
Zadanie 11: „Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Burca i gminy Wojcieszków” – 
Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu podpisała z Lokalną Grupą Działania „RAZEM” umowę na realizację 
grantu pt. „Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Burca i gminy Wojcieszków”. Grant został 
wybrany do realizacji przez Radę LGD „RAZEM” i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-
2020 w wysokości 29 500,00 zł. Celem grantu jest wzmocnienie kapitału społecznego min. 200 
mieszkańców Burca i okolicznych wsi gminy Wojcieszków poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności 
w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu AED oraz wzmocnienie zaplecza 
społecznego do ratowania życia. 
 
Zadanie obejmuje: 
- przeszkolenie 10 członków OSP Burzec z użycia defibrylatora AED 
- zakup i zainstalowanie defibrylatora AED na wozie bojowym OSP Burzec 
- zakup i zainstalowanie defibrylatora AED w centrum wsi Burzec, w tym oznakowanie dojścia do tego 
sprzętu  
- zakup fantoma i defibrylatora szkoleniowego AED oraz zorganizowanie 5 szkoleń z udzielania 
pierwszej pomocy przy  użyciu zakupionego sprzętu w szkołach w gminie Wojcieszków: 
- zorganizowanie 2 szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy Wojcieszków z udzielania pierwszej 
pomocy przy  użyciu zakupionego sprzętu 
- zorganizowanie akcji "Sprzątanie świata" na terenie i wokół miejscowości Burzec (lokalny 
przedsiębiorca zapewni worki i rękawiczki do zbierania śmieci) 
- zorganizowanie szkolenia plenerowego w formie pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy, na 
którym oprócz przeszkolenia z użycia defibrylatora zostanie przeprowadzona pogadanka nt. zasad 
segregowania śmieci 
- udział w imprezie gminnej i przeprowadzenie szkolenia plenerowego z zasad udzielania pierwszej 
pomocy z użyciem defibrylatora. 

O udziale w szkoleniach będzie decydować kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy. 
Przy czym jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W przypadku zgłoszenia się 
większej liczby chętnych przewidziane jest zorganizowanie większej liczby szkoleń.  
 
Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu będą umieszczone w mediach społecznościowych 
Grantobiorcy. 
 
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. 
„Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD 
„RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI”. 

 
 


