
 
 

„ I Ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy”                                                          
projekt współfinansowany przez Unię Europejską                                                                               
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                       

Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                               
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”                                                 

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich” 

 

 

Gmina i Miasta Koziegłowy – Referat Promocji i Rozwoju od października 2011r. do 31 
stycznia 2012 realizuje  projekt  „I Ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy”.  W październiku odbyło się spotkanie  inaugurujące projekt, uczestniczyły w nim osoby, 
które zakwalifikowały się do udziału tj. 20 uczestników w tym 6 kobiet i 14 mężczyzn w wieku od 18 
do 64 lat, strażacy i strażaczki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Koziegłowy. Całkowita wartość 
projektu wynosi  42 450 zł, 85 % tej kwoty to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast  
15% kosztów  finansuje budżet państwa.   

Celem Projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy, stabilności i bezpieczeństwa 
zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa strażaków i strażaczek z Gminy Koziegłowy poprzez 
podniesienie kwalifikacji i uprawnień w zakresie ratownictwa medycznego. 

Dla uczestniczek i uczestników objętych wsparciem w ramach projektu przygotowano kilka 
etapów szkolenia. W pierwszej kolejności Indywidualne Doradztwo Zawodowe, dzięki któremu 
beneficjenci nabędą umiejętność planowania własnej drogi zawodowej oraz nauczą się efektywnie 
poruszać po rynku pracy. Kolejny etap to kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy składający się z 
części teoretycznej  i praktycznej. Szkolenie zakończyło się egzaminem. Po prawie 2 miesięcznym 
kursie 20 uczestników i uczestniczek zaprezentowało swoje umiejętności przed komisją w składzie: 
konsultant wojewódzki ds. ratownictwa medycznego jako przewodniczący, lekarz jednostki 
współpracującej z systemem i kierownik merytoryczny kursu. Egzamin składał się z testu pisemnego 
oraz części praktycznej. Ogromny stres nie przeszkodził dzielnym strażakom i strażaczkom 
ochotniczkom w zdobyciu zaświadczenia  i tytułu Ratownika. 

Ostatni etap projektu to Seminarium informacyjne „Równość Szans Kobiet i Mężczyzn na 
rynku pracy”, wykład będzie dotyczył barier i nierówności wśród kobiet i mężczyzn na rynku pracy ale 
także we wszystkich dziedzinach życia oraz sposobów ich niwelowania. 

Podkreślając specyfikę realizowanych działań  można śmiało stwierdzić, że udział w projekcie 
to ogromna szansa dla uczestniczek i uczestników, z pewnością  przyczyni się do zdobycia i 
podwyższenia ich kwalifikacji zawodowych, które zwiększą szanse na  zatrudnienie  oraz przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy. 

 

 


