Organizace Českého červeného kříže

Jablonečtí „Křižáci“

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území
České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.
Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život
a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi
národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních
a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.
Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného
kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení
je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
a o Československém červeném kříži.
Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R.
Pobočný spolek registrovaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
L39584 z 1. 1. 2014

Oblastní studijní středisko
 6ti denní pobytový program pro děti od 8 do 15 let v období
podzimních, nebo jarních prázdnin

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou
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466 01 Jablonec nad Nisou
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Za pravidelnou podporu děkujeme:

 Výuka anatomie a fyziologie, první pomoci a to jak v teorii, tak
praktický nácvik, humanitární právo a historie ČK&ČP

programy první pomoci
pro školy a školky
Výuka, soutěže, kroužky
2017

 Určeno hlavně pro ty, kteří se chtějí věnovat humanitním
oborům na střední škole, menším dětem se zájmen o první
pomoc
 Pobyt v okolí Jablonce, odjezd a příjezd ze sídla ČČK (Uhelná
5, Jablonec nad Nisou)
 V ceně ubytování ve 4 - 5 lůžkových pokojích, strava 5x denně,
pitný režim po celý den, lektoři, zdravotnický dozor.
 Výlety po Jizerských horách, Krkonoších, návštěvy různých
složek IZS, drobné upomínkové ceny v závěru pobytu.

Nová hra k dostání v kanceláři OS ČČK Jablonec …. Hravou formou
poskytuje jak pobavení, tak vzdělávání
Dále jsou k dostání různé publikace s tématikou první pomoci, z naší
Jablonecké dílny stručná příručka pro základní školy

 Ceny dle získaných dotací 1500 - 2400 Kč/ pobyt
 Více informací na www.cck-jablonec.cz

GSM 732 542 934; 702 191 003

e-mail: kancelar@cck-jablonec.cz

www.cck-jablonec.cz

Doktorů se nebojíme,

aneb první pomoc v mateřinkách

První pomoc pro středoškoláky

Kroužek mladého zdravotníka

 1 hodina první pomoci formou aktivní hry

 Základní život ohrožující stavy a život zachraňující úkony

 Aktivita pořádaná při OS ČČK ( schůzky 1x týdně v učebně
ČČK)

 Určeno pro třídní kolektivy od cca 3,5 let

 Přímo u Vás ve škole naši lektoři provedou žáky základy první
pomoci od samých začátků

 Anatomie, fyziologie, první pomoc, uzly, ruční práce, výlety,
přespávání a mnoho dalšího

 po realizaci každé dítě na památku získá svůj „Diplom
malého zdravotníčka“ a do školky dostanete i hravé
pexeso ČČK

 Možné i navazování v jednotlivých ročnících, možnost
přizpůsobit kurz zaměření školy

 Nebo možnost pořádat kroužek u Vás ve škole (1x 14 dnů) s
vedením lektora ČČK a materiální podporou ČČK

Doma, venku, ve škole
ve zdraví a v pohodě

I válka má své hranice ...

 Přijedeme k Vám do školky

 2 vyučovací hodiny první pomoci

 2 vyučovací hodiny první pomoci formou interaktivní
výuky přizpůsobeno věku dětí

 Cca 1—1,5 hodinová beseda o mezinárodním humanitárním
právu, Ženevských úmluvách, historii jejich vzniku a historii
organizace ČK&ČP

 Určeno pro třídní kolektivy od 1 do 9 tříd

 Určeno pro třídní kolektivy od 8 tříd výše a pro střední školy

 Přímo u Vás ve škole naši lektoři provedou děti základy
první pomoci od samých začátků

 Přijedeme k Vám do školy

 Možné i navazování v jednotlivých ročnících a tak každý
rok další informace

Vím, jak můžu pomoci ….

 Příspěvek na tento program je 20Kč/ dítě , studenta, částečně
pokryto z dotací MO a LK

 Anatomie, fyziologie, první pomoc, modelové situace, videa,
společné návštěvy zajímavých partnerů IZS ( Policie, hasiči,
záchranka, vězeňská služba ….)
 Více informací e-mailem reditelka@cck-jablonec.cz

Soutěž mladých zdravotníků
 Soutěž v první pomoci pro 5ti členné týmy ze základních škol
 Termín - některá středa v květnu, 8:30 -14:00 hodin
 2 kategorie - 1.stupeň, 2.stupeň
 Přihlášky a propozice jsou ke stažení na stránkách ČČK
v průběhu února a příjem je ukončen týden před soutěží
 Hrazeno z projektů města Jablonec nad Nisou, Libereckého kraje

Ulov si svého prvodárce,
aneb krvavé letadlo

 Blok první pomoci pro žáky 5 - 9. stupně ZŠ.

Dobývání ztraceného záchranáře
 Soutěž plná fyzického i psychického vyčerpání, nejen
s prvky první pomoci na trase dlouhé přes 10 km

 4x 2 vyučovací hodiny první pomoci (život zachraňující
úkony a interní stavy + modelové situace)

 1-1,5 hodinová beseda o bezpříspěvkovém dárcovství krve a
krevních derivátů

 Průkaz mladého zdravotníka při absolvování celého
bloku, výstupní test první pomoci

 Určeno pro třídní kolektivy na středních školách

 Termín konání - říjen, sobota, 9:00 -17:00

 Přijedeme k Vám do školy

 Modelové situace pro představu

 Hrazeno z projektů ministerstva zdravotnictví, města Jablonec
nad Nisou, Libereckého kraje a Krajské nemocnice Liberec

 Přihlášky a podrobnosti k soutěži jsou přístupné od května
každého roku, uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity,
nebo 1 týden před startem

Objednávka termínů e-mailem 

kancelar@cck-jablonec.cz

 Určeno mládeži nad 12 let, pro 3 členné týmy

SMS 732 542 934; 702 191 003

