
 
                                                      

Darmowy Kurs Pierwszej Pomocy 
 

 

WIELEBNI  KAPŁANI   I  DUSZPASTERZE!  

 
LIST INTENCYJNY 

 
4 minuty…240 sekund… to czas, w którym osoba, która nie otrzyma natychmiastowej pomocy 

może odejść. 6 godzin… 21 600 sekund… to czas potrzebny na przygotowanie osoby do świadomego                       
i odpowiedzialnego działania ratującego ludzkie życie. Czymże jest tych kilka godzin w świetle 
ludzkiego istnienia? 
 
 Z uwagi na to jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywają umiejętności i gotowość udzielania pierwszej 

pomocy Rzymskokatolicka Parafia NMP Różańcowej w Myszkowie - Mrzygłodzie we współpracy z 

Funduszem Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Partnerami 

rozpoczęła od sierpnia bieżącego roku przygotowania do realizacji projektu pt "ABC Młodego Ratownika". 

 Projekt polegał będzie na realizacji edukacyjnego programu z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz 

zdrowia. Proponujemy pakiet szkoleniowy dla dzieci i młodzieży, w ramach którego odbędzie się 

certyfikowane szkolenie pierwszej pomocy z elementami języka angielskiego połączone z warsztatami 

socjoterapeutycznymi. Dzięki takiej konfiguracji zajęć chcemy rozbudzić chęci czynnego zaangażowania w losy 

społeczeństwa i przygotować młode pokolenie do udzielania pierwszej pomocy wszystkim potrzebującym, 

którzy staną na ich życiowej drodze.  

Dość istotnym celem naszych zajęć  będzie przełamanie strachu przez beneficjentów zajęć  i uwierzenie 

we własne możliwości by w chwili zagrożenia młodzi ratownicy nie mieli wątpliwości, nie walczyli ze strachem 

i właściwie wykorzystali wcześniej wspomniane 4 minuty… 
  

Szanowni Duszpasterze z radością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu                                         
pt: "ABC Młodego Ratownika": 
 

� Jeżeli pracujecie z młodymi i ambitnymi ludźmi w wieku od 7-18 lat 

� Jeżeli cenicie profesjonalizm i indywidualne podejście do dziecka 

� Jeżeli zależy nam na tym, żeby dzieci i młodzież grup parafialnych (ministranci, Oaza, chórek i inne 

wspólnoty będące przy kościele) zdobyli cenne umiejętności, które będą przydatne w ich życiu, 

to inicjowany przez nas projekt jest właśnie dla Was. 
 
Oferujemy: 
  

� DARMOWE szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami języka angielskiego,                          

oraz warsztaty socjoterapeutyczne. (pakiet szkoleniowy dla jednej grupy trwa 6 godzin szkoleniowych) 

� Możliwość rozwoju dzieci i młodzieży przez udział w szkoleniu, oraz w wojewódzkim konkursie                

"RKO to jest to!" (nagrodą w konkursie jest wyjazd wakacyjny dla przedstawicieli placówki)  

� Miłą atmosferę podczas zajęć 

� Profesjonalną kadrę, która dojeżdża na ustalone  wcześniej miejsce   

 



 
Aby przystąpić do projektu:     

                                                                                                                                                                                           
Instytucje które wyrażają chęć przystąpienia do projektu zobligowane są do udziału w konkursie  

„Nie bój się pomóc”. 
 W ramach konkursu należy: 
 
� zaprojektować plakat wraz z hasłem reklamujący "Pierwszą Pomoc"                                                           
(plakat o wymiarach A3 minimum  do A0 maksimum  wykonany dowolną techniką)  
� wykonać zdjęcie plakatu i przesłać w formie elektronicznej na maila: parafia@sanktuarium-mrzyglod.pl 
� wyrazić chęć propagowania informacji na temat pierwszej pomocy w środowisku szkolnym w bieżącym 
roku szkolnym (forma dowolna) 
 
UWAGA:  
� Rekrutacja trwa do 26 września 
� Każda placówka może przesłać tylko jeden plakat 
 
Spośród nadesłanych prac organizator wybierze 30 najciekawszych. Ich Autorzy (placówki) zostaną 
zakwalifikowani do projektu. Każda zwycięska placówka ma prawo wytypować dwie dwudziestoosobowe 
grupy do udziału w darmowych szkoleniach z Pierwszej Pomocy. 
Z pozostałych zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.  

Organizator drogą elektroniczną poinformuje wszystkich kandydatów o wyniku rekrutacji, 
zostaną one również opublikowane na stronie internetowej. 
 
 

NATOMIAST W CZERWCU 2015 
 

Przedstawiciele wszystkich zrekrutowanych placówek, którzy wezmą udział w projekcie zostaną zaproszeni do 
wojewódzkiego konkursu "RKO- to jest to" który będzie polegał na rozwiązaniu testu teoretycznego, a w 
przypadku jego pozytywnego wyniku na przebrnięciu przez symulację zdarzeń, w których uczestnicy będą 
musieli wykazać się umiejętnością zachowania w sytuacjach zagrożenia życia drugiego człowieka.  
NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH 
Dla laureatów konkursu (3 pierwsze miejsca) w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa oraz 
gimnazjum - szkoły ponadgimnazjalne, przewidziana została nagroda w postaci wyjazdu wakacyjnego, gdzie 
uczestnicy będą mieli możliwość szlifowania swoich umiejętności dotyczących pierwszej pomocy oraz 
zdobywania nowych. 
 
Informacja dla zainteresowanych: 
 
� Druga edycja naszego projektu odbędzie się w kolejnym roku szkolnym 2015/2016. 
 
Zapraszamy do współpracy wszystkie parafie, wspólnoty dziecięce i młodzieżowe, ruchy, świetlice oraz kluby 

dziecięce i młodzieżowe, wysyłając swoje zgłoszenie zgodnie z ofertą. 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

Inicjator Projektu  

ks. Jacek Gancarek 

 

 

 

 

 


