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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia ................... (poz .... ) 

~ 

WZÓR 

Załącznik nr 1 

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 skreśl ić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: 111300ieranie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Miasto Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

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 publicznego11 Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego stylu 

życia i edukacji zdrowotnej 

4. Tytuł zadania publicznego Efekt - Uratowane Życie 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 
13 października 2016 I Data I . 

rozpoczęcia 
k , . 31 grudnia 2016 

za onczerna 

li. Dane oferenta (-ów) 

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

11
Mazowsze" Mińsk Mazowiecki, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego 

Forma prawna: stowarzyszenie 

Numer KRS: 0000291419 
Adres siedziby i korespondencyjny: ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Osoby uprawnione do reprezentowania oferenta: 

phm. Dariusz Piętka 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w dh Janusz Zalewski. 

tym dane osób upoważnionych do e-mail: minskmazowiecki@zhp.pl 

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Osoba upoważn iona do składania wyjaśnień dotyczących oferty: 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, phm. Mirosław Bogusz 

numer faksu, adres strony internetowej) tel. 608 70 49 36, 25 758 26 40 
e-mail: mirek.bogusz@zhp.net.pl 

strona internetowa: minsk.zhp.pl 

11 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. 
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Ili. 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 

Związek Harcerstwa Polskiego, jest organizacją wychowawczą, której celem jest wspieranie młodego człowieka 
we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie mu wyzwań. Nasze działania skupiają się na 
pomocy we wskazaniu i umożliwieniu mu podążania własną drogą. W ten sposób uczymy samodzielności, brania 
odpowiedzialności za własne decyzje, działania, a także wspieramy w szerokim rozwoju osobistym. Dzięki temu młody 
człowiek kształtuje swoje wartości jak i styl życia. 

Zależy nam aby nasze działania wpłynęły również na przyszłe pokolenia. Niska świadomość społeczeństwa o tym jak 
bardzo ważne są umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, na każdym kroku skłan ia nas ku temu aby o niej 
mówić, pokazywać i uczyć. Również ważne jest dla nas utrwalenie zdobytej wiedzy w osobach przeszkolonych jak 
i szkolących. Dlatego też po raz kolejny proponujemy program motywujący do działania i umożliwiający naukę pierwszej 
pomocy przedmedycznej - Efekt- Uratowane Życie. Jest 

Codziennie na ulicy możemy być świadkiem zdarzenia, w którym ktoś zostaje ranny, czy będziemy umieli udzielić 
pomocy? Czy wiemy jak się zachować? Czy znamy numer alarmowy, na który powinniśmy zadzwonić? TAK - wystarczy 
tylko usystematyzować ta wiedzę. Program Efekt - Uratowane Życie to program nauki i systematyzacji wiedzy z zakresu 
podstaw pierwszej pomocy kierowany do mińskich gimnazjalistów. 

Głównymi celami projektu są: 
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, poprzez organizację szkoleń obejmujących wiedzę 

teoretyczną oraz praktyczn ą. 

• Aktywizacja mieszkańców miasta na rzecz służby dla społeczności lokalnej, poprzez uzyskanie 
i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

poczucie bezpieczeństwa. 
• Podnoszenie świadomości związanej z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży 

i rodzin z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, z wykorzystaniem w tym celu ich rówieśników, jako najłatwiej 
trafiających do swojego środowiska oraz kształtowania w nich potrzeby działań zmierzających w tym kierunku, 

czyli udział w szkoleniach, ćwiczeniach, grach tematycznych. 
• Propagowanie wartości harcerskich, poprzez wykorzystanie metody wędrowniczej, pracę w małych grupach, stale 

doskonalony i stymulujący program, wzajemne oddziaływania oraz bazując na kodeksie moralno-etycznym -

Prawie Harcerskim. 
Program zakłada organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mińskich gimnazjalistów. Do wzięcia udziału w 

szkoleniach chcielibyśmy zaprosić 3 grupy 10-15 osobowe z 3 mińskich gimnazjów. Zakres treści poruszanych na szkoleniu 
obejmuje: wzywania pomocy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, podstawowej kontroli czynności życiowych oraz działań 
doraźnych - opatrywania ran, złamań, działań w przypadku poparzenia czy odmrożenia, postepowania przy omdleniu, 
utracie przytomności, zachowania w nagłych zachorowaniach. Przygotowany program porusza również wiele innych 
zagadnień, które pomogą zrozum1ec mechanizmy urazów oraz zachęcą do działania. 
W zależności od chęci i możliwości poszczególnych szkół, szkolenia będą mogły przybrać 2 formy: 

• formę ciągłą - 16-godzinne szkolenie; 
• formę zaoczną - cykl 10 spotkań trwających 1-2 godziny. 

Program zajęć nastawiony jest głównie na ćwiczenia. Został przygotowany przez członków Harcerskiego Klubu 
Ratowniczego „Mazowsze" pod okiem Instruktora Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy oraz Ratownika Medycznego. Program ten jest również elementem wspierającym pobudzanie bezpieczeństwa 
społeczeństwa lokalnego oraz szerzenia świadomości udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywać się będą 
w kilkunastoosobowych grupach, w zależności od ilości osób chcących uczestniczyć w zajęciach. W szkoleniu udział może 
wziąć każdy uczeń gimnazjum, po wcześniejszej zgodzie nauczycieli - nie chcemy, żeby uczestnictwo w projekcie 

skutkowało zaległościami w nauce. 
Program ten stworzony został jako odzew na dużą liczbę osób uczestn iczących dotychczas w pokazach udzielania 

pierwszej pomocy oraz ćwiczeniach z resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas miejskich imprez (np. WOŚP, Festiwal 
im. Jana Himilsbacha, Mazowieckiego Rajdu Weteranów Szos "MAGNET 2016") oraz podczas trwania poprzednich 
projektów, które spotkały się z wielkim entuzjazmem i chęcią uczestnictwa. My, widząc efekty podjętych działań, 
jesteśmy w stanie stwierdzić, że świadomość tego, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy uległa 

zdecydowanemu zwiększeniu. 
Po zorganizowanych szkoleniach zapewniamy również możliwość jej sprawdzenia w praktyce poprzez uczestnictwo 

w I Mistrzostwach Mińska Mazowieckiego Pierwszej Pomocy, podczas których kursanci wezmą udział w miejskiej 
ratowniczej grze fabularnej, podczas której jej uczestnicy będą postawieni w realnych sytuacjach zagrożenia życia. Będzie 
to jednodniowa impreza, trwająca 4-6 godzin, podczas której uczestnicy będą mieli okazją wziąć udział w grze miejskiej 
przygotowanej przez Harcerski Klub Ratowniczy „Mazowsze" w Mińsku Mazowieckim. Podczas niej zadaniem uczestników 
będzie zaliczenie punktów kontrolnych, na których będą musieli stawić czoła wyzwaniu udzielenia pierwszej pomocy 
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osobie poszkodowanej. Swoje działania będą musieli bazować na wiedzy uzyskanej podczas szkoleń. Dla najlepszych 
patroli przewidziane będą nagrody w postaci apteczek pierwszej pomocy. W trakcie trwania imprezy nastąpi także 
podsumowanie szkoleń, rozdanie podziękowań i dyplomów uczestnictwa. 

Wydarzeniem poprzedzającym szkolenia dla gimnazjalistów będą warsztaty doszkalające dla Ratowników ZHP -
kilkudniowe warsztaty mające na celu podniesienie kwalifikacji członków HKR „Mazowsze" z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, umiejętności wspinaczkowych oraz umiejętności miękkich, niezbędnych do uczestniczenia w zabezpieczeniach, 
prowadzenia i organizacji szkoleń dla gimnazjalistów. W założeniu w Warsztatach udział weźmie udział około 20 osób. 

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu elementów Metody Harcerskiej i Metodyki Wędrowniczej. 
Dewiza wędrownicza Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli działaj! wskazuje sposób realizacji harcerskiego 
wychowania poprzez uczenie w działaniu w oparciu o stymulujące i_ aktywizujące programy, pracę w małych grupach 
i tradycyjny kodeks moralno-etyczny - Prawo Harcerskie, osobisty przykład wychowawcy. Metoda ta cechuje się 
pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością 
oddziaływań, a także uczenia samodzielności, podejmowania własnych decyzji oraz samodzielnej realizacj i wyznaczonych 

obowiązków i zadań. 

Przewidywany do wykorzystania wkład własny wynosi 1 OOO zł, natomiast wkład osobowy - 4 500 zł. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

1. Zwiększenie świadomości i potrzeby udzielania pierwszej pomocy. 
2. Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. 
3. Zwiększenie aktywności młodych osób na rzecz społeczności lokalnej. 
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przydatnych społecznie. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

(zł) 

Warsztaty doszkalające dla Ratowników ZHP, m.in 5 300 

Wykłady I ćwiczenia prowadzone przez 
instruktorów i kadrę Harcerskiego Klubu 1300 

Ratowniczego „Mazowsze" 

·sprzęt ratowniczy (w tym zestaw szyn Kramera, 1 700 
1. pulsoksymetr, kołnierz ortopedyczny regulowany) 

Materiały opatrunkowe (w tym gazy opatrunkowe, 
bandaże dziane i elastyczne, chusty trójkątne, 
rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekcyjne, 

300 

opatrunki na oparzenia) 

Częściowe wyposażenie świetlicy do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych (np. stoły) 

1500 

Szkolenia z Pierwszej Pomocy dla gimnazjalistów, m. in. 5900 

Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez 

2. instruktorów i kadrę Harcerskiego Klubu 2 200 

Ratowniczego „Mazowsze" 

Sprzęt ratowniczy (w tym torba ratownicza Rl) 900 

3
> Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 

4
> W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do poniesienia 
ze środków 

do poniesienia 
finansowych 

z wnioskowanej 
własnych, środków 

dotacji3
> 

pochodzących z 

(zł) 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4

> 

(zł) 

3 500 1800 

o 1300 

1 700 o 

300 o 

1500 500 

3 700 2 200 

o 2 200 

900 o 
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Materiały opatrunkowe (w tym gazy opatrunkowe, 
bandaże dziane i elastyczne, chusty trójkątne, 1600 
rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekcyjne, 

1600 o 

opatrunki na oparzenia) 
Materiały biurowe (w tym papier, długopisy, papier 
do flipcharta, markery, dyplomy uczestnictwa, 900 900 o 
podziękowania, taśma klejąca, magnesy do tablicy) 

Materiały do charakteryzacji 300 300 o 

I Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Pierwszej 
Pomocy, m. in. 

3 600 2100 1500 

Nagrody (np. apteczki pierwszej pomocy) 500 o 500 

Materiały opatrunkowe (w tym gazy opatrunkowe, 
bandaże dziane i elastyczne, chusty trójkątne, 400 
rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekcyjne, 

400 o 

3. opatrunki na oparzenia) 

Sprzęt, m. in. ratowniczy (w tym ssak ręczny, maska 1 ooo 
pediatryczna Ambu, altana, krzesła) 

1 ooo o 

Materiały biurowe (w tym papier, długopisy, papier 
do flipcharta, markery, dyplomy uczestnictwa, 400 400 o 
podziękowania, taśma klejąca, magnesy do tablicy) 

Materiały do charakteryzacji 300 300 o 

4. Koszty administracyjne i obsługi zadania 700 700 o 

Koszty ogółem: 15 500 10000 5 500 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy f)ellieraAie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/efefefla* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/la lega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia spale 

KO T HUFCA ZHP 
iecki 

I. .. . .. .................... .. 

phm. Dar;• . ą ka.............. .. 
....................... ......... .. 
(podpis osoby upoważnia 
lub podpisy osób upoważnionyc 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

~ S -CJ 7- -1 011 b y . Data ........ ....................................... .. ...... . 
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