
lJwetgi dla osrib w-ypelniaj4eyclr wniasek:
l. Wnioskt nalezy wy'peiniad na kornputerze.
2. Przed wypelnienieln wniosku naleZy zapoznae siq zzasadarni przeprowadzat'iakonkursu" by unikn46
blgd<iu, forrri al nyeh dyskrval ifi kuj 4cych wn iosek.
3. Kryteria oceny wniosk6lv s4 okre6lone w zasadach przepror,vadzania konkursu.
4. D'lugo$ci opisow nie s4lirnitowme, jednak dodrviadczenie pokazuje. 2e clobry i przenivdlarry projekt
mozna opisai kr6tko. a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwor,v" ujqte w bud2ecie muszq byd realistyczne. B'"rdzet oproez kwot musi zattiera{. spos6b ieh
wy'liezenia"

Tytul wniosku:
,,BEZPIECZNA GD\T{IANKA 3" KUR.S SAMOOBRONY DLA
KOBIET

Terrflin rozpoezgcia:
06" i 0.2018

Terrnin zakoriczenia:
08.12.2018

Fartner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnrcy Wzgorze Swiqtego Maksymiliana

Fartner 2 * MAXiMUS GROUP Adam Kamiriski iako KRAV -MAG,{
POMORZE

a lnoze byc wigksza liczba patnerow

Diagnoza
probJenru- kt6ry
ma z-ostac

lozr'vi4zan1, lu$
opis potrzeby
lokalnei
spotrecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokoj ona
dz-iEki rcalizac.ji
przeds iqwzigc ia.

Jedn4 z najwiqkszyeh potrzeb mieszkahc6w jest polrzebabezpieczenstwa, zalou,'no
w domu jak i w miejscach publicznych.
Edukacja kobiet w zakresie istniej4cych zagrohen, tahrozpoznawania i unikania a
tak2e rnetod postgpowania w sytuaej aeh niebezpiec zny ch pomaga zwiqkszy c
bezpie czehstrryo zar6wno kob iet, u cze stni cz4cych w szko leniu prewency.j n o -
edukae5,jnym, jak r6wniez, po$rednio, ich rodzin.
Integraln4 azQ\ciq szkolenia sq zajQcia praktyozne , iwicz4ce umiejgtnodci olorome
kobiet oraz zwiqkszajqce sportow4 formq uczestniczek.
Celem szkolenia jest podniesienie poczuciabazpieezefstwa wSr6d kobiet bior4cych
udzial w kursiejak r6wnie| zwiqkszenie zachowan bezpiecznyeh wSrcld nich i ich
rodzin

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET,,BEZPIECZNA GDYNIANKA ..
zorganizowany w ramach konkursu .,Przyjaznadzielniea" w 2016 oraz20l7 rcku
cieszyl siq ogromnym zarnteresowaniem i iio56 chgtnych przekroczyla
zdecydowanie iiosd miejsc. Kurs samoobrony bgdzie siq skladal z I0 spotkafi2-
godzinrrych , z ezaga czq56 czasu przeznaczonabEdzie na prelekej e a druga- na
zaj Ecia praktyczne z instruktorami sztuk walki.



Grupa
odbiorc6w.

Mieszkanki Gdyni, petrnoletnie, maj4ce zalwiadczenie lekarskie o braku
przecirwvskazah do udzialu w zajgciaeh praktycznych.
Ok. 30-50 os6b

Opis
planowanego
do realizaqi
projektu.

Kurs samoobrony dla kobiet- odbgdzie sig 10 spotkaf po 2 godziny

Uezestniczki poznajq zarowno teuretyeznie jak i praktycznie sposohy

$ffirTloobro!'ly w najezqstszyeh sytilffiojffifih HaSrCI*enia:

, untieiseorvienie lvrazli\n3'oh punktorv na ciei* cztrolvie[<a i jch

rvykorzystanie lv sarno obr{}nic:.

' ncakeje na atak ( zas?on3r, padani* " ucieczka)

" pudsta\,vowf eiosrv i kopnipeia, zrieod,vfiict',\\r'&trle, pocl kqtem

zasf osowani a i ch przez, tr<obi et-v*.

' obtofia rv s.vtuae yach z:dgrt>4enxtz *- bardzo btiskim kontzrke ie { elilszenie,

clrw,v'tanie 
" 
trz.yrnanie z,e tqce i u^trlrnnia" pr6tr;v r.r,vrwania torehi<i,

ohczr,v.{aclnienia przy bankom acic}

E ffiaffz.Eeizie elc; obrrtn,v* obro*a przedrniotami coc{zie*tlego uzytku. ii1.6re

posizrclarnrl'' przy solrie ikkieze" torehka, parzlsolka itp.).

" zaehawantalv ohronie ,,w parterze".

Uczestniczki obj gte bgdq ubezpieczeniem NWW.
W ramach kursu samoobrony- 2 godzinny kurs pierwszei pomooy

Harmonogram
realizacji
projektu.

Wrzesief 2018- podpisanie konkretnych um6w dotyczqcych rezerwacji sali oraz
uczestnictwa wszystkich partner6w.
Wrzesieri 2018- opracowanie plakat6w, ulotek , informacje na temat kursu w
mediach spolecznodciowych
Nab6r uczestniczek- od 24.09.2018 w Biurze Rady Dzielnrcy otazptzez Krav-
MagaPomorze
06 pa1dziernik 2018- rozpoczgcie kursu- zakohczenie 08.12"20i8r.
Zajgcia- 10 tygodni, I x w tygodniu: sobota 15.00-17.00 w tym na czgsci zajEd

pierwsza godzina wyklady doty czqce bezpieczenstwa i zachowani a w r64ny ch
sytuacjach.

miejsce : Zespol Sportowych Szk6l Og6lnoksztalc4cychul: Wadyslawa IV 54,
8i-384 Gdynia

Skr6cony opis
p rzetlsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
unlleszczenla na
stronie internetowei

Krav-Maga Pomorze ma zamrar przeprowadzid kolejne szkolenie samoobrony dla
KOBIET. Edukacj a kobiet w zakresie istniej 4cych zagrolen, ich rozpoznawania i
unikania atakhe metod postgpowania w sy-tuacjach niebezpiecznych pomaga
zwigkszyc bezpieczehstwo kobiet. Integraln q czg(cia szkolenia s4 zaigcia

[[+



praktyczne" cwicz4ce umiejgtnoSci obronne kobiet oraz zwiqkszajqce sportow4
formg uczestniczek.
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Koszty zwt4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek. cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6rvl)

Ztego wklad finansow;
budzetu rady dzielnicy" ) Koszt calkowity (brufto)

Ubezpieczenie
50oso x40zl:200021

Sala

125zlx20godz":200021

Reklama w mediach
spolecznoSciowych,

Plakaty 
" 
fbrmularze itp.

Prowadzenre zajg(,
teoretycznych w tym
zajqcia z pierwszej
pomocy oraz spotkanre z
przedstawicielem Policj i
iom6wienie aktualnej
sytuacj i bezpieczeristwa
w Gdyni,
ZajEciapraktyezne
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Razem 125002,1 0zl 12 500'z)
l) Nie vigcej ni2 huotawynikajqca z f I ust 2 zasad
przep row adza.n i a ko n hur su.
z) llizie$ ob LssleaiJJ!

Inne uwagi
maJ4ce

znaczenie
przy ocenie
budzetu.
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Odwiadczam) 2e jako partner wniosku konkursowego .. .)"."....."
jestern got6w do realizacji eleklarowanych powyu annosei4
i znangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okre6lonych w Ustawach: prawie zamriwiefi
puhlicznych, fiinansach publicznvch oraz o dzialalno5ci poivtku publicznego i o wolontariacic.
Imiq inazwisko osoby podpisuj4cej rvniosel< zramieniaradl' dzielnicy (Par.tnera l) oraz funkcja
(przewodnir:z4cy lub wiceDrzewodnicz.acv radv dzielnicv) Podpis(1,)

RADA DZIELNICY
WZGORZE 5w, runxsyrvill_tA NA

ul. Legionow 67
e1-4A4 Gdynla

Tel,620-87-69



Irnig i nazwisko osoby podpisuj4ce.j wniosek zramienia Partuera 2 KR nhfuha on r.^r,-
Ar)

{lsrq rl KraYzPg,'r /

l^"^*r*?,
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O b owi 4zko w y zal4cznikz
Uchwata rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale.
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