
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
L Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleLry zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by
un i kn46 blgd6w fonnalnych dyskwal i fi kuj 4cych u,n i osek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okresilone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 lirnitowane,.jednak doSu,iadczenie pokazuje, Ze dobry i
przernv:ilany projekt moZna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpqi4co.
5. Kwoty ujgte w budiecie Inusz4 byi realist.vczne. Budzet opr6cz kwot musi zawieral spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku: Bezplatne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznei dla
mieszkaric6w Chylonr

Termin Styczeri 2019
Grudzieh2079Termin zakorlczenia:

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Chylonia

Europej ska F undacj a KrewAktywniPartner 2 *

. nroze by6 wigksza liczba partner6w

Diagnoza
problernu, kt6ry
rna zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lo kalne.j

spo lecznoSci,
kt6ra- zosian ie
zaspoko.jona
dzigki realizacji
przecl sigwzigcia.

Kurs pietwszej pomocy powinien przejSi kaZdy cztrowiek, kt6ry nie jest obo.ighry ria

cierpienie innych. Wiele ruzy stysz,v sig, ze kto6 sig nie zatrzymatr, wtdzqc wypadek,
bo i tak nie umialby pom6c, bo nie wiedzial co zrobi6, bo bal sig, 2e tylko zaszkodz,i.

Wypadek moze zclatzyi sig kaZdego dnia zal6wno w clomlr, jak i ner ulicy czy \N

pracy. Najczgsciej w pobli2u nie ma lekarza, a to rvlaSnie pierwsze rninuty decydu.j4

o tym, czy poszkodowany ptz,eZ,\.ie. Dlatego wazne jest, by kaldy poznal zasady

udzielania pierwszej pomocy, tak aby w razie potrzemy uratowad zar6wno swoiclt
bliskich, jak i obcych ludzi. .

Peinoletni mieszkaricy dzielnicy Chylonia.

Opis
pJpnowanego

do realizac.ji
pro.jektu.

liarmoncgratn
realizac.i i

projektu.

Skr6conS,opis
przedsigwzigcia
(nraksynralnie 3

zdan ia),do
rrnrieszczenta na

strorlie internetowe.l

Zwigkszenie Swiadomo6ci spoteczeirstwa w zakresie rato\ rania i ochrony Zycia i

zSrowia poprzez profesj ona lny kurs p

Szkolenie prowadzone bgdzie przez d ch

posiadaj4cych wszelkie niezbgdne parist ie

medycyny jaki lv przygotowaniu pedagogicznyrn. Szkolenia w 95oh oparte bqd4 o

6w tczenia praktyczne z i ednoczes ny m ptzyj azny m plzyswaj ani em wi edzy

teoretycznej , Zajgciabgd4 prowadzone na najwyZszej jakoSci sprzqcie i materialach

med ch.

l2 weekend6w w okresie stvczef-grudzien20l9r. fieden weekend w miesi4cu)'

clyplomowani Ratownicv Medyczni.



Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
( | iczba.jednostek, cena

Ztego z
wnioskowan)'ch w

konkursie Srodkowr)

Z tego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy2)

6000,00 zl

1200.00 zl

0,00 zl

0,00 zl

500,00 zl

1800,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

Koszt calkowity (bruno)

6000,00 zl

1200,00 zl

500,00 zl

1800,00 zl

Wynagrodzenie dla
Ratownika Medycznego
(12 x 500 zl blutto)

Materialy medyczne
z,u?yw alne, j e dnorazo we

Wydruk i kolportaZ
material6w
informacyjnych

Wynajern sali
(12 x 150 zl brutto)

9 500.00 zl

Inne uwagi
rnaj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

nera l) oraz iirnkc.ia

Te$. 5E 663 63 'lE

Inrie i nazlvi i wniosek z ranrienia Partnera 2

Wal dcrnar Borowsk i, Prezes Europe.isk iei Fundac.i i K^rer'vAktywn i

inrig i nazu'isko osoby

l) Nie vigcej nii ktvola vynikajqca z
przeprottadzan ia kon kursu

I trst, 2 zasad

Europej ska Fundacj a KrewAktywni :

- wolontariusze i pomoc w prowadzenit zajgc (bezplatnie)
- zabezpieczeni e medy czne kaZdego szkolenia (bezplatnie)
- przygotowanie material6w na zajgcia (bezplatnie)

Oswiadczam, i.e jako partner wniosku konkursowego ,rBezplatne szkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej dla mieszkaric6w Chyloni", jestem got6w do realizacji deklarowanych
powy2ej zadafi z t^14 starannoSci4 i zaangaZowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w

Ustawach: prawic zarnriwieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku

bliczneso i o wolon

Potwierdz,enie zloZenia wni osku:

Obowi4zkowy zal4czni k:
Uohwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu

jego w.ysoko$6 rnLrsi b1'6 okre6lona w uchwale.

dzielnicy


