REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY RATOWNICZEJ
1. Organizatorem Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych (dalej MDR) jest Stowarzyszenie RES z siedzibą
w 05-816 Michałowice, ul. Partyzantów 7, wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego
przez Starostę Pruszkowskiego pod numerem 59.
2. Celem głównym programu jest propagowanie idei pomocy osobom w stanach zagrożenia życia
a. Celami szczegółowymi są:
i. edukacja z zakresu poprawy zdrowia, przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym dla
zdrowia,
ii. integracja środowiska młodzieży poprzez wspólne organizowanie pokazów, festynów,
oraz uczestnictwa we wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych lub
współorganizowanych przez Stowarzyszenie RES,
iii. aktywne spędzanie wolnego czasu,
iv. rozwój teoretyczny i praktyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. Organizator: Stowarzyszenie RES
4. Honorowy Patronat: Narodowy Instytut Wolności w ramach Projektu FIO na rok 2022
5. Terminy i miejsce prowadzenia zajęć:
a. Zajęcia będą prowadzone cyklicznie począwszy od lipca 2022 roku w miejscach i terminie
uzgodnionym pomiędzy uczestnikami, a organizatorem.
6. Zgłoszenia i uczestnictwo:
a. Chęć uczestnictwa w projekcie uczestnik składa na specjalnym formularzu poprzez jego
osobiste wypełnienie i podpisanie wspólnie z rodzicem/opiekunem prawnym, a następnie
wysyła na adres stowarzyszenia RES pocztą lub z wykorzystaniem adresu mailowego
biuro@stowarzyszenieres.pl.
b. Do zgłoszenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest ponadto do podania informacji o
możliwych uczuleniach, przyjmowanych lekarstwach, chorobach, a także wszelkich innych
danych mogących mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki I bezpieczeństwa w czasie
uczestniczenia dziecka w zajęciach oraz imprezach wskazanych w pkt .5. niniejszego
Regulaminu.
c. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest udostępnić numer telefonu w celu utrzymania
kontaktu w sytuacjach tego wymagających.
7. Do podstawowych zadań członka MDR należy m.in.:

a. Podnoszenie wiedzy i swoich umiejętności w z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
b. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami i środowiskiem lokalnym,
c. Udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły oraz w miejscach działania
Stowarzyszenia RES.
d. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku poprzez udział w:
uroczystościach środowiskowych, akcjach charytatywnych, działalności wolontariackiej.
e. Bycie przykładem dobrych zachowań wśród koleżanek i kolegów oraz zachęcanie ich do
wstąpienia do MRD.
f.

Na prośbę Opiekuna MDR czynne uczestnictwo w imprezach, szkoleniach, zabezpieczeniach
imprez i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez
Stowarzyszenie RES.

8. Członkowie MDR, ich prawa i obowiązki:
a. Członkiem MDR mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 1317 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów zgodnie z zapisami punktu 6
niniejszego Regulaminu.
b. Członkowie MDR mają możliwość:
i. korzystać z bazy i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej i Stowarzyszenia
RES w obecności i pod nadzorem Opiekuna lub osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad bhp,
ii. reprezentować Stowarzyszenie i szkołę (po uzyskaniu zgody lub przy udziale tychże) na
pokazach, konkursach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i
państwowych,
iii. po przeprowadzeniu cyklu szkoleń Opiekun MDR lub inna osoba upoważniona będzie
mógł wystąpić z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia RES o przyjęcie egzaminów od
kandydata na Młodszego Ratownika,
c. Członkowie MDR są obowiązani:
i. przestrzegać postanowień Regulaminu MDR,
ii. troszczyć się o dobre imię Stowarzyszenia RES i szkoły oraz przejawiać dbałość o
powierzone mienie,
iii. aktywnie uczestniczyć w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej MDR
organizowanych przez Stowarzyszenie RES,

iv. wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
v. osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.
d. Za nieprzestrzeganie regulaminu, wobec członka MDR Stowarzyszenia RES można stosować
następujące kary:
i. upomnienie udzielone przez koordynatora,
ii. wykluczenie z MDR (o wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców
/prawnych opiekunów).
9. Struktura organizacyjna drużyny:
a. Zwierzchnią władzą MDR jest Opiekun oraz inne osoby według zapisów punktu 9.2
b. Opiekunem lub inną osobą stanowiącą władzę MDR są członkowie Stowarzyszenia RES
ustanowieni przez Zarząd Stowarzyszenia w formie Uchwały.
c. Do zadań Opiekuna MDR i osób stanowiących władzę MDR należy m.in.: rekrutacja
uczestników MDR , prowadzenie dokumentacji personalnej członków MDR , prowadzenie
zajęć warsztatowych (ćwiczeń i wykładów), opieka nad uczestnikami w trakcie pokazów
pierwszej pomocy w lokalnym środowisku.
10. Pozbawienie członkostwa w MDR:
a. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z zapisów Regulaminu w tym w
szczególności punktu 8.3,
b. Uzyskania pełnoletności,
c. Niestosownych zachowań podczas udziału w uroczystościach środowiskowych,
charytatywnych, działalności wolontariackiej.

akcjach

11. Rozwiązanie MDR
a. Może nastąpić na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie lub na wniosek
powyżej połowy członków Stowarzyszenia.

