
 

 

 

 
Stowarzyszenie "Z Wiatrem i pod Wiatr" otrzymało środki na realizację projektu –  

„W drodze do wojska”. Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu Ofert  

na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt 

realizowany jest od 10 sierpnia do 15 grudnia 2017 r. Jego celem jest kształtowanie 

proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby 

wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności podmiotów 

działających na rzecz obronności. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego. 
 

To już 5 projekt Stowarzyszenia realizowany przy współudziale Ministerstwa Obrony 

Narodowej (czwarta edycja „ W drodze do wojska”). Wszystkie projekty skierowane były do 

młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Łączna wartość projektów 

to 87301 zł, z czego 73663 zł pochodzi z Ministerstwa. 

Za każdym razem Stowarzyszenie uzyskiwało wsparcie Powiatu Słupeckiego. 
 

Partnerzy projektu:  

 Powiat Słupecki 
 

Zajęcia z młodzieżą obejmują: 
 

1. Wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne) na terenie szkół, dotyczące: 

a. celu projektu  

b. służby wojskowej,  

c. zasad naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej  

d. zasad bezpiecznego posługiwania się bronią (z szczególnym zwróceniem 

uwagi  

na możliwe wypadki, wskazanie bezpiecznego miejsca do strzelania),  

e. zagadnień związanych ze strzelectwem ( m.in. budowy broni, zasad działania 

różnych rodzajów broni) 

2. Szkolenie specjalistyczne (20 osób ze wszystkich szkół łącznie)  

a. szkolenie z pierwszej pomocy: 8h (sobota 28.10) (stowarzyszenie zapewnia 

obiad, każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu), 

b. wyjazd do jednostki wojskowej w Powidzu, 

c. treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego,  

d. jednodniowy kurs survivalu: 6 h (sobota 14.10) (stowarzyszenie zapewnia 

obiad, każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu), 

e. cykl treningów zakończony zostanie zawodami z karabinka pneumatycznego – 

przewidziano nagrody rzeczowe i puchary dla 6 osób  (pula nagród 1600 zł). 

 

Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez Stowarzyszenie. Podczas wszystkich zajęć uczniowie 

mają zapewnioną opiekę nauczyciela.      
 

 

Pierwszy trening w hali MOSiR (salka na piętrze) już 21.09.2017 r. od godz. 16.00 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  

od Ministra Obrony Narodowej  

w ramach realizacji zadania publicznego  

p.t.: „W drodze do wojska” 

 


