
 

I MIEJSCE: 

Inicjatywa związana z realizacją zadania inwestycyjnego 

Inicjatywa: „Defibrylator AED ratuje życie” – inicjatywa OSP w Burcu służąca 

poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych miejscowości 

Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu 

 
Inicjatywa została zrealizowana w terminie od marca do listopada 2021 r. dzięki projektowi pt. 

„Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Burca i gminy Wojcieszków”, na którego realizację 

Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu otrzymała grant w wysokości 29 000 zł, pochodzący ze środków 

EFRROW, w ramach PROW 2014-2020. 

Celem inicjatywy była chęć poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych 

miejscowości gminy Wojcieszków poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie udzielania 

pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu AED oraz wzmocnienie zaplecza do ratowania życia poprzez 

zainstalowanie, w centrum wsi Burzec oraz na wozie bojowym OSP w Burcu, defibrylatora AED. 

Pomysłodawcami zakupienia defibrylatora oraz fantomów i innego sprzętu do szkoleń z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Burcu.  

Za pomocą defibrylatora AED można uratować ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania 

krążenia. Urządzenie to wysyła specjalny impuls elektryczny, dzięki któremu możliwe jest 

przywrócenie normalnego rytmu serca. Ten sprzęt  jest bardzo przydatny w sytuacjach zagrożenia 

życia. Posiadanie defibrylatora AED oraz umiejętność jego użycia realnie podnosi szanse uratowania 

życia osobom wymagającym resuscytacji. 

W realizację inicjatywy zaangażowanych było ponad 100 mieszkańców miejscowości Burzec 

oraz okolicznych wsi. Przede wszystkim byli to przedstawiciele OSP w Burcu (wybór i zakup sprzętu, 

realizacja inicjatywy, prowadzenie szkoleń, działania marketingowe), lokalni przedsiębiorcy 

(sponsoring), pracownicy samorządowi (udostępnianie miejsc do prowadzenia szkoleń/zaplecza 

techniczno-organizacyjnego) oraz mieszkańcy (aktywny udział w szkoleniach), członkowie OSP 

w Wojcieszkowie (zapewnienie bezpieczeństwa podczas szkoleń plenerowych). 

Inicjatywa przyczyniła się do aktywizacji i integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi 

Burzec oraz pobliskich miejscowości, wzmocniła poczucie ich bezpieczeństwa, ale także służyła 

wzrostowi umiejętności udzielania pierwszej pomocy, czy wręcz ratowaniu życia. Szkolenia w szkołach 

oraz szkolenia plenerowe o charakterze pikniku rodzinnego umożliwiły spotkanie się członków całych 

rodzin (dzieci, rodziców, seniorów) miejscowości Burca i okolic. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

była możliwa dzięki m.in. organizacji szkoleń plenerowych w formie pikniku rodzinnego, udziale 

w konkursie „Pierwsza pomoc – bezpieczni w Gminie Wojcieszków” oraz wspólnej Akcji „Sprzątanie 

Świata”. Tego typu imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców wywodzących się 

z różnych grup wiekowych, co pokazało nasze dotychczasowe doświadczenie. Projekt był skierowany 

do trzech grup defaworyzowanych, ponieważ odbiorcami końcowymi projektu byli mieszkańcy wsi 

Burzec oraz Gminy Wojcieszków jako społeczność bez względu na grupę wiekową, status społeczny, 

zdrowotny czy sytuację na rynku pracy. Zorganizowano szkolenia dla młodzieży, dorosłych, w tym 

seniorów oraz szkolenia plenerowe, w których wzięli udział wszyscy chętni, w tym dzieci, kobiety 

i osoby powyżej 50 roku życia.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


