
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleZy wypelniai na komputerze
2.Przed wypelnieniem wnioskunale?y zapozna(, sig zzasadami przeprowadzantakonkursu.
by unikn46 blEd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzama konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mo1na opisai kr6tko a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz? by6 realistyczne. Budlet oprocz kwot musi zawierac
spos6b ich wyliczenia.

dzielni ca)'
Tytul wniosku:

,,Mlodzi rqtownicy w Wielkim Kqcku"

Termin rozpoczgcia:
poczqtek roku szkolnego 20L8120L9 zajqcia teoretyczne i

p ra ktyczne

Termin zakortczenia:
koniec roku szkoln ego 20tB/2019 zajqcia teoretyczne i

p ra ktyczn e

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Wielki Kack

Partner 2
Gdyfiskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
al. Jana Pawfa ll 9 81-341 Gdynia

Partner 3* Szkofa Podstawowa nr 2O w Gdyni
ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia

o moZe byi wigksza liczba partnerow,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzrgkircalizacji
przedsigwzigcia.

Statystyczne "4 minuty" (w r62nych przypadkach czas ten mo2e byi nieco dlu2szy lub
kr6tszy) decydujq o zdrowiu wiqkszo6ci poszkodowanych, u kt6rych nastqpilo zatrzymanie
krqzenia. Jest to przeciqtny czas, po kt6rym obumierajq pozbawione tlenu kom6rki m6zgu.
Czqsto Swiadkowie wypadk6w i r62nych zdarzert losowych nie podejmujq pierwszej pomocy
przedmedycznei 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 zyciu poszkodowanego i nie dopuszczenie do
powstania dalszych powikfafi do chwili przybycia lekarza bqd2 karetki pogotowia
ratunkowego. Znajomo6d podstawowych zasad pierwszej pomocy, d 1ry szcze96lnoSci
Resuscytacji Krqzeniowo-Oddechowej (RKO) jest w ratownictwie niezwykle wa2nym
czynnikiem. RKO polega na przywr6ceniu podstawowych czynno6ci zyciowycn
poszkodowanego, u kt6rego nastEpilo zatrzymanie krq2enia, dziaiania te majq przywr6cii
wyzsze czynno6ci 2yciowe jak chocia2by Swiadomo6i. Dlatego tak wazne jest wczesne
podjqcie RKO, kt6re o kilkadziesiqt procent zwiqksza szanse poszkodowanego na przezycie.
Dzielnica Wielki Kack ze wzglqdu na swoje poto2enie (daleko od centrum miasta) narazona
jest na dlugi czas oczekiwania na karetkg, a polo2enie przy trasie zjazdu z obwodnicy do
centrum sprzyja niestety wypadkom komunikacyjnym. Trudne zdrowotne sytuacje zdarzajq
siq takze na boiskach sportowych iSciezkach turystycznych, dlatego jeste5my przekonani,
2e wyszkolenie z zakresu pierwszej pomocy skierowane do uczni6w bqdzie wielkq korzy5ciq
dla calej dzielnicy, Stuchacze proponowanych szkoled bqdq realnym dowodem na to, ze
projekt: ,,Mlodzi ratownicy w Wielkim Kacku" jest dobrym pomyslem Partner6w. Majqc
w okolicy wyszkolonych ratownik6w mieszkaficy bqdq mogli czui siq bezpieczni.



Grupq odbiorc6w, kt6rzy skorzystajq na realizacji planowanego przedsiqwziqcia stanowiq
uczniowie klas V Szkoly Podstawowej nr 20 w Gdyni, w sumie okolo 90 uczni6w.
Skorzystajq tak2e osoby biorqce udzial w pokazach oraz wszyscy, kt6rzy (miejmy nadziejq,
2e sporadycznie) skorzystajq z pomocy wyszkolonych mlodych ratownik6w.

Opis
planowanego do
realizacji
projektu.

W ramach projektu planuje siq zorganizowanie kursu pierwszej pomocy prowadzonego
przez Partnera 2 z Gdyni.
Dla uczni6w Szkoly Podstawowej nr 20, znajdujqcej siq na terenie naszej dzielnicy
i ksztalcqcej uczni6w tak2e z tej dzielnicy.

Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i proktycznej z zakresu podstowowych
technik ratowania iycia i zdrowia.
Program kursu:

. Zaiqcia teoretyczne poparte prezentacjami multimedialnymi.

. Zaiqcia praktyczne z fantomem do resuscytacji i scenkami uraz6w.

. Egzamin z nabytej wiedzy (scenka praktyczna).

Tematvka kursu:
. Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagro2enia 2ycia
. Algorytm wezwania pogotowia ratunkowego
. Urazy kostne i stawowe: zlamania, zwichniqcia, skrqcenia
o Zadlawienia, oparzenia, ukqszenia
. Postqpowanie w przypadku padaczki, cukrzycy, astmy
o PrzyczYna, objawy i postqpowanie przy omdleniach

. Pozycja bezpieczna (boczna ustalona)

. Resuscytacja Krq2eniowo-Oddechowa
Z tematyki wynika, 2e wyszkoleni uczniowie bqdq w stanie rozpozna( typ zagro2enia
i potrafiq udzielii pierwszej pomocy,

Harmonogram
realizacji
projektu.

Czas realizacji przedsiqwziqcia to kilkugodzinny kurs pierwszej pomocy (teoretyczny
i praktyczny), kt6ry zostanie zorganizowany w trakcie roku szkolnego 201,8/2019 w terminie
zgodnym z tygodniowym planem pracy dydaktycznej w szkole po uprzednim uzgodnieniu
z Dyrekcjq szkoly.

Kurs odbywai bqdzie siq w grupach, kt6rych liczebnoSi okreSli organizator szkolenia, tj.
Pa rtner 2
Kurs pierwszej pomocy dostosowany bqdzie do wieku ucznia.
Kurs zakoficzy siq egzaminem i wrgczeniem certyfikat6w.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umteszczenta na
stronie internetowej

Kurs pierwszej pomocy dla uczni6w Szkoly Podstawowej nr 20

Koszty zwi4zane z przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie
l)

srooKow

Koszt calkowity
(brutto)

Zajgciaz klasami - 4 godziny zkuzdq
z 6 klas. 24 godzin po 310,00 zl,

Dojazd instruktora na zajgcia. 24
Jednorazowy dojazd 25,00 zL

W ypoZyczenie fantom 6w oraz sprzgtu
reanimacyj nego w tym defrbrylator6w
samoobslugowych. Jednorazowe 4.428,00 zl.

7.440,00 zl

600,00 zl

00,00 zl

00,00 zl

00,00 zl

7.440,00 zl

600,00 zl

4.428,00 zl



3. samoobslugowych. Jednorazowe
v,rypo?yczenie 1 50.00 zl na 24
spotkania.

Razem 12.468,00 zl 00.00 zl 12.468,00 zl
l) Nie wigcej niz huota wynikajqca z $ I ust,2 zasad
p rzep r ow a dzan i a kon ku r su,

2) Nie iesl ohlioatoruinv

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

Zrealizowanie tego przedsiqwziQcia pozwoli wyszkolonej mfodzieiy zdobyt podstawowq

i niezbqdnq wiedzq oraz umiejqtno6ci praktyczne pozwalajqce na wla6ciwq reakcjq w razie

zauwaionego zagro2enia Zycia i zdrowia. Mlodzi ratownicy, w razie potrzeby, bez obawy
podejmq siq udzielenia pierwszej pomocy. Wa2na tu jest wiedza na tema! czym jest pierwsza

pomoc.

Pierwsza pomoc - zesp6l czynno6ci wykonywanych w razie wypadku, urazu 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).

Mieszkaricy dzielnicy bqdq mogli czu6 siq bezpieczniej, majqc w swoim Srodowisku cafkiem

sporE grupQ mlodych ratownik6w.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Mlodzi ratownicy w llielkim Kacku"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4 staranno5ci4
i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wieri
nublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci rroZytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Prrtnera l) oraz funkcja
(przewodniczqcy lub wiceprzewodniczacy rady dzielnicy)
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Obowi4zkowy zalQcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokosd musi byi okreSlona w uchwale.


