Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
WWW.CCK-JABLONEC.CZ

KURZY PRVNÍ POMOCI

Pro zaměstnavatele
Poskytnout první pomoc při náhlém ohrožení lidského života nebo
postižení zdraví člověka je v rámci svých schopností, dovedností a
sil povinen poskytnout každý občan České republiky, a to za
předpokladu, že to neohrozí jeho zdraví nebo život. Na pracovišti trávíme téměř čtvrtinu
aktivního života a ne vždy jde jen o úraz, na který musíme reagovat, ale i na náhlou změnu
zdravotního stavu, nehledě na to, že zaměstnavateli povinnosti proškolit zaměstnance v první
pomoci ukládá i zákon (102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce). Nabízíme Vám několik
kurzů pro Vaše zaměstnance v rámci Vašich možností:

Základní kurz v rámci BOZP (2 HODINY)
Základní kurz daný zákonnou povinností v zaměstnání, o které hovoří § 102 odst. 6 zákona č.
262/2006 Sb. zákoník práce. Základní kurz seznamující účastníky s tísňovým voláním, život
zachraňujícími úkony a základními riziky na pracovišti. (kurz připraven po dohodě s
bezpečnostním technikem). Je vhodný pro všechny zaměstnance firmy.
Ukončení: vydáno potvrzení pro zaměstnavatele k dokumentaci BOZP.
Datum konání: dle dohody a možností obou stran, platnost kurzu dle rizik 2 roky.
Místo konání: učebna ČČK (Uhelná 5), nebo sídlo firmy (přes 10osob)
Cena: do 12 osob 1750,- Kč ; 13—25 osob 3150,-Kč + cena za dojezd mimo Jablonec n. N. 6Kč/km

Kurz ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY pro zaměstnance - zdravotníky (4 HODINY)
Rozšířený teoreticko/praktický kurz zaměřený na základní život ohrožující stavy (masivní krvácení,
bezdeší, bezvědomí, zástava krevního oběhu), doplněn o některé stavy ohrožení (anafylaktický
šok, epilepsie, cukrovka, infarkt, mozková mrtvice). Účastníci si získané vědomosti upevní pomocí
praktických cvičení.
Ukončení: bez písemného testu, každý účastník obdrží osobní potvrzení a zaměstnavatel
hromadné potvrzení k dokumentaci BOZP.
Datum konání: dle dohody a možností obou stran, platnost kurzu 4 roky.
Místo konání: učebna ČČK (Uhelná 5), nebo sídlo firmy (více než
6 osob)
Cena: 450,- Kč/ osoba, + cena za dojezd mimo Jablonec n. N.
6,- Kč/km
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ZÁŽITKOVÉ
Je dokázaným faktem, že člověk si nejlépe zapamatuje prožitek.

KURZY PRVNÍ POMOCI

Proč? Zapojuje veškeré smysly, které má. Pamatujeme si, to co v nás
zanechalo mnoho emocí. Někdy se říká, že zážitek nemusí být pozitivní,
hlavně, že je silný, ale vím, že také platí „Pravý bojovník není ten, co
stále vyhrává, nýbrž ten, kdo je stokrát dole a stokrát to nevzdává“.
Nechcete obyčejný kurz? Tak ho pojďme společně PROŽÍT:

Základy první pomoci (12 hodin)
ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc
(EFAC). Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost
Teoreticko - praktický rozšířený kurz určený široké veřejnosti, firemním kolektivům, nebo jen
zaměstnancům - zdravotníkům, pracovníkům v nebezpečných provozech (výškové práce), nebo
pracovníkům do zahraničí. Tato norma obsahuje základní principy poskytnutí první pomoci, stavy
bezprostředně ohrožující život, stavy ohrožující život. Ostatní úrazové a neúrazové stavy.
Ukončení: písemným výstupním testem, vydání osvědčení , vyučovací hodina 45 minut.
Datum konání: dle dohody a možností obou stran (rozdělení časové dotace 3x 3 hodiny,
2 x4,5 hodiny ; 1x 9 hodin)
Místo konání: učebna ČČK (Uhelná 5), nebo sídlo Vaší firmy (nad 6 osob)
Cena: 1200 Kč/ osoba, + cena za dojezd mimo Jablonec n. N. 6Kč/km

Teambuliding ( 5,5 hodin)
První pomoc jako společná práce, praktická zkouška kolektivu, aktivita první pomoci, transportu
v terénu zaměřená na extrémní podmínky, záchrana tonoucího na přehradě a úžasný zážitek
z dobře vykonané práce.
Ukončení: vydání týmového listu první pomoci pro firmu (potvrzení pro BOZP o proškolení),
táborák, buřty a nealko pivo
Datum konání: na objednání firmy
Místo konání: prostory Vaší firmy, naše sídlo ČČK,
nebo prostor v přírodě
Cena: 790,- Kč/ os + za dojezd mimo Jablonec n. N.
6Kč/km
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