
Projekt Pierwsza Pomoc w Przedszkolu

„Ratujący Maluch”

Misja

Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRy” to organizacja założona przez studentów  
i  absolwentów różnych  kierunków studiów,  którzy  posiadają  wspólny cel  –  nieść  pomoc 
potrzebującym we wszystkich okolicznościach, kształcić innych z zakresu pierwszej pomocy, 
a przy tym aktywnie i wspólnie spędzać czas.

Główny cel Projektu

Celem Projektu jest  realizowanie zadań Fundacji  w zakresie nauczania pierwszej pomocy, 
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie, a także kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych wynikających z ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych  
ustaw1 (Dz. U. z 2003 nr 137 poz. 1304).

Zasoby Fundacji

Członkowie Fundacji  to  osoby wykwalifikowane,  z  ukończonymi kursami kwalifikowanej 
pierwszej  pomocy,  ratownicy  medyczni  oraz  przedstawiciele  innych  grup  zawodowych  z 
wykształceniem  medycznym.  Są  to  osoby  kompetentne  do  nauczania  podstaw  pierwszej 
pomocy  w  każdej  grupie  wiekowej,  także  wśród  dzieci.  Dodatkowym  atutem  członków 
Fundacji jest doświadczenie w zabezpieczeniach medycznych podczas imprez skierowanych 
do  dzieci.  Nasi  ratownicy  potrafią  profesjonalnie  udzielić  pierwszej  pomocy  dzieciom  i 
zdobyć zaufanie najmłodszych poszkodowanych. 

Adresaci 

Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym. Ze względu na wiek dzieci projekt 
został podzielony na:

3 – 4 lata – szkolenie uproszczone
5 – 6 lat – szkolenie w pełnym zakresie

1Niniejszą  ustawą  zmienia  się  ustawy:  ustawę  z dnia  26 stycznia  1982 r.  -  Karta  Nauczyciela,  ustawę  z dnia  26 października  1982 r. 
o postępowaniu  w sprawach  nieletnich,  ustawę  z dnia  22 marca  1989 r.  o rzemiośle,  ustawę  z dnia  12 września  1990 r.  o szkolnictwie 
wyższym,  ustawę  z dnia  29 listopada  1990 r.  o pomocy  społecznej,  ustawę  z dnia  20 czerwca  1992 r.  o uprawnieniach  do  ulgowych 
przejazdów środkami  publicznego transportu zbiorowego,  ustawę z dnia  26 czerwca 1997 r.  o wyższych  szkołach zawodowych,  ustawę 
z dnia 21 stycznia 2000 r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej  i ustawę z dnia 18 lutego 
2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw



Cele szczegółowe

Szkolenie uproszczone:

1  Zapoznanie  dziecka  z  wizerunkiem  ratownika  oraz  wykonywanymi  przez  niego  
czynnościami medycznymi:

-dziecko oswaja się ze strojem ratownika 
-dziecko wie, że ratownik chce mu pomóc, wykazuje postawę ufności wobec ratownika;

Szkolenie w pełnym zakresie

1  Zapoznanie  dziecka  z  wizerunkiem  ratownika,  umiejętność  współpracy  dziecka  z  
ratownikiem, udzielenie informacji - jak się nazywa, co mu dolega, co się stało:

-dziecko potrafi opisać strój ratownika i wie czym ten strój wyróżnia się;
-dziecko wie, że ratownik chce mu pomóc, wykazuje postawę ufności wobec ratownika; 
-dziecko potrafi udzielić ratownikowi odpowiedzi na zadane pytania;

2  Zapoznanie  dziecka  ze  sprzętem  i  materiałami  opatrunkowymi;  dziecko  nie  wykazuje  
nieufności wobec czynności medycznych podjętych przez ratownika, czuje się bezpiecznie:

-dziecko potrafi rozpoznać podstawowe materiały opatrunkowe i wie jak się ich używa;
-dziecko  pozwala  ratownikowi  na  podjęcie  czynność  medycznych  -  założenie  opatrunku, 
kołnierza itd.

3 Nauka numeru ratunkowego i  wezwania  pogotowia,  umiejętność udzielenia  właściwych  
informacji dyspozytorowi:

-dziecko zna i potrafi powtórzyć numer ratunkowy,
-dziecko potrafi powiedzieć, co się zdarzyło i podać miejsce, w którym się znajduje,
-dziecko wie, że samo nie powinno rozłączać się z dyspozytorem; dziecko wie, że powinno 
odpowiedzieć na zadane pytania przez dyspozytora.

4  Umiejętność  rozpoznania  i  reagowania  w  sytuacji  zagrażającej  zdrowiu  dziecka,  bądź  
osoby bliskiej dziecku:

-dziecko potrafi rozpoznać sytuację groźna dla jego zdrowia;
-dziecko potrafi ocenić zagrożenie życia u osoby bliskiej – omdlenie, zranienia, upadki;
-dziecko wie jak wezwać pomoc.



Formy realizacji

-Spotkania ratowników z dziećmi w przedszkolach – dzieci poznają cechy charakterystyczne 
ubioru ratownika,
-Pokazy sprzętu ratowniczego i sposobów jego użycia,
-Ćwiczenia wzywania pogotowia i udzielania informacji dyspozytorowi,

Koszt Projektu

Praca ratowników opiera się na działalności wolontaryjnej. 

Termin

Do uzgodnienia


