
,,Mlodzi rotownicy z Komiennei Gory"
Tytul wniosku:

rok szkof ny 20L8/20L9 zajqcia teoretyczne i praktyczneTermin rozpoczgcia:

rok szkolny 20t8/20L9 zajqcia teoretyczne i praktyczneTermin zakorficzenia:

Rada Dzielnicy Kamienna G6ra
Partner 1 - Wnioskodawca:

4winds szkola 2eglarstwa Al. Jana Pawla ll 5, 81 - 345 Gdynia

Szkota Podstawowa nr 51w GdYni

ul. Juliusza Sfowackiego 53, 81 - 001 Gdynia

o moZe byi wigkszaliczbapartner6w,

Statystyczne "4 minuty" (w r62nych przypadkach czas ten mo2e byi nieco dlu2szy lub

kr6tszy) decydujq o zdrowiu wiqkszo6ci poszkodowanych, u kt6rych nastqpifo zatrzymanie

krqienia. Jest to przeciqtny czas, po kt6rym obumierajq pozbawione tlenu kom6rki m6zgu.

Czqsto Swiadkowie wypadk6w i r62nych zdarzef losowych nie podejmujq pierwszej pomocy

przedmedycznej z braku wiedzy i obawy,2e zamiast pom6c mogq zaszkodzii' Kurs

pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoli poznai podstawowe zasady udzielania

pierwszej pomocy, takie jak utrzymanie przy 2yciu poszkodowanego i nie dopuszczenie do

powstania dalszych powikfari do chwili przybycia lekarza bqdi karetki pogotowia

ratunkowego. Znajomo6i podstawowych zasad pierwszej pomocY, ? w szczeg6lno6ci

Resuscytacji Krq2eniowo-Oddechowej (RKO) jest w ratownictwie niezwykle wa2nym

czynnikiem. RKO polega na przywr6ceniu podstawowych czynno5ci 2yciowych

poszkodowanego, u kt6rego nastqpifo zatrzymanie krq2enia, dzialania te majq przywr6cii

wy2sze czynnoSci 2yciowe jak chocia2by SwiadomoSi. Dlatego tak wa2ne jest wczesne

podjqcie RKo, kt6re o kilkadziesiqt procent zwiqksza szanse poszkodowanego na prze2ycie.

Dzielnica Kamienna G6ra ze wzglqdu na swoje polo2enie sprzyja niestety wypadkom

komunikacyjnym. Trudne zdrowotne sytuacje zdarzaiq siq tak2e na boiskach sportowych i

Scie2kach turystycznych, dlatego jesteSmy przekonani, 2e wyszkolenie z zakresu pierwszej

pomocy skierowane do uczni6w bqdzie wielkq korzy3ciq dla calej dzielnicy. Sluchacze

szkolei beda realnym dowodem na to, 2e

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spoleczroSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.



Kamiennej G6ry" jest dobrym pomyslem Partner6w.

w okolicy wyszkolonych ratownik6w mieszkaficy bqdq mogli czud siq bezpieczni.

Grupq odbiorc6w, kt6rzy skorzystajq na realizacji planowanego przedsiqwziqcia stanowiq

uczniowie klas lV i V Szkofy Podstawowej nr 51 w Gdyni.

W ramach projektu planuje siq zorganizowanie kursu pierwszej pomocy prowadzonego

przez Partnera 2 z GdYni.

Dla uczni6w Szkoty Podstawowej nr 51, znajdujqcej siq na terenie naszej dzielnicy

i ksztalcqcej uczni6w tak2e z tej dzielnicy.

Cefem kursu jest oponowanie wiedzy teoretycznej i praktycznei z zokresu podstawowych

technik ratowania ?ycia i zdrowio.

Program kursu:
o Zajqcia teoretyczne poparte prezentacjami multimedialnymi.

o Zajqcia praktyczne z fantomem do resuscytacji i scenkami uraz6w'

o Egzamin z nabytej wiedzy (scenka praktyczna).

Tematvka kursu:
o Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagro2enia 2ycia

o Algorytm wezwania pogotowia ratunkowego
. Urazy kostne i stawowe: zfamania, zwichniqcia, skrqcenia

. Zadlawienia,oparzenia,ukqszenia
o Postepowanie w przypadku padaczki, cukrzycy, astmy

. PrzyczYna, objawy i postqpowanie przy omdleniach
. Pozycja bezpieczna (boczna ustalona)

o ResuscYtacja Krq2eniowo-Oddechowa

Z tematyki wynika, 2e wyszkoleni uczniowie bedq w stanie rozpoznai typ zagro2enia

i potrafiq udzielii pierwszej pomocy.

OPis r'

planowanego do
realizacji
projektu.

czas realizacji przedsiqwziqcia to kilkugodzinny kurs pierwszej pomocy (teoretyczny

i praktyczny), kt6ry zostanie zorganizowany w trakcie roku szkolnego 20L8/2019 w terminie

zgodnym z tygodniowym planem pracy dydaktycznej w szkole po uprzednim uzgodnieniu

z Dyrekcjq szkoly.

Kurs odbywad bqdzie siq w grupach, kt6rych liczebnoSi okre6li organizator szkolenia, tj.

Partner 2
Kurs pierwszej pomocy dostosowany bqdzie do wieku ucznia.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Koszt calkowity
(brutto)

Koszty zwi1zane z przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba jednostek, cena jednostkowa)

7.440,00 zl

600,00 zl

2.428.00 zl

00,00 zl

00,00 zl

7.440,00 zN

600,00 zl

2.428,00 zl.

Zajgciaz klasami - 4 godziny zkahdq
z 3 klas. 12 godzinpo 620,00 zl.

Dojazd instruktora na zajqcia. 12

zajg6. Jednorazowy doiazd 50,00 zN

W ypo?y czenie fantom 6w oraz sprzgtu

reanimacyjnego



Razem 10.468.00 zl 00.00 zl 10.468,00 zl
l) Nie vigcej ni| kwota vynikajqca z $ I ust.2 zasad
pr z eprow adzani a ko nkur su.

2) Nie iest obliqatorvinv.

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
bud2etu.

Zrealizowanie tego przedsiewziqcia pozwoli wyszkolonej mlodzie2y zdobyt podstawowA

i niezbqdnq wiedzq oraz umiejQtno6ci praktyczne pozwalajQce na wlaSciwq reakcjq w razie

zauwa2onego zagro2enia 2ycia i zdrowia. Mlodzi ratownicy, w razie potrzeby, bez obawy

podejmq siq udzielenia pierwszej pomocy. Wa2na tu jest wiedza na temat; czym jest pierwsza

pomoc.

Pierwsza pomoc - zesp6l czynno6ci wykonywanych w razie wypadku, 11razu lub naglego

ataku chorobv w celu ochrony 2ycia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania

niekorzystnych nastQpstw, zanim mo2liwe bqdzie udzielenie specjalistycznej pomocy

medvcznei (po przewiezieniu do szpitala).

Mieszkaicy dzielnicy bqdq mogli czui siq bezpieczniej, majqc w swoim Srodowisku calkiem

sporE grupe mtodych ratownik6w.

Oswiadczam) ite jako partner wniosku konkursowego ,,Mlodzi ratownicy z Kumiennei G6ry"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal1 staranno5ci4

i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri

nublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.
@wniosekzramieniaradydzie|nicy(Partnera|)orazfunkcja
(nrzewodniczacv lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy)

Podpis(y)

Tadeusz Kurecki - PrzewodniczqcY Rady D n:

1

81-378 GdYnia
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Imie i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia Partnera Podois(v)

Krzysztof Piwnicki -4winds szkola Zeglarstwa

Imie i nazwisko osoby podpisui4cej wniosek z ramienia Partnera Podnis(v)

Danuta Maliszewska Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 51 w Gdyni
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Potwierdze nie zlohenia wniosku:

podpis

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokosi musi byd okreSlona w uchwale'


