
,frlW%Ntt' N'?rLl

Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelniac na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale2y zapoznac sig z zasadami przeprowadzanta konkursu,
by unikn4i blgdow formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3 Kryteria oceny wnioskow s4 okreSlone w zasadach przeprowadzarua konkursu.
4. DfugoSci opisow nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mozna opisad krotko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co
5. Kwoty ujgte w budzecie muszqbyi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawrerac sposob
ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy,oPrzyi azna dzielni ca')

Tytul wniosku: Cykl warsztatdtp z pierwszej pon ocy i splyruiw kajukowych dla
mieszlraficiw Bubich Dolhp

Termin rozpoczgcia: Listopad 2017

Termin zakoficzenia: Pazdziernik 2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Babie Doly

Partner 2 * Fundacja Ratownictwa ,,Bezpieczrn nad wod4'

r rno2e tryri wipksza liczba partner6q

OPIS PRZEDSIEWZIDCIA

Diagnoza
problenru, kt6ry
ma zosta6

rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
pzedsiqwziqcia

Pierwsza pomoc:

Mala Swiadomo6i spoleczna w kwestii udzielania pierwszej pcmocy
przedrnedycznej.
Nagminne przypadki niewlaSciwej oceny zagroLeria i zwiqzanymi z tym
wezwaniami zespolu ratownictwa medycznego do btahych sytuacji zamiast
powaznych przypadk6w oraz wykorzysty"wania go do transportu pacjentow do
przychodni czy wypisywania recept na leki
Zwlekanie z podjgciem jakichkolw-iek dzialah ratowniczych. Niewiedza
o kluczowych pigciu pierwszych minutach po ustaniu akcji serca.
Brak umiejgtnoSci praktycznych w postppowaniu w zdarzajqcych sig codziennie
wypadkach.

Splywy kajakowe:

Bierne sppdzanie wolnego czasu. Brak okazji do integracji s4siedzkiej,
mieszkafcow, spgdzania czasu na lonie natury.
Obawa przed wodq. Niskie umiej gtno S ci b ezpiecznego uzytkowania sprzQtu
wodnego (kajakow).



Grupa
odbiorc6w.

Mieszkafrcy dzielnicy Babie Doly

Opis
planowanego
do realizacji
prqekhr.

Pierwsza pomoc:

Cyid warsztatbw z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej podzielony na bloki
tematyczne.
Wybor zajgd teoretycznych oraz praktycznychwedle preferencji i zapotrzebowania
z nastgpuj 4cego zakresu :

- przybhhenie tematu pierwszej pomocy- teoria;
- podstawy prawne - teoria;
- podstawy anatomii i fizjologii - teoria;
- prawidlowe wezwanie pomocy - teoria,
- podstawowe zabiegi reanimacyjne (RKO) z rozro2rieniem na doroslych, dzieci
oraz niemowlgta - teoria i praktyka;
- zastosowanie defibrylatora AED - teoria i praktyka;
- postppowanie w przypadku krwotoku - teoria i praktyka;
- postppowanie w przypadku ataku astmy - astmy;
- postqpowanie w przypadku bolu w klatce piersiowej - teoria;
- postppowanie w przypadku porazenia pr4dem - teoria;
- postQpowanie w prrypadku urazu krqgoslupa - teoria;
- postQpowanie w przypadku urazu jamy brzusznej - teoria;
- postgpowanie w przypadku urazv miednicy - teoria;
- postgpowanie w przypadltt zlamah. zwichnip6, skrqcefi kofrczyn - teoria;
- postepowanie w przypadku anafilaksji - teoria;
- postqpowanie w przypadku epilepsji - teoria;
- postppowanie w przypadku zachlySnigcia, zadlawienia- teoria,
- postgpowanie w przypadku podtopienia - teoria;
- postepowanie podczas wypadku komunikacyjnego - teoria i praktyka;
- postppowanie w przypadku cukrzycy - teoria,
- warsztaty z tematyki vrazow - praktyka;
- tre6ci dodatkowe, wykorzystanie sprzptu ratowniczego - teoria i praktyka;
- warsztaty scenariuszowe - praktyka;
- warsztaty iwiczeniowe podsumowuj4ce - praktyka.

Zajgcia prowadzone przez co najmniej dw6ch instruktor6w - ratownik6w.
Zajpcia praktyczne odbywajq sig w grupach l2-osobowych.
W zajpciach teoretycznych moze uczestniczyd wigcej osob (w zaleznoSci od
pojemnoSci sali).
Planowane zrealizowanie wszystkich temat6w w co najmniej dziesigciu 3-4
godzinnych blokach tematycznych lub dubiowanie niektorych irezygnacja z innych
w razie potrzeby zainteresowanych.

Dla uczestnik6w maseczka do sztucznego oddychania, rqkawiczki w formie breloku
or az mateialy szkoleniowe. Dodatkowa mozliwo Sc uzyskania certyfi katu
potwierdzaj Acego odbycie warsztat6w (na zyczenie).



Sptyr"y kajakowe:

Cykl czerech jednodniowych splyw6w na pobliskiej rzece (Reda)
Poziom trudnoSci dostosowany do poczqtkujqcych i mniej doSwiadczonych.
Przed splywem wtraSciwym przeszkolenie kajakowe izbezpieczefistwa na wodzie.

Sptyw obejmuje calodzienny wyjazd dla 20 osob (10 kajak6w 2-osobowych).
Przejazdtarni z powrotem (Babie Doly) busem lub autokarem.

W przypadku duzego zainteresowania i porozumienia moiliwo6i. zmiany rzelct oraz
zwipkszeniahczby sptyw6w w zamian za dojazd wlasny (wyeliminowanie koszt6w
przewozltt osob).

Po ustaleniu termin6w, zar6wno warsztat6w jak i sptyw6w, bgdqprowadzone
zapisy.

Harmonogram
realizacji
projekhr.

Listopad, grudziefr 2Ol7 - przygotowanie material6w szkoleniowych
Grudziefr 2Ol7 - pazdziernik 2018 - promocja; prowadzenie zapis6w na warsztaty
i splywy
Grudziefr 2017 - puidziernrk20lS - przeprowadzenie warsztat6w i sptyw6w

I(oszty zwiqznnez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba j ednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 3rodk6w1)

Z tego wHad finansowy
budzetu rady

dzlelnrcv")
Koszt calkowity (brutto)

Wypozyczenie,
amorlyzaila sprzgtu
(fantomy, AED, nosze):
1500 zl

Materialy zuirywalne
(gay,banduze, plyny
dezynfekcyjne, sztuczna
krew, rany, itp.): 3500 A

Breloki z maseczkqi
rgkawiczkami
8 zl / brelok
8 Ax 150: 1050 zl

CyH warsztat6w
(przygotowanie
tematyczne, materialy
szkoleniowe i niezbpdne
do realizacji zaj96, drulq



5.

wynagrodzenie
instruktor6w,
przeprowadzenie zajg6)
800 zl / blok tematyczny:
800 zl x 12:9600 A

Organizacja splywu:
wypozyczenie wiosel,
kamizelek, kajak6w (12 x
50 zl:60A4),
wytagrodzenie
instruktora i ratownika (2
x 300 A:600 ztr),

transport kajakow, sprzgt
ratowniczy (425 A),
przew6z os6b(-150 km x
4,5 ztrlkm:675 A)
2300 A / sp$w
2300 ztrx 4:9200 zl

9200 zl 9200 z\

Razem 25000 il zN 25000 z]
I) Nie wiqcej ni/ bwota wytikajqca z $ I ust. 2 zasad
p rz ep r ow adz a ni a ko nkur su.

2l Nie iest oblisatoninp.

Inne uwagi
maj4ce
znaczerue
prry ocenie
buclZetu.

PilotaZowy projekt pt.: ,fierwsza pomoc dla uczni6w Szkoty Podstawowej nr 28
w Gdyni" zostal zrealizowany z powodzeniem i odbil sig pozytywnym echem wSr6d
szkoly, rodzic6w i samych ucztiow.

Fundacja Ratownictwa ,,Bezpieczm nad, wode" dziala od 2005 roku. Zajmuje sig
poprawq bezpieczefstwa, rvilaszcza nad obszarami wodnymi. Uczestnicy
w zabezpieczeniu ratowniczym wielu imprez sportowych i turystycznych. Organizuje
szkolenia z zakresu bezpieczeristwa nad wod% udzielania pierwszej pomocy.
Wsp6lpracuje z jednostkami realizuj4cymi w Polsce ratownictwo wodne. Posiada
szerokie Taplecze kadrowe i sprzgtowe.



OSwiadczam, he jako partner wniosku konkursowego ,rCykl warcdfrfiryt z pierwszej pomocy i
splywdw kajakunrych dla mieszhaficdw Babich Dol6w' jestem got6w do realizacji
deklarowanych powy2ej zadafi z cal4 staranno5ci4 i zaangaiowaniem
pnestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfi publicznych, finansach

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Par.lnera 1) oraz funkcja

Fundacja fr aio';l:ic.i:,r a il FZpr ilCZiir ijA
i nazwisko osobv oodpisuiacei wniosek z ramienia
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Ob owi4zkowy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi byi okreSlona w uchwale.


