
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskunale?y zapoznaf stg zzasadamrprzeptowadzanra konkursu,
by unikn4c bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanrakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany proj ekt mo2na opisa6 kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co,
5 . Kwoty uj gte w budzecie musz? by6 realisty czne. BudZet opr6cz kwot musi zawieru( spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek Konkurso
Tytul wniosku:

Diagnoza
problerrLr. kt6ry
nra zostai
rozwi4zanl'lub
opis potrzeby
lokalne.j

spoleczno$c i.

kt6ra zostanie
zaspoko.j ona
dzigki realizac.li
przeds igrvzigcia
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Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

Szkola Podstawowa nr 35

Przedszkole Samorz4dowe nr 13

Przedszkole Samorz4dowe nr 28

OPIS PRZEDSI

Zyjemy w takich czasach,2e kaildy z nas moze stai sig Swiadkiem wypadku lub

naglego zachorowania, kt6re bEdzie stanowilo zagro2enie dla zdrowia lub 2ycia

osoby poszkodowanej.

Poniewaz czas mezbEdny na przybycie pierwszych zespoi6w ratunkowych to co

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

wlaSciwych dzialah maj4cych na celu podtrzymanie Zycia lub zminimalizowanie
niekorzystnych skutk6 w zdarzenia.

Dlatego tak waznym jest, aby zar6wno doroSli, jak i dzieci posiadaly wiedzE i

umiej gtno S 6 z zakr esu udzielania pierwszej pomocy przedmedy cznej,

Wazne jest, aby kahda ztych grup wiekowych miala wyrobio:14 umiejgtnoSi

kontrolowania emocji, co pozwoli unikn4i pochopnych dzialai mog4cych miei
wptyw na pogorszenie stanu zdrowia poszkodowanego i stanowii dodatkowe

zagroZeme dla samego ratuj4cego.

Pruewidziane w projekcie warsztaty zudzielania pierwszej polnocy dadz4

uczestnikom wiedzg oraz umiejgtnoSi, kt6ra pozwoli im odwa2nie udzielic
pomocy jesli zajdzie taka potrzeba, atakle rozwlac bqd4 w nich poczucie

iazna dzielnicil))

Termin rozpoczgcia:

Termin zakoficzeninz

Partner I - Wnioskodawca:

Partner 2

Partner 3

Partner 4

obowiazku niesienia Domoc



Grupa
odbiorc6w

Odbiorcami projektu s4 dzieci wczesnoszkolne ze Szkoly Poditawowej nr 35

w Gdyni, dzieci przedszkolne z Przedszkoli Samorz4dowych nr 13 i nr 28 w Gdyni,
kadra pedagogiczna w/w plac6wek oSwiatowych oraz doroSli mieszkafcy dzielnicy.

Opis
planowanego
do realizacji
proj ektu.

Projekt przewiduje zorganrzowante zajgc pierwszej pomocy dla:
- dzieci wczesnoszkolnych Szkoly Podstawowej nr 35 w Gdyni,
- dzieci przedszkolnychzPrzedszkola Samorz4dowego nr 13 w Gdyni,
- dzieci przedszkolnychzPrzedszkola Samorz4dowego nr 28 w Gdyni.

Projekt przewiduje zorganizowanie warsztalow z pierwszej pomocy dla:
- kadry pedagogicznej w/w plac6wek oSwiatowych,
- dorosiych mieszkanc6w dzielnicy. 1

ZajEcra dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych orazwarsztaty dla
kadry pedagogtcznej odbywai sig bgd4 na terenie w/w placiwek.
Rada Dzielmcy uzgadniai bgdzie nabie?4co dogodne dla plac6wki szkolnej
terminy, w kt6rych uprawniony ratownik przeprowadzac bEdzie zapcia i warsztaty .

Warsztaty dla doro slych mieszkaric6w dzielnicy zorganizowane zostan4

w uZyczonychbezplatnie pomieszczeniach Miejskiego Klubu Seniora,,Witomino''
Rada Dzielnicy prowadzi(,bqdzie nawarszlaty dla doroslych zapisy. '

Dzieci wczesnoszkolne otrzymaj4 dyplom ,,Malego Ratownika", a dzieci
przed szko I ne gad2ety ratowni cze, natomi ast doro Sli ucze stnicv warsztat6w
stosowne za|wradczenia potwierdzaj4ce udzial i pozyskanie wiedzy z zakresu

udzielania pierwszej pomocy.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Styczen 201 8r.

Rada Dzielnicy spotka sig z ratownikiem celem ustalenia szczegol.ow realizacjt
projektu, ustali w porozumieniu z dyrekcj4 plac6wek oSwiatowych orazparafi.4

dogodne terminy przeprowadzentazajgc i warsztatow. i

St)zczeri - maj 20181
Wrzesieri - listopad 2018r.
Przeprowadzone zostan4 wszystkie zaplanowane w projekcre zajqcia r warsztaty

z udzielania p i erws zej p omo c y prze dmedy czn€1 .

BUD T PRZEDSIEWZI A

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(l iczba.jednostel<. ceua

i ed nostkotva)

Z rego z
wnioskowanych w.,

konkursie Srodk6w''

Z tego wl<tad finansowy
budzetu rady,\
ozlernlcy

Koszt calkowity (brutto 1

Warsztaty dla dzieci
przedszkolnych
(12 grup x 100,00 zl) L200,00 ztr

,: I.200,00'zi



2.000,00;.ri

1.200,00 zi

3.600,00 zl

300,00 z1

600,00 zJ

Warsztaty dla dzieci
wczesnoszkolnych
klasy l-3
(10 grup x200,00 zl)

Warsztaty dla kadry
pedagogicznej
(3 grupy x 400,00 zl)

Warsztaty dla dorosiych
(6 grup x 600,00 zl)

Wydruk dyplomow
,,Malego Ratownika"
(10 grup x 30,00 zl)

Zakup gadzetow
ratowniczych
(12 grup x 50,00 zl)

2.000,00 zl

I.200,00 zl

3.600,00 zl

8.900,00 zl
l) Nie wigcej niz lcwotawynikajqca z S I usl 2 zasad

p r z e p r ow adz an i a kon I cur su

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego EDUKACJA Z TJDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY jestem gotriw do realizacji deklarowanych powyZej zadait z cal4
starannoSci4 i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zamriwieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno6ci po2ytku publicznego i tl

wolontariacie. prrTF\i, ol\\iia

\1,)drb.ata

lmig i nazwisl<o osoby podpisLrj4ce-j wniosek z ramienia rady dzielnicy f artnera 1) oraz f,unlccta
(nrzewodniczacv lub wiceorze\.vodniczacv radv dzielnicv)

Malgo r zata B a I s e w i cz - Przew odn ic z4c a Zar z4du D z ie ln i cy

iosek z ramienia Partnera 2

z rarnienia Partnela 3

z ramienia Partnera 4
z€lctszttole Nr 2g

Dvrekror PrzedszkolHrSHffgyZaryOr.O.e.o nr 28r-o)J U0ynja-Wrtomino

81-543 Gdynia, ut. Widna .15

NtP 586-12_13_3e0
Tel. 58 ,1t,4.-nF-n."

Centrum AktywnoSci 0bywatelskiej
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