Žiadosť o financovanie projektu cez participatívny rozpočet
na rok 2019 v meste Svidník



Názov projektu

Prvá pomoc cez rozprávky






Meno žiadateľa, adresa a kontaktné údaje. V prípade osoby od 15 do 17 rokov aj
meno garanta a jeho kontaktné údaje

Slovenský červený kríž
Územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, 08901 Svidník





Lokalita realizovaného projektu(ulica, bližšie umiestnenie, prípadne rozsah v m2)






Lesopark pri letisku





Krátka charakteristika pre propagáciu projektu(táto charakteristika bude použitá na spropagovanie
Vášho projektu)



Pri výročí Svetového dňa Prvej pomoci, sa deti spolu s rodičmi môžu zúčastniť náučného
chodníka, na ktorom si zábavnou formou cez rozprávky skúsia ošetriť jednoduché poranenia.
Na záver sa môžu vžiť do skutočného záchranára, povoziť sa na záchranárskej štvrorkolke
a opekať v prírode. 





 Popis nápadu, cieľová skupina
Pri výročí Svetového dňa Prvej pomoci, sa deti spolu s rodičmi môžu zúčastniť náučného
chodníka, na ktorom sú rozostavané stanovišťa. Každé z nich predstavuje známu rozprávku.
Zábavnou formou, pomocou známych rozprávok sa bude šíriť povedomie o predlekárskej prvej
pomoci nielen u dospelých, ale hlavne u najmenších "záchranárov". Nenáročným a veselým
spôsobom sa budú učiť základne spôsoby ošetrenia bežných úrazov, ktorým najmenší
"záchranári" môžu zachrániť svoje obľúbené rozprávkové postavy. Pobyt v prírode spojený so
získavaním vedomostí zameraný na deti predškolského a školského veku.Za každé úspešne
zvládnuté stanovište dostanú deti pečiatku do svojho záchranárskeho preukazu a na závere
odmenu. Dobrovoľníci z Mládeže slovenského červeného kríža sú rozostavení na jednotlivých
stanovištiach, kde sú na pozícií figurantov, na ktorých je možné predviesť zranenie a následne
ošetrenie; alebo na pozícií mladého zdravotníka. Zamestnanci alebo dobrovoľníci, ktorých
znalostí by nepostačovali na takúto pozíciu, by sa mohli zúčastniť pri organizácií projektu alebo
ako dobrovoľníci na športových stanovištiach.

Fotodokumentácia súčasného stavu lokality,
alebo aj vizualizácia projektu (nepovinné)







Očakávaná finančná náročnosť projektu, jednotlivé položky, celková suma v EUR

Položky:
Obväzový materiál
Zapožičanie rozprávkových kostýmov
Občerstvenie
PHM
Propagácia a sprievodné hry
Spolu



50 €
100 €
100 €
50 €
50 €
350 €

 Navrhnutie vlastnej participácie na projekte, dobrovoľníctvo, vlastná realizácia...
Celú akciu bude realizovať a manežovať SČK Svidník, spolupodieľať sa budú na akcii
mládežnícki dobrovoľníci.



