Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

GŁÓWNY TEMAT1

1

„Budowa systemu publicznego dostępu do zintegrowanych
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz edukacja
z pierwszej pomocy, szansą na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego II”
Pierwsza pomoc

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Zbudowanie w południowej części Powiatu Rzeszowskiego
systemu
publicznego
dostępu
do
zintegrowanych
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz edukacja
z pierwszej pomocy

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu zakupiono 7 zestawów AED, które zostały
rozlokowane w Gminach biorących udział w projekcie. Ponadto
w każdej z Gmin przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu
pierwszej pomocy wraz z użyciem AED. Przeprowadzono szeroką
akcję edukacyjno-promocyjną wokół zdrowia i udzielania
pierwszej pomocy.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Partnerzy:
 Wojewódzka
Stacja
Pogotowia
Ratunkowego
w Rzeszowie,
 Fundacja Generator Inspiracji,
 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,
 Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
 Gminy: Boguchwała, Tyczyn, Chmielnik, Lubenia,

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

Błażowa, Hyżne, Miasto i Gmina Dynów.
GRUPA DOCELOWA
Mieszkańcy Gmin: Boguchwała, Tyczyn, Chmielnik, Lubenia,
Błażowa, Hyżne, Miasta i Gminy Dynów.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Zakupiono dla każdej z Gmin objętych działaniem
RAMACH PROJEKTU, W TYM
projektu (Boguchwała, Tyczyn, Chmielnik, Lubenia,
WARTE POWIELENIA W INNYCH
Błażowa, Hyżne, Miasto i Gmina Dynów) zestawy
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
składające się z urządzenia AED, szafki termicznej,
SZKOLENIE, SPOT)
kompletu oznaczeń oraz zintegrowanym systemem
powiadamiania SDM. Zakupione zestawy zostały
zamontowane w miejscach publicznych w Gminach i są
dostępne 24/7 dla wszystkich mieszkańców.
 Edukacja z zakresu pierwszej pomocy wraz z użyciem
AED. W każdej z gmin zostały przeprowadzone
następujące szkolenia:
- szkolenie zamknięte dla służb mundurowych –
policjanci i strażacy,
- szkolenie zamknięte dla funkcjonariuszy publicznych –
urzędników, nauczycieli,
- szkolenie zamknięte dla dzieci i młodzieży ze szkół
w danej Gminie,
- szkolenie otwarte dla społeczności lokalnej danej
Gminy.
 Szerokie działania edukacyjno-promocyjne wokół
zdrowia i udzielania pierwszej pomocy poprzez kolportaż
wytworzonych na potrzeby projektu nośników
(„niezbędniki” do udzielania pierwszej pomocy, karty
z algorytmem postępowania i informacją o obecności
AED na terenie Gminy, opaski odblaskowe, ulotki
i plakaty informacyjne, baner informujący o obecności
AED na terenie Gminy).
 Do edukacji i promocji zostały wykorzystane również
materiały już istniejące – film produkcji WSPR
w Rzeszowie dotyczący AED oraz aplikacja „NA POMOC
PODKARPACKIE”.
 Przeprowadzenie badania ankietowego w celu analizy
wiedzy nt. bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej
pomocy.
INNOWACYJNE INICJATYWY W Projekt obejmował tereny południowe powiatu rzeszowskiego,
RAMACH PROJEKTU
w których nie zanotowano wcześniej obecności defibrylatorów.
Ponadto zakupione AED są zintegrowane z systemem
Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie.
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Zakup 7 zintegrowanych Automatycznych Defibrylatorów
Zewnętrznych wraz z szafkami i oznaczeniami.
LINKI DO STRON
http://www.wspr.pl/content/lada-dzie%C5%84INTERNETOWYCH
przyb%C4%99d%C4%85-kolejne-defibrylatory
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,21080996,siedem
-defibrylatorow-dla-siedmiu-gmin.html
http://www.blazowa.com.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc131-228
http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/a/lada2

jeśli dotyczy.

dzien-przybeda-kolejne-defibrylatory,11543038/
http://mlodzi.rzeszow.pl/defibrylatory-podrzeszowskichmiejscowosciach/
http://boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkieaktualnosci/7186-urzad-miejski-z-defibrylatorem.html
http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/52616/boguchwalatez-ma-automatyczny-defibrylator

