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Polskie społeczeństwo coraz częściej myśli jedynie o sobie, a drugi człowiek jest uważany
jedynie za obiekt spotkany na swojej drodze, który niekoniecznie musi coś wnieść w nasze
życie. Człowiek często nie chce pomóc innej osobie, ponieważ uważa, że ktoś inny zrobi to
lepiej, a on nie ma na to czasu, bo spieszy się do sklepu, pracy czy kina. Dlatego też rośnie
wśród ludzi tzw. „znieczulica społeczna”, przez którą osoby mogące dziś funkcjonować
normalnie, nie żyją, bądź są w różnym stopniu niepełnosprawne. Jest to straszne, ale niestety
realne i dlatego też trzeba działać, póki nie jest za późno.

Odbiorcami akcji początkowo są dwie dziesięcioosobowe grupy uczniów ze szkół gimnazjalnych
i licealnych z Boguchwały oraz Głogowa Małopolskiego. Uczniowie będą zdobywać niezbędną
wiedzę na temat pierwszej pomocy od studentów, natomiast później to oni będą kształcić
społeczności lokalne pod nadzorem swoich opiekunów.

Projekt realizowany jest od maja br. do sierpnia 2014 roku. Przez cały czas trwania inicjatywy,
pogłębiana będzie wiedza z zakresu pierwszej pomocy, w formie pracy w grupie oraz
zwiększanie świadomości społecznej zarówno przez uczestników projektu, jak również grupę
inicjatywną. Akcja ma na celu przede wszystkim propagowanie idei niesienia pierwszej pomocy
oraz odpowiedzialności społecznej. Wszystko to będzie odbywać się na terenie województwa
podkarpackiego, w szczególności w okolicach Rzeszowa.

„Chcemy, aby projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych,
ponieważ niesienie idei pierwszej pomocy jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach” – mówi
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Mateusz Mokrzycki, koordynator, a zarazem pomysłodawca projektu. „Naszym marzeniem jest,
aby kiedyś każdy obywatel był w stanie udzielić pierwszej pomocy osobie, która jej potrzebuje”
– dodaje Mariusz Zabrzeski, członek grupy inicjatywnej.

Organizacją wspierającą całą akcję jest Stowarzyszenie Strefa Rozwoju, której prezesem jest
Marcin Fornal. Jej działalność jest skierowana na rozwój dzieci i młodzieży, poprzez kursy,
szkolenia, programy edukacyjne czy warsztaty. Działania organizacji prowadzą do polepszenia
warunków rozwoju w środowisku młodzieżowym, a tym samym całego lokalnego
społeczeństwa.
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