
26 
 

Załącznik nr 2 – dotacje w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia. 
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Czas realizacji 
 

Kwota  
 

Działania Rezultaty 

Ochrona i promocja zdrowia. 

1 

ZHP Chorągiew Śląska Harcerski Klub 
Ratowniczy 
„Wstrząs” 

15.02- 30.11 4.300,00 Przeprowadzono dwie ratownicze gry miejskie, 13 prelekcji 
i ćwiczeń dla uczniów szkół cieszyńskich z tematyki 
ratownictwa medycznego, zabezpieczano pod względem 
medycznym dziesięć imprez masowych. Ponadto 
przeprowadzono trzykrotnie warsztaty oraz szkolenia dla 
ratowników HKR „Wstrząs”, 2 kursy pierwszej pomocy. 

Zwiększenie poziomu wiedzy, świadomości umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Cieszyna 
i powiatu cieszyńskiego, podniesienie poziomu umiejętności 
ratowników HKR, zwiększenie poziomu zaangażowania 
w działania wolontariackie dla miasta. Działaniami objęto 
blisko 200 osób. 

2 
ZHP Chorągiew Śląska Zawody sportowo 

- ratownicze 
15.03 - 31.08 1.000,00 W dniu 5 maja 2015 r na terenie Cieszyna przeprowadzono 

zawody ratownicze.  
Zwiększenie poziomu wiedzy, świadomości umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. W zawodach wzięło udział 90 
uczestników. 

3 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Harmonijnego Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Nasze 
Dzieci” 

Zapal się na 
niebiesko 

15.02 - 31.05 
 

1.400,00 Warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące form pracy 
z dzieckiem wykazującym całościowe zaburzenia rozwojowe 
(autyzm, zespół Aspergera) oraz technik oddziaływań 
dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych. 
Zorganizowano warsztaty dla uczniów i nauczycieli dot. 
problematyki autyzmu. Zorganizowano konferencję pn. 
„Przestrzeń dla autyzmu”, w której uczestniczyło ok. 150 osób. 

Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej na temat 
choroby Aspergera, jej symptomów oraz potrzeb osób 
dotkniętych ta chorobą. Zwiększenie poziomu tolerancji dla 
osób dotkniętych tym schorzeniem. 
W projekcie uczestniczyło ok. 500 osób. 

4 

Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem” 

Mamy – dbamy 
o zdrowie 

01.02 - 31.07 1.500,00 Zajęcia prowadzone w ramach Domu Matki i Dziecka 
„Słonecznik”. W ramach projektu odbyło się 11 spotkań 
z pielęgniarką, 6 spotkań z dietetykiem, 15 spotkań 
z pedagogiem. 
 

Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu oraz umiejętności właściwej 
opieki nad małym dzieckiem. 
W projekcie uczestniczyło 10 kobiet i 16 dzieci. 

5 

Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem” 

W zdrowym ciele, 
zdrowy duch 

1.03 - 30.06 1.800,00 Projekt przeznaczony był dla mieszkańców Domów Wspólnoty, 
należących do Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być 
Razem”. Zrealizowano zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego  
stylu życia: „Ruch to zdrowie” - 18 godzin, „Dobre nawyki” - 18 
godzin. 

Zwiększenie świadomości w kwestii dbania o własną  
higienę, zdrowie, nabycie umiejętności medytacji, jako 
narzędzia pomagającego w rozładowaniu napięcia 
emocjonalnego i radzenia sobie z nałogami. W projekcie 
brało udział 25 osób. 

Razem: 10.000,00   

 
  


