzie opublikowany i przedstawiony klientom. 
Prosimy o jego uważne przemyślenie (maks. 500 znaków ze spacjami).

Seniorzy to nasze bogactwo, w które warto i trzeba inwestować. Sprawniejszy 
intelektualnie senior to wsparcie dla jego dzieci i wnuków, to oszczędność dla 
systemu opieki zdrowotnej. "Nigdy nie jest za późno" na naukę języka angielskiego to 
projekt, który udowodni, że złotówka zainwestowana w seniora, odpłaci się wieloma 
złotymi. 

Szacunkowa liczba wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w projekt (jeśli dotyczy)

20 

BUDŻET

Materiały i sprzęt - opis

Zakup 30 kompletów płyt CD do nauki języka angielskiego dla seniorów x 120 zł jeden 
komplet 

Materiały i sprzęt - kwota

3600 

Koszty podróży - opis

 

Koszty podróży - kwota

0 



Koszty organizacyjne i usługi - opis

Wydanie materiałów promocyjnych (3 banery, 300 ulotek), wydanie Biuletynu 
Informacyjnego Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów" w nakładzie 3 tys. egz. 

Koszty organizacyjne i usługi - kwota

1400 

Koszty osobiste, opłaty eksperckie - opis

 

Koszty osobiste, opłaty eksperckie - kwota

0 

Suma

5000 

Załączniki

KRS Stowarzyszenie Lepszy Rembertów.pdf

Potwierdzenia zawarcia umowy z bankiem na prowadzenie rachunku.pdf

wyciąg z rachunku bankowego.pdf


