
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Bezpieczeństwo 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”, 

Stowarzyszenie 

KRS: 0000767951, NIP: 5342592495, REGON: 382380067 

adres: Mikołaja Reja 1, Granica, 05-806 poczta Komorów 

e-mail: przyjaznejutro@gmail.com 

 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

*Maciej Borowski 

* 507 50 50 60  

* maciej.borowski@hagal.waw.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Bezpieczna Kobieta – warsztaty 2021 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia  

27.08.2021r Data  

zakończenia  

14.11.2021r 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)  

Bezpieczna Kobieta to program, który przeprowadziliśmy na Jesieni 2019 roku z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Przyjazne Jutro”. Program realizowaliśmy z dotacji Urzędu Gminy Michałowice dla 

organizacji pozarządowych. W ramach projektu przeszkoliliśmy 30 kobiet z zakresu podstawowych 

technik samoobrony, wykorzystania legalnych środków samoobrony oraz zachowania w przypadku 

napaści. Przeprowadziliśmy również wykłady z psychologiem/psychiatrą mające na celu omówienie 

zagadnień dotyczących agresji i napaści ulicznej, a także specjalistyczny trening symulacyjny, którego 

celem było sprawdzenie nabytych przez uczestniczki kursu umiejętności. Kurs cieszył się dużą 

popularnością, wśród mieszkanek Gminy Michałowice, dostając wiele zapytań odnośnie powtórzenia 

kursu wychodzimy naprzeciw z nową formułą, stworzoną w oparciu o uwagi i sugestie zebrane od 

uczestniczek. Kurs w udoskonalonej formule przeprowadziliśmy kolejny raz w 2020r. 



 

 W ramach edycji 2021, przeszkolimy minimum 16 kobiet ( z uwagi na obostrzenia doty. Covid-

19, jeśli warunki prawne pozwolą, jesteśmy w stanie zwiększyć tę liczbę do 30), z zakresu 

podstawowych zasad i technik samoobrony. Zależy nam na stworzeniu kursu o najwyższej jakości,  

żeby uczestniczki wyniosły z niego doświadczenie mogące pomóc im w sytuacji zagrożenia. Dlatego 

każde zajęcia będą prowadzone przez dwóch instruktorów. Najbardziej wartościowa dla uczestniczek 

jest możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności dlatego zwiększyliśmy ilość symulacji jakie 

przeprowadzimy w ramach kursu – praktycznie każde spotkanie będzie zakończone tego typu 

symulacją, dzięki pomocy naszych wolontariuszy. Forma warsztatów pozwoli na współtworzenie 

części kursu przez same uczestniczki ponieważ część czasu poświęcimy na pytania i odpowiedzi.

  

PODSTAWA PROGRAMOWA 

20 godzin praktycznych zajęć z samoobrony +  symulacje ataków. 

- Warsztat wprowadzający (podstawowe zasady i techniki samoobrony). 

-Zachowania w przestrzeni publicznej i wykorzystanie gazu pieprzowego + symulacje. 

- Walka na ziemi + symulacje. 

- Samoobrona w ciasnych pomieszczeniach + symulacja ataku w takiej przestrzeni. 

 
 

_____________________________ 

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeprowadzenie warsztatów 
samoobrony o różnej tematyce 

Przeprowadzenie 20 godzin 
warsztatów. 

Relacja zdjęciowa na stronie stowarzyszenia 

Przeszkolenie 16/30 kobiet z zakresu 
samoobrony  

16 osób/30 osób – ograniczenia 
wynikają z Covid 19 

Fotorelacja 

Przeprowadzenie symulowanych ataków 
w celu sprawdzenia nabytych 
umiejętności 

Przygotowanie 4 godzin 
pozorowanych ataków dla 
wszystkich uczestniczek kursu 

Foto/Video relacja 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

Stowarzyszenie Przyjazne Jutro już organizowało kurs samoobrony. Widząc zadowolenie i radość 
uczestniczek pierwszej edycji chcielibyśmy kontynuować nasze działania w aspekcie 
bezpieczeństwa przez trening sportów walki. W składzie Stowarzyszenia działają osoby 
posiadające doświadczenie w obszarach dot. Kultury fizycznej, sportu i bezpieczeństwa. W 
trakcie realizacji zadania chcielibyśmy wykorzystać sprzęt obecny na stanie stowarzyszenia. 

 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 
Poprowadzenia czterech warsztatów 
samoobrony + przygotowanie i 
prowadzenie symulacji w ramach zajęć. 

5000   

2. 
Wynajem pomieszczeń do 
przeprowadzenia kursu 

2000   

4. Wynajem kontenera do symulacji. 1230   

5. 
Prowadzenie dokumentacji projektu, 
zapisów na kurs, księgowość i 
koordynacja projektu, 

500   

6. Zakup gazów szkoleniowych – 10szt. 550   

9. Pozorowanie ataków (symulacje) 600   

10. Asystowanie w treningach  2500   

11. 
Tarcze i łapy bokserskie, noże gumowe, 
mata do ćwiczeń 

8980   

12. Sprzęt pozoranta 400   

13. Grafiki promocyjne i banery internetowe 500   

14. Prowadzenie relacji foto/video 500   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 22 760 9780 12 980 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na  

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

Katarzyna Gizińska - Prezes 

 

Data 5.08.2021 r. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


