
PIERWSZA POMOC –MOŻESZ NA MNIE LICZYĆ 

(Napisany przez Stowarzyszenie) 

  

  

Umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą okazać się przydatne każdemu – 
doświadczenie uczy, że wypadki czy nagłe choroby zdarzają się na każdym kroku. Mogą więc 
zdarzyć się także nam samym, naszej rodzinie, naszym podopiecznym czy współpracownikom. 
Dodatkowo, rozwój cywilizacyjny – w tym m.in. wzrost liczby samochodów na drogach – potęguje 
niebezpieczeństwo i wymusza na nas nie tylko prawny, ale i moralny obowiązek zaznajomienia 
się z zasadami udzielania pomocy. 

Umiejętność prostych zabiegów ratujących życie, zanim przyjadą na miejsce zdarzenia służby 
ratownicze, poprawia rokowania poszkodowanego na powrót do pełnego zdrowia w krótkim 
czasie. Jednocześnie działania w pierwszych minutach od wystąpienia zdarzenia są istotnym 
elementem dla zdrowia i życia poszkodowanego. Kluczowym elementem łańcucha przeżycia jest 
właśnie świadek zdarzenia. To on jako pierwsza osoba na miejscu zdarzenia uruchamia całą 
kaskadę działań ratowniczych, jednocześnie stanowiąc pierwsze trzy elementy łańcucha 
przeżycia. 

Właśnie dlatego tak ważne jest aby zdobywana wiedza była systematycznie powtarzana 
(utrwalana) i w miarę możliwości rozszerzana. 

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. St. 
Wyspiańskiego w Szubinie i swoimi działaniami obejmie całą społeczność uczniowską oraz ich 
rodziny. Przeprowadzając pokazy i ucząc podstawowych zasad pierwszej pomocy dzieci młodsze 
docierać będziemy do ich rodzin co przyniesie korzystny efekt nie tylko dla młodzieży Liceum ale 
także dla środowiska lokalnego. 

Przeszkolenie młodzieży z zakresu pierwszej pomocy pozwoli w pełni wykorzystać potencjał 
uczniów oraz podwyższy bezpieczeństwo mieszkańców środowiska lokalnego w Gminie Szubin. 
Zakup defibrylatora pozwoli w sposób efektywny prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. 
Sprzęt ten będzie mieć znaczący wpływ na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w szkole i jej 
okolicy. Ciekawa forma szkoleń pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów i będzie 
kształtowała pozytywne postawy oraz zapobiegała demoralizacji w czasie wolnym. 

Jednocześnie pozwoli upowszechniać konieczność zdobywania umiejętności z zakresu pierwszej 
pomocy wśród mieszkańców Gminy Szubin. 
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