
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofl naży pehć y4ączse w bi ptch poladi, zgodnE z wisUukcami umieszaonri przy poszrzególnydi polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie giaką, np.: pobmnie”/nieporanie” iaca, naieży skmśt nMaść ocljoMec patając
prawidłową. Przykład: ‚„poberanie”/niepobieranIC.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Fi. Organ administracji publicznej, Zarząd Powiatu w Koszalinie
— którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1” 23) ratownictwo i ochrona ludności

II. Dane oferenta(-tów)

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
70-476 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 63

nr KRS: 0000225587
nr NIP: 852-000-37-Ol
nr REGON: 007023731

Realizator zadania:
ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KOSZALINIE

GRUPA RATOWNICTWA PCK KOSZALIN

numer rachunku bankowego 78 1160 2202 0000 0002 4988 1682

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: grpckkoszalinwp.pl, telefon: 504 804 074, numer faksu: -2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Paweł Ochim, adres e-mail: grpckkoszalinwppI, telefon: 504 804 074

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu
1. Tytuł zadania publicznego Koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek

ochotniczych straży pożarnych.

2. Termin realizacji zadania publicznego2 oczęcia 28.07.2021 ::ńczenia 22.10.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego poprzez doskonalenie
umiejętności oraz technik ratowniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Projekt przewiduje udział 12 osób (6 jednostek OSP powiatu koszalińskiego) w profesjonalnych warsztatach
poszukiwawczych organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Włoczkowie oraz realizatora projektu Grupę
Ratownictwa PCK Koszalin. Szkolenie składające się z dwóch części teoretycznej i praktycznej użycia GPS6w i pracy
szybkich trójek”.

Szkolenie to pozwoli podnieść kwalifIkacje Strażaków - Ratowników jednostek ochotniczych. Kolejnym aspektem
będzie zgranie różnych służb ratowniczych poprzez zaproszenie do realizacji projektu przedstawicieli jednostek OSP
z powiatu Koszalińskiego, które również nabędą specjalistyczną wiedze w dziedzinie poszukiwania osób zaginionych.
Warsztaty obejmować będą technikę „szybkich trójek”, prace ze specjalistycznym sprzętem typu GPS, kamerą
termowizyjną oraz podstawy planistyki i dowodzenia akacją poszukiwawczą. Przekazana wiedza w różnych
organizacjach w sposób bezpośredni przyczyni się do podniesienia potencjału poszukiwania osób zaginionych
w naszym regionie. Szkolenie będzie podzielone na dwa etapy: część teoretyczną oraz praktyczną i łącznie trwać
będzie 15 godzin. Niewymiernym aspektem wspólnego szkolenia jednostek ratowniczych będzie wspólne zapoznanie
swoich możliwości logistyczno - osobowych oraz systemu pracy.
Dodatkowym aspektem będzie doposażenie naszej jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy tj kamera

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu„O
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termowizyjna, zestaw oświetlenia ostrzegawczego wraz z manipulatorem, orurowanie i zabezpieczenie pojazdu
oraz hak holowniczy do samochodu terenowego.

W ramach zadania planujemy zorganizować i przeprowadzić dwudniowe szkolenie pn. „Wdrażanie technik
poszukiwawczych z wykorzystaniem tyraliery i urządzenia GPS”. Szkolenie obejmie między innymi techniki
poszukiwawcze: detekcja a identyfikacja, szybka trójka”, patrol pieszy, patrol zmotoryzowany, dron, quadSPD, szpica,
tyraliera. Jednym z elementów szkolenia będzie przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji poszukiwawczej.
Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:
1. Wprowadzenie, przywitanie zespołów, zajęcia zapoznawcze (1 h);
2. Sprzęt poszukiwawczy — urządzenia nawigacyjne (3h);
3. Techniki poszukiwawcze (3h);

Zajęcia praktyczne:
1. Obsługa urządzeń nawigacyjnych (2h);
2. Pozorowana akcja poszukiwawcza na terenie powiatu koszalińskiego (6h).

Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia gotowości operacyjnej grupy w postaci wzrostu kompetencji zespołu,
co jest równoznaczne z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu koszalińskiego oraz podniesienie
skuteczności zespołów poszukiwawczych podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych ze strażakami Ochotnikami
naszego powiatu.

Cel realizacji zadania
1) Współpraca i wymiana doświadczeń z jednostkami ratowniczymi zawodowymi w zakresie ratownictwa;
2) Działania w kierunku poszukiwań osób zaginionych;
3) Zapoznanie się z procedurami i możliwościami technicznymi;
4) Możliwość wspólpracy w sytuacji poszukiwań osób zaginionych;
5) Wzrost przeszkolenia 12 strażaków-ratowników OSP w poszukiwaniach osób zaginionych;
6) Wzmocnienie systemu poszukiwań w powiecie koszalińskim poprzez doposażenie jednostki GR PCK;
7) Nabycie umiejętności posiugiwania się urządzeniem GPS oraz podniesienie umiejętności obsługi urządzeń

nawigacyjnych.

Miejsce realizacji zadania
Powiat koszaliński.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania publicznego jest min. 12 strażaków ochotników z 6 jednostek OSP, 10 ratowników PCK, również
uczestników szkolenia.
Pośrednio adresatami naszymi są mieszkańcy powiatu Koszalińskiego. W sytuacji wystąpienia na terenie powiatu
koszalińskiego poszukiwań osób zaginionych, będziemy dysponować większą liczbą osób z umiejętnościami w
zakresie działań poszukiwawczych Społeczność dzięki nam zyskuje grono ochotników do niesienia pomocy w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy:
koszty obsługi projektu wyceniamy dla osoby koordynującej projekt na 30 zł/b i przepracowanie na rzecz projektu lSh.

Q Przygotowanie, organizacja zebranie dokumentacji finansowej wymaga wielu godzin wkładu w przygotowanie projektu.
Koszty zespołu organizacyjnego wyceniamy na bh pracy Wolontariusza za kwotę 3Ozł/h, którą Wolontariusze
dokonają w zakresie przygotowania i realizacji wszelkich prac przygotowawczych, tak by szkolenie mogło odbyć się
zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów I źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)

Przeszkolenie ratowników z technik 10 ratowników PCK Lista obecności ze szkolenia, dokumentacja
poszukiwania osób zaginionych otograficzna
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przeszkolenie przedstawicieli 12 ratowników OSP Lista obecności ze szkolenia, dokumentacja
wybranych jednostek OSP z powiatu btograficzna
Koszalińskiego.
Pozyskanie specjalistycznego
sprzętu ratowniczego dla pojazdu
specjalnego w tym: kamera Doposażenie specjalistycznego

termowizyjna, zestaw oświetlenia pojazdu do działań
Fy za sprzęt specjalistyczny do poszukiwań

ostrzegawczego wraz z pomocowych,

manipulatorem. orurowanie i poszukiwawczych i
stosownie opisany i opłacony

zabezpieczenie pojazdu oraz hak humanitamych

) holowniczy.

5, Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, któn
będą wykorzystane w realizacji zadania

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, działa nieprzerwanie do chwili obecnej i jest organizacją niosącą
pomoc ludziom potrzebującym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania organizacji
koncentrują się na osobach starszych, bezdomnych, samotnych oraz dzieciach. Na Pomorzu Zachodnim Polski
Czerwony Krzyż działa od 1945 r.
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie woj. zachodniopomorskiego realizowana jest w oparciu o
Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża, a także
placówki dedykowane do konkretnych grup beneficjentów: dzieci i młodzieży, seniorów, osób bezdomnych,
zagrożonych bezdomnością, osób zaburzonych psychicznie.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie działa na rzecz osób potrzebujących na terenie
miasta Koszalina, zaś skala działania i zakres niesionej pomocy najlepiej odzwierciedlają działania m.in. jednostki
podstawowej Grupy Ratownictwa PCK KOSZALIN opisane poniżej.
Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Koszalin prowadzi cykl pokazów oraz działania profilaktyczne.
Informujemy społeczeństwo o działaniach z udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Czynności swoje prowadzimy od 2005 roku na terenie miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego. Do tej pory w
zakresie pierwszej pomocy objęto ok. 15 tyś. osób, które były naszymi słuchaczami podczas pokazów. Na terenie
miasta Koszalina prowadzimy współpracę w zabezpieczeniu imprez masowych między innymi z Centrum Kultury
105. W roku 2011 zabezpieczaliśmy uroczystość związane zjubileuszem 20-laba Pielgrzymki Ojca Świętego Jana
Pawła II do Koszalina, od 2009 roku do 2019 dbamy o bezpieczeństwo podczas Tygodnia Kultury Studenckiej
Politechniki Koszalińskiej. Braliśmy udział w wielu imprezach dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
Aktywnie uczestniczyliśmy w akcjach STOP DOPALACZOM (2010) z Powiatową Stacją Sanitarno

O Epidemiologiczną w Koszalinie, braliśmy udział w zabezpieczeniu EURO 2012 w Gdańsku, Obwód
Zabezpieczenia KW PSP w Gdańsku oraz między innymi Bezpieczne Plaże (2009r. - Powiat Koszaliński) z
Komendą Miejską Policji w Koszalinie, Placówką Straży Granicznej w Darłowie i WOPR-em. Braliśmy udział w
ćwiczeniach ratowniczych z Komendą Miejską PSP w Koszaiinie m.in. ćwiczenie zdarzenia masowego
„KRETOMINO 201V, AMONIAK 2012” oraz „DROGA 2013” i 2015”, a także w Pomorskich Warsztatach
Ratownictwa PGE ARENA 2015. W roku 2015 byliśmy organizatorami ogólnopolskich ćwiczeń pt.
2achodniopomorskie Manewry Ratownictwa PCK Koszahn - Mielno 2015”. Natomiast w 2016 roku wzięliśmy
udział w „Swiatowych Dniach Młodzieży Brzegi 2016” oraz w Mistrzostwach •MEDTURA 2016”, w ćwiczeniu
gruzowiskowym 2APAŁKI 2016” i w wielu innych przedsięwzięciach. Uczestniczyliśmy w poszukiwaniach osób
zaginionych i działamy w „Wojewódzkim Zespole Poszukiwawczym” skupiającym 3 organizacje oraz psy
poszukiwawcze. Od powstania jednostki bierzemy czynny udział w organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzyża na szczeblu rejonowym w Koszalinie i okręgowym w Szczecinie. W roku 2017
braliśmy udział w „Ćwiczeniu zdarzenia masowego DROGA 2017” z KM PSP Koszalin, udział wił Manewrach Grup
Ratownictwa PSTRĄŻE 2017, w ćwiczeniu Międzynarodowego EUPECT 2017 z Komendą Główną Policji w
Słowińskim Parku Narodowym oraz w manewrach dotyczących ratownictwa wodnego z Niemieckim Czerwonym
Krzyżem w Rostoku oraz innych ćwiczeniach. Wiele działań realizowane przez jednostkę poprawiło poczucie
bezpieczeństwa na terenie naszego Miasta. W roku 2018 braliśmy udział w Ćwiczeniu poszukiwawczym Ostrowice
woj. pomorskie, w ćwiczeniu z Wojskiem Polskim RENEGET SAREX II epizod Mrzeżyno, III Ogólnopolskich
Mistrzostwach Grup Ratownictwa PCK w Przemyślu i wielu innych działaniach ratowniczych podnoszących wiedzę
i umiejętności Ratowników PCK. W roku 2019 zostały zorganizowane „IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników
PCK” oraz „li Zachodniopomorskie Manewry Ratownictwa PCK Mielno-Koszalin 2019” przy ścisłej współpracy z
Powiatem Koszalińskimi na terenie Miasta Koszalina. W 2019 r. GR PCK Koszalin przeprowadziła szereg pokazów Q
pierwszej pomocy dla Przedszkoli publicznych z terenu miasta Koszalin. K
W 2020 roku działania GR PCK zostały zdominowane przed akcję przeciwdziałania pandemii COyIDI9 tj.
wspieranie osób na kwarantannie lub izolacji poprzez dostarczanie żywności i innego niezbędnego asortymentu.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

6
Umowa Wolontarystyczna - Koordynator
Projektu -______________________

(oszty Zespołu organizacyjnego - 12 os.
Wolontariuszy (umowy wołontariackie).

V. Oświadczenia

Oświadczain(-my). że:

450.C0

3600.00

1) proponowane zadanie publiczne będzie reaŁzowane wyiacznie w zakresie dz:ała noś:i pożytku pub)cznego oferenta(-tów).

2) pobiornr.ia ówiodcłe#ęieiiłeżnych-bedzie
3) oferent J oterenci” składaacy niniejszą ofertę nie zalealjar I zaleQa(•jar z opłacaniem raIeznoci z tytułu zobowiazań

podatkowych.
4) oferent” I G4e.eR€.r składąacy niniejszą otenę ne zaea.ja• I zaiega(Ąa}t Z opłacaniem iaiezi:cści z tytułu składek na

ubezprcczcn:a społeczne

5) ane zawar.e W ZĘŚC 1 ninie;sze ceiy Sa adne Krącwym Rees1rex. Saocwym J ąaścąwdencą”

6) wszystkie infcrmac!e podane y, ofercie craz zaiaczi:kach Sa zcdne z aktuatnyti starem prawtiym i taktycznym
7) w zakresie zważanym ze skladan;eir aten w tyrr Z gromadzeniem petwarzaniern i p”zakazywal:em danycn csoboyrych. a także

worcwadzai:ern ich do system; .niormaycznyat” osoby. ktćrych cotycza te dano. zto2ty stcsaw:;o oświadczenia z3odnie Z

przepIsem: ° ocnroiie danych osobowych

---i-j..

EJ

sÓyt1a
(—i

.

tzn 5(t CzrW3”

podp s osoby upowa wlej po psy
osób upoważr.:rjch do sktaan,a oświadczeń
woli w mieniu Oferentów;

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji

Kamera termowizyjna reczna
12212,00

Z innych

tródeł

2. Hak holowniczy

-Zestaw oświetlenia ostrzegawczego wraz
2 manipulatorem

_________________

4-Orurowanieizabezpieczeniepojazdu

5. Poczestunek podczas Szkolenta

1476.00 I

4458.00

2460.00

488.00

3.

8. Umowa zlecenie - Księgpwa 300,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15 44400 zł 10000,00 zI 5444,00 zł

O

O

Data .4” C.2ń42I.y


