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1. Tytul zadania (do 15 wyrazbw) 
.-'. WenDo - kurs asertywnoici i samoobrony dla dziewczynek 
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i. .- 2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wiasnoici i name osiedla, do ktbrego naleiy dana dzialka 
+it: 
74 mozna sprawdzii. nu mapce dostepnej przez link nu stronie www.lod~p1/6udze~obywateIskr;/2017) 
, ': . - Cala Lodi - szkoty podstawowe, plac6wki wychowawcze i opiekuricze 
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It 3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz ponitej nume osiedla) 

(w przypadku braku, m e  osiedla uzupetnia Biuro a!!. Partycypacji 
Spdennej w Departamencie Komunikacji Spofecznej i Zdrowia 

Urzedu Miasta Lodzi) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostat uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 
Kurs asertywnoici i samoobrony WenDo uczy stawiania i obrony wlasnych granicy, 
efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, wzmacnia poczucie pewnoici siebie, 
daje poczucie sib. W ramach proponowanego dzialania zostanie przeprowadzonych 20 
dwudniowych szkoleli z grupq dziewczynek w wieku 7 - 12 lat. Tego typu inicjatywy 
stanowiq znakomitq profilaktykq przeciwko przemocy i dyskryrninacji ze wzglqdu na ple6. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Skladowe czegci zadania 

1 .  Koordynacja i koszty adrninistracyjne 
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Koszty szacunkowe 

10.000 zl 

2. Przeprowadzenie warsztat6w (w tym materialy 
edukacyjne) - 20 grup x 2000 zl 

3. Promocja projektu 

40.000 zl 

5.000 zl 
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55.000 zl 
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WenDo jest: 
Metodq przeciwdzialania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w kazdej sytuacji: w miejscu 
publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestaC czuC sie bezradnq i bezbronnq. Uczy takie, 
jak reagowaC na przemoc. Wzmacnia poczucie pewnoici siebie i poczucie wlasnej wartoici. 
Pomaga rozwiqzywaC konflikty, przelamaC stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. 

WenDo wymyilono okolo 30 lat temu w Kanadzie. WenDo znaczy ,,Droga Kobiet" i od 
samego poczqtku bylo tworzone nie jako szkoly walki, lecz szkoly samoobrony dla dziewczqt 
i kobiet - dla os6b najbardziej narazonych na przemoc. Od poczqtku takze WenDo lqczylo 
sztukq samoobrony fizycznej z samoobronq psychicznq. WenDo trafilo z Kanady do Europy 
Zachodniej i rozwijalo siq bardzo szybko, szczeg6lnie we Francji i w Niemczech, 
wzbogacajqc siq o coraz nowe elementy i pomysly na to, jak broniC siq przed atakiem, a 
przede wszystkim o to, jak do niego nie dopuiciC. 

Do Polski WenDo przybylo kilka lat temu za sprawq organizacji kobiecych, kt6re zaprosily 
do Polski trenerki z Niemiec. Koszty tych szkolen byly ogromne, a po kursie zostawala 
iwiadomoid, ze kilkanaicie absolwentek weekendowego kursu to kropla w morzu potrzeb. W 
2001 roku Slawka Walczewska z eFKi i niemiecka trenerka WenDo - Beate Nitzschke, kt6ra 
kilka razy prowadzila juz kursy WenDo w Polsce, wpadly na pomysl zorganizowania 
szkolenia dla polskich trenerek, dziqki czemu WenDo mialoby sznase trafiC do Polski na 
stale. I tak latem 2001 roku odbyl sie pienvszy, wstqpny kurs dla przyszlych trenerek WenDo 
w Polsce zorganizowany przez Fundacjq eFKa, a prowadzone do dzii przez dwie trenerki z 
Niemiec: Beate Nitzschke i Carola Heinrich. W Polsce dziala 16 trenerek WenDo. 

Od ,,zwyklejV samoobrony WenDo r6zni siq miqdzy innymi tym, jak wielkie znaczenie 
przywiqzuje do asertywnoici. Wyraza siq to przekonaniem, ze nikt nie ma prawa naruszaC 
naszych granic. Poznajqc swoje wlasne granice, uczymy siq takie szanowaC granice innych 
ludzi. WenDo jako sztuka samoobrony psychicznej pokazuje, jak wazna jest umiejqtnoiC 
rozwiqzywania konfliktbw, a przede wszystkim podtrzymywanie komunikacji, nienywanie 
kontaktu. Jest to wazny aspekt WenDo jako profilaktyki przemocy. WenDo jest po prostu 
sposobem na to, jak nie stab siq ofiarq 

Aby trenowaC WenDo nie potrzeba sily ani nadzwyczajnej sprawnoici. Kazda kobieta moze 
nauczyC sie skutecznie broniC. W Niemczech WenDo uczy siq dziewczynek (od 7. roku 
zycia)oraz kobiety starsze i niepelnosprawne. Podczas WenDo nauczysz siq najprosztych, ale 
zarazem najbardziej skutecznych technik, kt6re nie wymagajq miesiecy zmudnych Cwiczen. 
Trenerki WenDo pokazujq najslabsze miejsca w ciele napastnika, uczq umiejetnej obrony 
poprzez zaatakowanie wlainie tych miejsc. Uczq jak wykorzystywaC wlasne slabe strony na 
swojq korzyiC. 


