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lałącłnik nr 1
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U P Ro§ZczoNA cFE RTA REAŁIZACJ l ZAD§,N lA P uBtl czNEco

PQU€ZElllE co do saogobu turpelnlanla ofurĘ:
ofertę naleźy wypełnić wyłącznie rł biaĘch pilstych polacĘ zgodłie z lnstruk$ami umieszczonymi przy posacząólnych polach
oraz w pnypisacht
Zaznacrenie gwiardką. np.: ,.pńieranie*lniepobieranie*" otnac?i, ie należy skeśtić niewlaściwą odpowledź. pozostawiając
prawldtovrą, Przykład:,,pebiersnłeś/niepcbieranie*",

t. Podstawowp informacie o doż§nej ofereie

ll. Dane oferenta {-ów}

lll. Zakres rzeczowy zadania publiczn€go

zadania będzie polegała n& przęprowadzęniu szkgleń z pięrs.szej pomocy dla opiekunek
. Plan znjęć teoretycmych" jak rówrriilż praktycznych dostosowany zostanie ł1o potrzeb wynikająrych

szych połvikłan/urazów występujących wśród dzicci do lat 3. W ranrach programu pru§$ovirź
kursy 16-grldzinną a po odby*iu srkolenia każdy kwsant otrzyma zaświadcz§nię o ukońOzcniu
j pomocy z Ccrtyfikatem. Zajęoia z udzięlanirr pierwszej pomocy §ą tak samo ważne dla

jak i przsdsekoli i żłobków. Dzięci młodszę młrgą nawef znacznie częściej ulcgać drobnym
o§tr*żne i nieuwaźne. lizkolenię §laY/sk&zać oDi w żłobkacb

" Rod*; zadanla rswl§ra się w rakresie eadań określonych w art. 4 ustawy r dnie 24 kyvietnia źOł3 r. o driałalnoścl pźytku
pubłlcrne§o l o wolantariac}e.

2} 
Termln realizacji aadania nie rrłoźe Ęć dluisry nii 9ł dni.

]"

rRĘZYD§NT MIA§TA Kll{LC§

sa(oL§NIE EDI]KACYJNE Do,iYcZĄcE u.ĄsAI} III}7,IIiI-ANIA
PIBRw§unr PoMocY w KIttLEcKIćH fuoRKACIl
,,sEzP[ECaw§ W ŻŁotrKt],,

jl5 Październik 2018 30 listopad 2018

Śułlętokrzydtl Oddzleł Okręsowy Polskiego Ceerwon*go l(rzyia w Kleltach
Ul. Sienkteujera 68
25-50t Kietce
NrKR5ffi002255&7 NtF6570388961 RE€Sil 0070Z3731-§§l§1

Maila Łabuda
Teljfax; {4Ą 344 ż? 3§
e-nnik klej*:_&rut, o1g.d

Bank Millenium §§ 1160 ?2§2 0000 0902 4987 7981

!



gdy któfyś z ich podopiscnych utegnie wypadkowi. 1T trakcie szkole*ia omówione zostau
tcmaty: definĘa pierrrszej pomocy, zł*ady i etapy udzielania pierwszej pomocy, sytuacj

jące Ęciuo $cena sytuacji i zabezpieczenie mĘsca zdaluęnia, scena stanu
z poszkodowanym nieprrytomnym, wezwanie pomocy, postępowanie w przypadku bra

zathorowania i nagle stany: omdlenie, drgrwki, bóI w klatce piersiowej, zadłąwienie, postęporv
prz,ypadku amputacji i zmłażńżeń, postępowanie w przypadkn pcważnych ran i krrrotokóv,

ń, urar-ów kręoslupa i gtowy zasady ewakuacji poszkodowaxega ayau omórłienie wyposażeni
i piervszej psmocy,
ąmi naszych działń będzie 27 opiekunck z 2 Kieleekich Złobków.

przeprcwadeenia zajęć praĘcnych posłuĘ fantom, laptop, apteczka pierwszej pomocy. Uczestnicy
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1- umorła zlecełle dla lnrtrl,*torów pp

2:
Wyposażenie do pneprowadlenił kursów pierrłsuet
pomo§y

3. Ząśwladnenla z rertylikatem

.lt. Poceęstunak dla uczestnikółr

a. MaierlaĘ do prreprowadzenia slkolenla

6. llllynagrodrenie Łoo.dtnatóre radania

7, MttęrlaĘ promocyjne do srkolenia a pienłsrej pomory

1{l 0tX},00zł 1B000,00zt B,00

IV. §zarunkowa kalkulacja kosetów realizacii zadania publi€znego iw przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy}

3l Wartość kosztółł,rogólem da ponlesienla e dotacJi nie mate pnekroczyć l"§ S00 el.
a'W pnypadku wsparcia realiracji zadania publicznego.

są w pełni gotowę do udzielenia pomocy
życia ludzkicgo- Realizacjazadaniłprzyczyń się do wżtosttł świadorności z zakresu

pierwszej pomo§y w środowisku rodzinnlłn, miejscu pra§y cży też podcz*s tracędĘ którsj

szkolenia nflllaą się skuecnie reagorrać w najczg§t§zych sytuacjaeh zagrożnfuia. zycia i zdt,owia,
znalęźó się mogą najnrłodsze dzieci. 'lb nr.in. zadławięnia, oparzenia, urauy głowy i kończyn,

rabueia, czy dusmości. Kursanci dowiedą się talrże co robić w sytuacji, gdy maluch straci
w praĘce *panrlią zasady reanimacji niemclwląt i dzieci. 'lo szczególnię ważrne nawet wtedy,
un§wie odby§ kurs pierwszej pomocy o§obom dorosłym - tęchniki i ogóInc zasady *dzielania pierr



Oświadczan{-y}, że:
1} praponowane zadanie publicrne bądzie realizowaae wylącznie w zakresie działaln§ści pożytku publicrrlego oferenta;

2} w ramach skladłnej ofeą przewidujemy pobieranie*lniepobieranle* świadczeń pleniężnych od adresatów radan'te;

3} W$l§tkie podtne W óf€rcle oraz rałącrnlkłch informacie są zgodne z aktłalnym §tafiem prawnym

i faktscznym;
4} oferent*loferencl* składaiąty łiniejsą ofęrtę nie zalega (Ę}*/aalesa {:ją}* z oplacaniem naleźnoŚci z §§ułu zobowiąrań

podatkelvych;
5} oferentł/oferenci* sklada|ący niniejsrą ofefię rrie zalega {{ą}t/ralega {-Ę}* z oplacaniem należności r tytulu składęk na

ubeapłeczenia społeczne,

ipodpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do skladania oświadczeń ułoli w imieniu
oferenta}

Załacznik:
W p*ypadku gdy oferent nie je§t zarejestrowany w Xr{ołvyrn Rejestrze

z orygłnatem kopia aktualnego wyciągu z innegs r€J€§tru łub ewłdancji.

Data ...........".

Ęd§urym - potwlerdrona ea zgodność


