
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta Prezydent Miasta Sosnowca

2. Tryb w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego 1) Ratownictwa i ochrony ludności

4. Tytuł zadania publicznego Młodzież Ratuje Życie - Nauka Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej dla dzieci

5. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia 2018-03-05 Data

zakończenia 2018-06-01

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji,
adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS lub inna ewidencja: 36381964100000
Adres: 41-200 Sosnowiec , Ostrogórska, 19e

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych
do składania wyjaśnień
dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer faksu, adres
strony internetowej)

Jacek Szczypiorski 600344235 
Jacek Szczypiorski 600344235 jacek.szczypiorski@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności
celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania
wkładu osobowego lub rzeczowego

W ramach proponowanego zadania publicznego przeszkolona zostanie młodzież szkolna z zakresu udzielania
pierwszej pomocy w stanach zagrozenia życia. Szkolenia przeprowadzane będą dla wszystkich klas I-III Szkoły
Podstawowej nr 36 im. S. Staszica  Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec (sześć klas liczba uczniów około 100 w
wieku 7-10 ) w okresie od 5 marca 2018 do 1 czerwca 2018. Dla każdej z klas przewidziane jest 13 godzin
lekcyjnych (po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo przez 13 tygodni) według poniższego ramowego planu:
Pierwsza pomoc w nagłych stanach zagrożenia życia :
Poszkodowany nieprzytomny - Pierwsza pomoc w zdarzeniach symulowanych  Zajęcia teoretyczne 0,5
Zajęcia praktyczne 2
Resuscytacja dorosłych, dzieci, niemowląt, noworodków - Pierwsza pomoc w zdarzeniach Zajęcia
teoretyczne 0,5 Zajęcia praktyczne 5 
Algorytm postepowania z AED - Pierwsza pomoc w zdarzeniach symulowanych Zajęcia teoretyczne 0,5
Zajęcia praktyczne 3 
Pierwsza pomoc w urazach mechanicznych i obrażeniach, Pierwsza pomoc w urazach termicznych i
zagrożeniach środowiskowych Zajęcia teoretyczne 0,5 Zajęcia praktyczne 1
ŁĄCZNIE 13 GODZIN Zajęcia prowadzone będą w bezpłatnie użyczonej sali szkoleniowej przez Szkołę
Podstawową nr 36 im. S. Staszica Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec. Wykładowcami będą dyplomowani
ratownicy medyczni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu, sekcji ratownictwa medycznego. W
ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt szkoleniowy na potrzeby przeprowadzenia szkolenia, a
który możliwy będzie w późniejszym czasie do szkolenia kolejnych grup. Ponadto zakupione zostaną breloki z
maseczkami do sztucznego oddychania , które następnie rozdane będą bezpłatnie uczestnikom szkolenia. 
Całość szkolenia bedzie bezpłatna dla odbiorców oraz zakończona będzie wydaniem stosownego
zaświadczenia.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

W Europie rocznie dochodzi do około 700,000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn kardiologicznych
przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10%. Podjęcie resustytacji krażeniowo-oddechowej
(RKO) przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. Wczesne
podjęcie resuscytacji i prawidłowe wykonanie defibrylacji (w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej
60% dlatego tak istotne jest aby jak największa ilość osób w naszym otoczeniu znała podstawy udzielania
pierwszej pomocy. Rezultatem szkolenia będzie zwiększenie wśród młodzieży wiedzy teoretycznej oraz
praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Szkolenie przyczyni się
także do zminiejszenia obaw młodzieży przed udzielaniem pierwszej pomocy czego efektem będzie zwiekszenie
bezpieczeństwa wszystkich użytkowaników placówki szkolnej a także mieszkańców miasta Sosnowca. Ponadto
poprzez przekazanie maseczki do sztucznego oddychania zwiększone będzie bezpieczeństwo udzielania
pierwszej pomocy.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby
kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Kosz całkowity
(zł)

do poniesienia z
wnioskowanej

dotacji 3)

(zł)

do poniesienia
ze środków

finansowych
własnych,
środków

pochodzących z
innych źródeł,

wkładu
osobowego lub
rzeczowego 4)

(zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce 19):

1 Zakup fantomów szkoleniowego do
prowadzenia resuscytacji Little Family
Laerdal

2 460,00
zł

2 460,00
zł

0,00
zł

2 Defibrylator szkoleniowy AED Trainer
XFT-120-c+

650,00
zł

650,00
zł

0,00
zł

3 Act Fast Anti Choking Trainer - fantom
do nauki odksztuszania

868,00
zł

868,00
zł

0,00
zł

4 Opłata instruktorów ratownictwa
medycznego

3 822,00
zł

3 822,00
zł

0,00
zł

5 Koszty księgowości 390,00
zł

390,00
zł

0,00
zł

6 Koszty administracyjne 390,00
zł

390,00
zł

0,00
zł

7 Plecak medyczny 680,00
zł

680,00
zł

0,00
zł

8 Zestaw w breloku - maseczka do
sztucznego oddychania, rękawiczki (100
kpl.)

1 000,00
zł

739,00
zł

261,00
zł

Koszty ogółem 10 260,00
zł

9 999,00
zł

261,00
zł

Generator eNGO Suma kontrolna: c47d 230c 022b 35c8 da99 adce a770 5b5f 

(v2.3.01) Strona 3 z 4



Data: 2018-02-08

Oświadczam(y) że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

...............................................

...............................................

...............................................

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Przypisy:
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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