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8ta QR6f wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskvrlalezy zpozrac sig zzasadami przeprowadzaniakonkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sE okreslonew zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemySlany projekt molna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie mtrszEbyd realistyczne.Budhet oprocz kwot musi zawiera1 spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku: ,.BEZPIECZNA GD\'NIANKA 2" KURS SAMOOBRONY DLA
KOBIET

Termin rozpoczgciaz
17.02.2018

Termin zakofirczenia: 2t.04.2018

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Wzgorze Swigtego Maksymiliana

Partner 2 * Agencja Adam Kamiriski jako KRAV MAGA POMORZE

. moze byc wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsigwzigcia.

Jedn4 z najwigkszych potrzeb rnieszkaric6w jest potrzeba bezpteczenstwa, zar6wno
w domu.jak i w miejscach publicznych.
Edukacja kobiet w zakresie istniej4cych zagraZoh, rchrozpoznawania i unikania a

takze metod postgpowania w sytuacjach niebezpiecznych pomaga zwigkszy(,
bezpieczenstwo zar6wno kobiet, uczestnicz4cych w szkoleniu prewencyj no -

edukacyjnym, jak r6wniez, poSrednio, ich rodzin.
Integraln4 czgici4 szkolenia s4zajgcrapraktyczne, cwiczqce umiejgtnoSci obronne
kobiet oraz zwiEkszajqce sportow4 formg uczestniczek.
Celem szkolenia jest podniesienie poczucia bezpieczefstwa w6r6d kobiet bior4cych
udzial. w kursie jak r6wnie2 zwiEkszenie zachowanbezpiecznych w6r6d nich i ich
rodzin

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET ,,tsEZPIECZN,A GDYNIANKA,,
zorganizowany w ramach konkursu ,,Przyjazna dztelnica" w 2015 roku cieszyi sig
ogromnym zainteresowaniem i iloSi chgtnych przekroczyLa zdecydowanie iloS6
rniejsc. Kurs samoobrony bEdzie sig skladal z 10 spotkari 2-godziwrych, z czego
czgic czasu przeznaczonabEdzie naprelekcje a druga- nazajEciapraktyczne z
instruktorami sztuk walki.



Grupa
odbiorc6w.

Mieszkanki Gdyni, pelnoletnie, maj4ce zalwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazaf do udzialu w zaj gciach praktycznych.
Ok. 30-50 os6b

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

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

Uczestniczki paznajq zarowno teoretycznie jak i praktycznie sposoby

samoobrony w najczgstszych sytuacjach zagrozenia:

. urniejscowienie wrazliwych punl<16rv na ciele czlowiel<a i ich

rvyl<orzystanie w sarn oobroni e,

' reakcje na zrtak ( zaslon;r, padanie, ucieczka)

. podstalvowe ciosy i kopnigcia, zmodyfikowane pocl l<4tem

zastosolania ich prv,ez. kobiety,

' obrona u' sytuacj ach z,agroi,enia w hardz.o bliskim l<ontalrcie (

duszenie, chwytanie , trr,ytnanie z,a rQae i ubrania, pr6by wyrwania

torcblci, obezwladn renia przy bankomacie)

) n.arzgdzie do clbrony- oLrrona przedrniotarni eodzicnnego uzytku. kt6re

posiaclarny przy sobie (kIucze, torebka, parasolka itp.).

. zachowania r,v obronie ..w parterze",

Uczestnrczki objgte bgd4 ubezpieczeniem NWW.
W ramach kursu samoobrony- 2 sodzinny kurs pierwszei pomocy

Harmonogram
realizacji
projektu.

Styczeri 2018- podpisanie konkretnych um6w dotycz4cych rezerwacjt sali oraz
uczestnictwa wszystkich partner6w.
Styczeri druga polowa 2018- opracowanie plakat6w, ulotek , inf,ormacje na temat
kursu w mediach spolecznoSciowych
Nab6r uczestniczek- od A1.02.2018 w Biurze Rady Dzielnicy
17 luty 2 0 1 8 - rozpoczEcie kursu- zakonczenie 2l .0 4.2018r.
Zajgcia- 10 tygodni, 1 x w tygodniu: sobota i5.00-17.00 w tym przez pierwsze 5
zajgtpierwsza godzina wyklady dotyczqcebezpieczehstwa i zachowania w r62nych
sytuacjach.

miejsce : ZespSl Sportowych Szk6l Og6lnoksztaicqcych ul: WadysLawalY 54,
81-384 Gdynia



Lp

Koszty zNriqzane z
przedsigwzigciern z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnicy")
Koszt calkowity (brutto)

Ubezpieczenie
50oso x50zl:250021

Satra

l00zl x20godz.:200021

Prowadzenie zajg6
teoretycznych,
praktycznych w tyrn
reklama w mediach
spolecznoSciowych,
plakaty.

2jsodz. x 40021: 800021

250021

20002N

800021

250021

200021

800021
Razem 1250021 0zl 12 5A024

1) Nie wigcej ni2 lorctawynikajqca z $ 1 ust. 2 zasad
przepr ow adzan ia kon kur su.

2) Nie iest oblisaloruinv

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
bud2etu.

i zaangztowaniem przestrzeg iqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierh
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozytku publiczneqo i o wolontariacie"
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy) Podpis(y)

Qiolv ts" i 
@V - Qnensod,u'LrY\

lmie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podbis(rl'l \

Potwierdzenie

Podpis

O b owi4zk ow y zal4cznikz



Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi by6 okreSlona w uchwale.


