
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale2y zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek'
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry r

przemy Slany proj ekt moZna opisa6 kr6tko, a j edno cze $nie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realisty czne. Budhet opr6cz kwot musi zawierat spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowv,,PrzYi azna dzielni ca))
PIERWSZA POMOC RATUJE ZYCIETytul wniosku:

Wrzesieri 2018Termin rozpoczgciaz

Czerwiec2019Termin zakoirczeniaz

Rada Dzielnicy OrlowoPartner 1 - Wnioskodawca:

Szkola Podstawowa Nr 8 w Gdyni OrlowiePartner 2 *

. moze byi wigksza liczba partnerow,

OPIS PRZEDSIEWZI

Zyjemy w takich czasach,Zekaldy znas mole stac sig Swiadkiem wypadku lub

ttugl.go zachorowania, kt6re bgdzie stanowilo zagrolenie dla zdrowia lub Zycia

osoby poszkodowanej.

Poniewaz czas mezbEdny na ptzybycie pierwszych zespol6w ratunkowych to co

najmniej kilka, a nawet kilkanaScie minut, dlatego bardzo waZnejest podjqcie

wlaSciwych dziatafmaj4cych na celu podtrzymanie Zycia lub zminimalizowanie

niekorzystnych skutk6w zdarzenia.

Warlo zatem, aby dzieci od najmlodszych lat zapoznawaly sig z podstawolvymi

zasadami udzielani a pierwszej pomo cy, o swaj aly z tematem rato wnictwa

oruzrozwijaly w sobie poczucie obowi4zku niesienia pomocy'

Potrzebnym jest takze, aby wiedzg z zaktesupierwszej pomocy pozyskiwali dorosli'

i dzigki te3 wieazy oraz praktyce przedwi czonej w trakcie warsztat6w, odwaznie

udzielili pomocy j e S li zai dzie taka potrzeba'

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Odbiorcami projektu sq dzieci szkolne oraz doroSli mieszkafrcy dzielnicy'



Projekt przewiduje zorganizowanie zajg| pierwszej pomocy dla:
- dzieci szkolnych SP Nr 8 w Gdyni.

Proj ekt przewiduj e zor ganizowanie warszt at6w z pierwszej pomocy dla:
- doroslychmieszkaric6wdzielnicy

Zaj E cia or az w ar sztaty z udzi e I ania p i erws zej pomo cy pr zepr ow adzac b g dE,

ratownicy posiadaj 4cy stosowne uprawnienia.

Zajgcia dla dzieci szkolnych odbywa6 sig bgd4 na terenie SP Nr 8.

Rada Dzielnicy uzgadniadbEdzie nabiehqco dogodne dla plac6wki szkolnej

terminy, w kt6rych uprawnieni ratownicy przeprowadzal bEdq zajgcia.

Warsztaty dl a do ro slych mi e s zkaric 6 w dz i e ln icy zot ganizow ane zo stanq

w u?yczonychbezplatnie pomieszczeniach SP Nr 8.

Rada Dzielnicy prowadzi1,bgdzie nawars4aty dla doroslych zapisy.

Dzieci szkolne otrzymaj q dyplom,,Ratownik a" or az gadzety t atownrcze,

natomiast doroSli uczestnicy warsztat6w zalwiadczenia potwier dzaiqce

udzial w wars ztat ach udzielani a p i erws zej p o mo c y.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Wrzesieri 2018r.
Dyrekcja Szkoly Podstawowej, Rada Dzielnicy spotkaj4 sig z ratownikami celem

ustalenia szczeg6l6w realizacjiprojektu, ustal4 dogodne terminy przeprowadzenia

zajg6 iwarsztat6w orazrozpoczn4 sig zapisy.

P u2dziemik 2018r. - mai 2019r.
Przeprowadzone zostan4zaplanowane w projekcie zajEcia dla dzieci szkolnych.

P rzeprowad zone zo stan1, zaplanowane w proj ekci e w arcztaty dl a do ro slych.

Harmonogram
realizacji
projektu.

projekt zakladaprzeprowadzenie szkoleri zzahesutdzielaniapierwszej pomocy

w grupie dzieci szkolnych orazwatsztaty pierwszej pomocy dla doroslych

mieszkaric6w dzielnicy , podczas kt6rych gl6wny nacisk pozateoriq zostanie

poloZony na pr akty czne umiej gtno Sci'

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

Koszt calkowity (brutto)

Ztego wklad finansowY
budzetu rady

2\
dzlelnlcy

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

7.200,00 zl

3.500,00 zt

7.200,00 zl

3.500,00 zl

Warsztaty dla dzieci
szkolnych
(18 grup x 400,00 zl)

W ar sztaty dl a doro slYch

(5 grup x 700,00 zl)



3.

4.

Wydruk dyplom6w
..Ratownika"
(18 grup x 40,00 zl)

Zakup gadzetow
ratowniczych
(18 grup x 60,00 zl)

720,00 zl

1.080,00 zt

720,00 zl

1.080,00 zl

Razem 12.500,00 zl 12.500,00 zl

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Na zakoriczenie projektu latownicy bior4cy udzial w projekcie przepfowadzqw

formie wolontariatu pokaz ratownictwa medycznego i morskiego na festynie

szkolnym oraz festynie dzielnicowym.

@partnerwnioskukonkursowego,,Pierwszapomocratujeitycie,,jestem
got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z calq staranno5ciq i zaangaZowaniem

[rzestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach

publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie. , ,

-r'iE@iosekzramieniaradydzielnicy(Partnera1)orazfunkcja

(przewodniczacy lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy)
Podqls(y) /

Henryk Wiszniowski - Wicep rzewodnicz4cy Zarzydu Dzielnicy
Orlowo

nndniqrriqcei wninsek z ramienia Pnrtnera2 Podpis

MarzenaAdamska - Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 8

t':::trftzrlu i\Jlnsl.{ CDYNI
li^h$i'.i* A 1,i,,,.,*- i ^t ^r

Potwierdze nie zloLenia wnio sku:

data lpis

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu'


