
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleLy zapozna| sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by
unikn46 bt9d6w formalnych dyskwalifi kuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt mozna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 byd realistyczne. Bud2et opr6cz kwot musi zawierul spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku: BezpLatne Szkolenia dla Mieszkaric6w Dabrowv

r.0t.2019
Termin zakofrczeniat 31.t2.20r9
Partner I - Wnioskodawca:

Szkolno-Przedszkolnv nr 3 w Gdvni
wigksza liczba

Diagnoza problemu, kt6ry ma zostai
rozwi4zany lub opis potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra zostanie zaspokojona
dzieki real izaci i przedsiewziecia.

Pakiet bezplatnych szkoleri dla mieszkaric6w dzielnicy funkcjonuje
od kilku lat i cieszy siE sporym zainteresowaniem lokalnej

i. Wniosek
Pelnoletni mieszkaricy dzielnicy Dabrowa i okolic

Opis planowanego
do realizacji projektu.

Organizacjabezplatnych zajgd z samoobrony i pierwszej pomocy
dla wszystkich mieszkaric6w. Bgd4 odbywaly sig w salach Szkoly
Podstawowej nr 47 w Gdyni, Zajgcia otwarte dla wszystkich os6b
pelnoletnich.

SZKOLENIE Z Z'AKRESU UDZIELANIA PIERW SZF,J
POMOCY ,,AKTYI4'NI W RATOWANIU ,YCIA"
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, kt6rzy pragnq nieS6
pomoc innym, znajduj4cym sig w potrzebie. Zdobyta wrcdza
pozwoli udzieli6 pierwszej pomoc w sytuacji bezpoSredniego
zagrohenia zdrowia lub Zycia.

Zakres szkolenia:
I .Przedstawienie podstawowych poj g6

2.PodejScie do poszkodowanego; bezpieczefrstwo - wlasne,
poszkodowanego i miejsca zdaruenia
3 . Sprawdzanie przytomnoSci
4.Wezwanie pomocy, numer 112
5.Badanie fizykalne
6.RKO AED - cwiczeniapraktyczne
7.Rany i ciala obce
S.ZNamania



9.Zadlawienia
I0.Zatrucia
1 l .Interna - napady padaczkowe, zawaNy
l2.Oparuenia i odmroZenia
13.Deska ortopedyczna
l4.Postgpowanie podczas wypadk6w samochodolvych
fwiczenia praktyczne

Jedno szkolenie zpierwszej pomocy to 12 godzin zegarowych.

zAJncrA z SAMooBRoNY

KaZdego dnia szkolenia przeprowadzane s4:

. o dpowi edn ia rc zgr zewka,

.demonstracj a technik,

.trening technik na sucho, nastgpnie w parach, grupach

.trening sytuacyjny w formie psychodramy.
Kuhde zajgcia bgd4 wzbogacone o informacj e z dziedzin prawa i
psychologii. Caly Kurs podstaw samoobrony (10 weekend6w) ma
przygotowal laika do 90% sytuacji niebezpiecznych w Zyciu
codziennym, tj. nauczyl jak sig bronii przed uderzeniami,
kopnigciami, duszeniami, przedmiotami niebezpiecznymi,pr6bami
wywr6cenia, pr6bami uprowadzenia

Przeprowadzenie zajgt styczeh- grudzief. 2018, terminy ustalone z

Skr6cony opis przedsigwzigcia
(maksymalnie 3 zdania),do umieszczenia na
stronie intemetowei

Organizacjabezplatnych zajg| z samoobrony i pierwszej pomocy
dla wszystkich mieszkaric6w. Bgd4 odbywaly sig w salach Szkoly
Podstawowej nr 47 w Gdyni. Zajgcia otwarte dla wszystkich os6b

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

' kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 5rodk6w1)

Z tego wklad furansowy

budZetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)

Kurs pierwszej pomocy
(wynagrodzenie dla
instruktora) - 48h
4 x700z.l brutto

Kurs Samoobrony
(FY zauslugg
prowadzenia zajgt) - 24h
4 x 40021brutto

Artykuty papiernicze,
materialy zu?ywalne

I) Nie wigcej ni2 kwotawynikajqca z $ I ust. 2 zasad
prze p r ow adza ni a konkursu.



Pakiet bezplatnych szkoleri dla mieszkaric6w dzielnicy funkcjonuje od kilku lat i
cieszy sig sporym zainteresowaniem lokalnej spolecznoSci. Wniosek dotyczy
kontynuacj i prowadzo ny ch zaj E6.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Bezplatne Szkolenia dla
Mieszkaric6w D4browy - samoobrona, pierwsza pomoc jestem got6w do realizacji
deklarowanych powytej zadafi z cal1 starannoSci4 i zaangaZowaniem przestrzegaj4c zasad
okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o
dzialalno5ci poZvtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek zramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

Wojciech Spisak,
wiceprzewodniczqcy Rady Dzielnicy D4browa

.^_ D^'i ]li:KTOf(
Zesp0lu Szko,,ro.ffidszkili,.el,tr 
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msr Kr"ysfii jirilHX,X&i

Krzysztof Jankowski,
dyrektor Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni

P otwi erdze nie zlolenia wnio sku :

Y'.il ?t,

O b owi4zko w y zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale.


