
UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wvetniania ofertv: 
Oferte naleiy wypetniC wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobie'ranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewtasciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidtowq. Przyklad: ,,pebka&+/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie 

It. Dane oferenta (-6w) 

Beata Dqbkowska-Witecka, tel. 695889004, fax 227679111, mail 
bdabkowska@lwopr.pl, www.lwopr.pl, 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

G16wnym celem szkolen z zakresu pienvszej pomocy i podstaw ratownictwa wodnego jest wyrobienie 
prawidlowych nawyk6w oraz przygotowanie dzieci i mlodziezy do odpowiednich zachowan w sytuacjach 
zagroie~lia zdrowia i iycia swojego innych os6b. Szkoleizie ma na celu gl6wnie przekazanie i utrwalenie 
inforrnacji na temat udzielania pielwszej pomocy osobom potrzebujqcym oraz bezpiecznego zachowania 
nad wodq w sezonie letnim i zimowym. 
W szkoleniu wezmq udzial uczniowie szeiciu klas piqtych szkol podstawowych oraz piqciu klas drugich 
gimnazjum ze szk6l z terenu gminy Serock. 
Do realizacji zadania zostanq zatrudnieni instruktorzy i ratownicy medyczni i wodni posiadaiqcy duiq 
wiedzq i doswiadczenie z zakresu objqtego szkoleniem. Ratownicy medyczni na co dzien pracujq IV 

pogotowiu ratunkowym lub na Szpitalnych Oddzialach Ratunkowych. Wszyscy posiadajq uprawnienia 
ratownik61~ wodnych, majq wieloletnie doS~iadczenie MI wykonywaniu dzialan ratowniczych nad wodq. 
Prowadzq zajqcia na kursach Kwalifikowanej Pienvszej Pomocy organizowanych przez Legionowskie 
WOPK. 
Legionowskie WOPR posiada sprzet szkoleniowy w postaci manekin6w szkoleniowych, defibrylator6~ i 

Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie. ~ m ~ ~ m ~ r n ~ m ~ ~ n r n r ~ . . ~ . n n . - . r . m . ~  ...-.. 

) Termin realizacji zadania nie moie by6 dtuzszy n i i  90 dni. 
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apteczek, kt61-y zostanie wykorzystany przy realizacji zadania. Legionowskie WOPR prowadzi na co 
dzien kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w zwiqzku z tym jest w pelni wyposazony w nowoczesny 
sprzqt do szkolen z pierwszej pomocy. Na potrzeby zadania zostanie stworzona prezentacja dostosowana 
do wieku uczestnikow szkolenia z pierwszej pomocy. 
Legionowskie WOPR bqdzie podczas szkolen bqdzie korzystalo z sal wykladowych udostqpnionych przez 
Szkoly, w ktorych odbqdq siq szkolenia. Szkolenia bqdq realizowane zgodnie z harmonogramem 
ustalonym z Dyrekcj q kazdej szkoly. 

Gl6wnym zakladanym rezultatem realizacji zadania bqdzie przekazanie wiedzy i nauka pierwszej pomoc 
zestnicy dziqki zdobytym umiejqtnoSciom bqdq mieli mozliwoSC w przyszloSci udzielik szybki 
mocy osobie poszkodowanej a takie w bezpieczny spos6b korzystak z urok6w wypoczynku nad wodq. 
townicy Legionowskiego WOPR przez caly rok prowadq roinego rodzaju szkolenia: z pierwsz 

pomocy, ratownictwa wodnego, motorowodne, przpdatne w ratownictwie wodnym. Profesjonalna kad 
zapewnia bardzo wysoki poziom prowadzonych szkolen. Legionowskie WOPR wielokrotnie prowadzi 
spotkania, pogadanki i pokazy z zakresu szeroko pojqtego ratownictwa zar6wno w szkolac 
przedszkolach jak i w Bazie L WOPR w Zegrzu Poludniowym. 

atkowym atutem Legionowskiego WOPR jest realizacja w latach wczeSniejszych zad 
nansowywanych ze Srodk6w publicznych, a co za tym idzie, posiadamy duze doiwiadczenie 

awidlowym wydatkowaniu i rozliczaniu Srodk6w publicznych dofinansowujqcych realizacjq zadal 
rganizacjq i rozliczenie zadania bqdq wykonywaly osoby, kt6re juz wielokrotnie prowadzily obslug 
alizowanych zadah dofinansowanych ze Srodkow publicznych. 

IV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby kosztdw 
istnieje moil iwoit dodania kolejnych wierszy) 

3 WartoiC kosztow ogbiem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zi. 
) w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 




