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1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 

KRAINA EMOCJI - Sala terapeutyczna dla dzieci. 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnoici i name osiedla, do ktdrego na l e j  dam dziaika 
moina sprawdkii nu mapce dostepnej przez link nu stronie www.lodzpvbudzei_obywateIskP.2017) 

Sala terapeutyczna powstanie w jedynym na Widzewie gimnazjum 
z oddzialami integracyjnymi. 
Publiczne Gimnazjum nr 30 w Lodzi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

PONADOSIEDLOWE U OSIEDLOWE (wpisz poniiej nanve osiedla) 

(W przypadku braku, na-we osiedla uzupefnia Biuro ds. Partycypacji 
Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zdowia 

Urqdu Miasta Eodzi) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile {awek, ile i jakich 

!- . drzew ma zostai uwzglgdnione (do 60 wyrazbw) 
Sala terapeutyczna powstanie dla potrzeb uczniow posiadajqcych zalecenia do pracy 

terapeutycznej. Wykorzystywana bqdzie w celu prowadzenia bezplatnych zajqC socjoterapii, 
muzykoterapii, arteterapii. Wypos&enie sali przyczyni siq do wzmocnienia poczucia wlasnej 
wartoici mlodzieiy oraz ksztahowania dojrzaloici emocjonalnej. 

Zajqcia w nowoczesnej i dobrze wyposaionej pracowni pomogq dzieciom 
w poprawie funkcjonowania spolecznego i zapobiegnq wykluczeniu. Zakupiony zostanie 
sprzet do integracji sensorycznej, gry edukacyjne oraz sprzqt komputerowy (np. usprawnianie 
mowy czynnej ). 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: -- .- 

SkJadowe cz@ci zadania - - - - - -. Koszty szacunkowe 
Sprzqt i akcesoria 
(pitki, watki symulujqce, maty, rownowainie, chusta animacyjna, 1 
sprzqty kinetyczne, masazery, itp.) I 



Gry edukacyjne 

Tablica interaktywna i projektor multimedialny 
I 

lo ooo,oo z 

Odtwarzacze CD + plyty CD z muzykq relaksacyjnq 
1 400,OO z 

Szafki, lawki, krzesla 
1 23 000,OO z 

Komputer przenoSny 

Specjalistyczne oprogramowanie do usprawniania mowy dzieci 
z autyzmem i afazjg np.: 
- program zawierajqcy kompletny zestaw Cwicze6 sluQcy 
wspieraniu terapii mowy oraz rozwijaniu umiejqtnoici poprawnego 
wyslawiania siq. 
- program pomocny w rozpoznawaniu emocji, twarzy i wyraiania 
uczuc 

'~ablety do indywidualnej pracy z uczniami (10 sztuk) 
(zapobieganie cybenvykluczeniu, usprawnianie mowy, 
komunikowanie siq, nabywanie kompetencji z zakresu IT) 

 amer era internetowa usprawniajqca m. in. mimike twarzy 
i okazywanie emocji 500,OO z 

I 

~rukarka, tusz 

I I 

lnstrumenty do zajqC muzykoterapii 2 500,OO z 
I 

Dywan do zajeC relaksacyjnych 

Akcesoria zwiqane z dzialalnoiciq artystycznq: antyramy, 
blejtramy, gablota wystawowa, sztalugi, tablica korkowa, itp. 3 000,OO z 

Rolety wewnqtrzne 


