
Tytul wniosku: Bezplatne szkolenia dla mieszkaricow D4browy
- samoobrona, pierwsza pomoc,

Termin rozpoczgciaz styczen 2018

Termin zakoficzenia: grudzien 20 1 8

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa

Partner 2 * Stowarzyszenie KrewAktywni

Partner 3 * Zespol Szk6l nr 14 w Gdyni

. nroze byc wigksza liczba partnerou,,

OPIS PRZEDSII]WZINCIA
Diagnoza problemu, lct6ry nra zostai
rozwi4zany lub opis potrzeby Iol<alne.j

spolecznoSci. l<t6r'a zostanie
zaspoko.j ona dzi gki real izac.i i

przed sigwzigcia.

Pakiet bezplatnych szkolefl dla mieszkanc6w dzielnicy funkcjonuje
od kilku lat i cieszy sig sporym zainteresowaniem lokalnej
spoleczno Sci. Wnio sek dotyczy kontynuacj i prowadzo ny ch zaj gc.

Grupa odbiorc6w.
Pelnoletni mieszkaricv dzielnicv Dabrowa i okolic.

Opis planowanego
do realizacji projektu

Organizacjabezplatnych zajgc z samoobrony, pierwszej pomocy w
Zespole Szk6t nr 14 w Gdyni. ZajEcia otwarte dla wszystkich os6b
pelnoletnich.

Harmono glam r ealizacji proj ektu.

Przeprowadzenie zaigc styczeri - grudzien2018, terminy ustalone z
mieszkancami podczas spotkari,

BUDZET PRZN,D SItrWZIECIA

ln

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalku lacj 4
(l iczba.iednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z wnioskowanych

w konl<ursie srodl<6wl )

Z tego wldad finansowy

budzetu rady dzieln icy"'
Koszt calkowity

(brutto)

I

2

3

Kurs pierwszej pomocy
(wynagrodzeme dla
instruktora)
4 x 60021brutto

Kurs Samoobrony
4 x 40021brutto
(FY zauslugg
prowadzenia zaj96) (1 8h)

Artykuly paprernrcze,
materialy zuZywalne,

2400,00

1600,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2400,00

1600,00

500,00
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wydruki kolportaZ
plakat6w

@ : f 1 ust- 2 zasad pr:eProt'ad:ania

Akademia SamoobronY Guardian:
- przygotowanie programu zaj96 dostosowanego do potrzeb mieszkaric6w

- zalqcialqczqce teoriE z praktyk4
- pornoc w promocji wsr6d mieszkaric6w dzielnicy

- Zapewnienie instruktora i przeprowadzenie zaj96

Stowar4rszenie KrewAktYwni :

- wolontariusze i pomoc wprowadzeniu zaj96 (bezptatnie)

- przygotowanie programu zai96 (bezplatrie)

- przygotowanie material6w na zaigda (bezfiatnie)

- 
-samoobron 

a: 4 weekendy, w kaadym dwa dni zaiEt po 3h zegarowe

- Pierwsza Pomoc: 4 weekendy, w kaidym dwa dni zajqi po 6h zegarowe

Wszystkie umowy orazrozliczene ptzedstawionych faktur lery po sfionie Zespotu

Szk6'l nr 14 w Gdyni

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
prcy ocenie
budZetu.

owego Bezplatne Szkolenia dla Mieszkarficrfw

Dqbrowy - samoobrona, pierwsza pomog iestem goidtt do realizacji deklarowanych"t-":T::l

z^d^fil z cftl4staranno5ciq i zaxngaZowaniem przestnegai4c zasad okry,SlonVch w Ustawach:

prawie zam6wiei publicznychn finansach publicznych oraz o dzialalnoSei poiytku publicznego

i o wolontariacie.
4cej wniosek z ramieniaradY cy (P*rtnera 1) oraz funkcja

,1CY Z{HZ,1DU
RO\\A

Adam Z6raw, Wiceprzewodni cz4cy Zarz4dtt Dzielnicy D4browa

,b,qM,Lechoslaw D nefia[Prezes Stowarzyszenia KrewAktywni

wniosek z rarnienia Partnera 3

Krzysztof Jankowski, Dyrektor Zespotu Szk6I nr 14 w Gdyni

},#i o e, 2017

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwalaradtdzielnicy 0 ptzystqpieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSi musi byd okreSlonaw uchwale'


