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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wnioskunale|y zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn4i blqd6w formalnych dyskwalihkuj4cych wniosek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo$ci opisow nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i

przemySlany proj ekt moina opisai kr6tko, a j ednoczesnie wyczerpuj 4co.

5. Kwoty ujqte w bud2ecie musz4by6 realistyczne. BudZet oproczkwot musi zawieral spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek Konkurso inzna dzielnic^)'
NIE BADZ BIERNY _ RATUJ ZYCIF-Tytul wniosku:

Luty 2018Termin rozpoczpcia:

Listopad 2018Termin zakofrczentaz

Rada Dzielnicy OrlowoPartner 1 - Wnioskodawca:

Zesp6l Szk6l nr 5 w GdYni

OPIS PRZEDSIBWZIECIA

Zyjemy w takich czasach,2ekaady znasmoae stad sip Swiadkiem wypadku lub

trugl.go zachorowania, kt6re bEdzie stanowilo zagtoaenie dla zdrowialub Zycra

osoby poszkodowanej.

Poniewaz czas niezbgdny na przybycie pierwszych zespol6w ratunkowych to co

najmniej kilka, a nawet t itt utrus.i" minut, dlatego bardzo waanejest podjgcie

wias c iwych dzialanmaj 4cych na c e lu p o dtr zy manie 2y cia lub zmi nim alizow ante

niekorzystnych skutk6w zdaruenia.

Warto zatem, aby dzieciod najmlodszych latzapoznawaly siE z podstawovvymi

zasadami udzielaniapierwszej pomocy, oswaj aly z temalem ratownictwa

orazrozwijaly w sobie poczucie obowi4zku niesienia pomocy.

Potrzeb u pierwszej pomocy pozyskiwali doroSli'

i dziqki onej w trakcie warsztat6w, odwaznie

udzielil a'

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzipki realizacj i

przed sipwzi pcia,

Odbiorcami projektu s4 dzieci szkolne oraz doroSli mieszkafcy dzielnicy'

Projekt przewiduje zorganizowanie zaj26 pierwszej pomocy dla:

- "dziici 
szkolnych Zespolu Szk6l n 5 w Gdyni'

Projektprzewidujezorganizowaniewarsztat6wzpierwszejpomocydla:
- -dorostychmieszkafc6wdzielnicy'

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



Zaj gcia or az w ar sztaty z udziel ania pierwszej pomo cy przeprowa dza(' bpd6

ratownicy posiadaj 4cy stosowne uprawnienia.

Zajgciadla dzieci szkolnych klas 4-7 odbywa6 siq bqd4na terenie ZS nr 5'

naOa nzietmcy uzgadniai bEdzie nabieaqco dogodne dla plac6wki szkolnej

terminy, w kt6rych uprawnieni ratownicy przeprowad za6 bpdqzajgcia.

Wars ztaty dla doro stych mie szkat'rc6w dzieln icy zot ganrzowane zo stan4

w n2y czony ch b ezpNatni e p omie s z czeniach Ze sp olu S zk6 I n r 5 .

Rada Ozieinicy prowadzi(,bgdzie nawarsztaty dla doroslych zapisy.

D zie ci s zko lne otr zy ma1 q dyp I o m,,Ratownika" or az gadlety rat o wni c ze.

natomiast doro Sli ucze stnicy warsztat6w zalw\adczenia potwier dzai qce

udziat w warsztatach udzielania pierwszej pomo cy.

Luty 2018r.
nuAu lri.t"icy spotka sig z ratownikami celem ustalenia szczegoNow realizacii

proj ektu, ustali w poro zum ienitt z dyrekcj 4 pl ac6wki o Swiatowej do godne

ierminy p.r.pto*u dzenia zajg(, i warsztat6w oraz rozpocznie zapisy.

Luty - maj 201 8r. i wrzesiefr - listopad 20 1 8r'

ltr.pto*udzone zostanqzaplanowane w projekcie zaipcia dla dzieci szkolnych'

Luty - listopad 2018r.
Prr.p-*u dron" ,ortunqtuplanowane w projekcie warsztaty dla doroslych'

Harmonogram
realizaili
projektu.

BUDZET PRZEDSIEW

Koszt calkowitY (brutto)
Ztego wklad finansowY

budZetu radY

dzielnicy''

ZIego z

wnioskowanych w.
konkursie Srodk6w')

Koszty zwi4zane z
przedsipwzipciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

4.000,00 zl

6.000,00 zl

4.000,00 zl

6.000,00 zl

Warsztaty dla dzieci
szkolnych klasy 4-7
(10 grup x 400,00 zl)

Warsztaty dla doroslYch
(10 grup x 600,00 zt)

Wydruk dyplomow
,,Ratownika"
(10 grup x 40,00 zl)

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

1 1.000,00 zl
11.000,00 zl

@azgrust2zasad
przeprovadzan ia kon kursu




