TELEFON 483 356 216

Jsme akreditovaným vzdělávacím střediskem.
Náš tým lektorů připravuje a realizuje kurzy první
pomoci v rámci BOZP pro zaměstnavatele,
zážitkové v rámci teambuildingů, s evropským
certifikátem (základy první pomoci) akreditované
MŠMT (základní norma zdravotnických znalostí
pro pedagogy, zdravotník zotavovacích akcí),
MPSV (kurz pro pečovatelky), Kurzy pro
uchazeče o řidičský průkaz, speciálně zaměřené
(policie, vězeňská služba, dobrovolní hasiči).
Objednáním kurzů první pomoci podporujete
realizaci dalších činností OS ČČK Jablonec nad
Nisou.

WWW.CCK-JABLONEC.CZ

Oblastní spolek
Českého červeného kříže
Jablonec nad Nisou
Uhelná 5,
466 01 Jablonec nad Nisou

IČ 00426083
bankovní spojení KB Jablonec n. N.
1933451/0100
zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl L, vl. 39584

Telefon +420 483 356 216
Kontakt:
reditelka@cck-jablonec.cz; + 420 732 542 934

KURZY PRVNÍ POMOCI
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE
PRÁCE MASKÉRŮ ČČK
2019/2020

kurzydm@cck-jablonec.cz, +420 607 653 910
Jednou z našich služeb, kterou poskytují
členové humanitární jednotky jako zdravotnickou
praxi jsou zdravotnické dozory na akcích
sportovních, kulturních i společenských.

kurzy@cck-jablonec.cz, +420 722 944 155

Český červený kříž je držitelem evropského
certifikátu první pomoci EFAC

Pokud si objednáte náš dozor, podpoříte naši
činnost a oplátkou dostanete kvalitní službu za
rozumný příspěvek.
Mnozí z našich řad mají zdravotnické
vzdělání a jsou zaměstnáni ve svém oboru,
ostatní mají příslušné zdravotnické kurzy.
I přes tuto skutečnost se naše ošetření
v tomto případě považuje za laickou první
pomoc, byť na odborné úrovni.

Maskovaná reálná poranění

Projekt bezpříspěvkového
dárcovství krve
Platnost uvedených cen od 1. 1. 2019

GSM 722 944 155, 607 653 910

e-mail:kurzy@cck-jablonec.cz

ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE

PŘÍSPĚVKY NA KURZY
PRVNÍ POMOCI

KURZY PRVNÍ POMOCI
PRO DĚTI, MLÁDEŽ

kancelar@cck-jablonec.cz, +420 607 653 910

kurzy@cck-jablonec.cz, +420 722 944 155

kurzydm@cck-jablonec.cz, +420 607 653 910

Kulturní akce

150,00 Kč/hodina

1os - zdravotník v civilu, či uniformě
vybaven zdravotnickou brašnou, či batohem + AED

Celodenní, vícedenní slavnosti
apod.

Cena dle velikosti
akce od 4 500,- Kč

3 - 5 zdravotníků, stan, lůžko, zřízená
ošetřovna, zajištění kontaktu se ZZS,
včetně dohody přístupové cesty, batohy,

Sportovní akce

400,00 Kč/hodina

2os - zdravotníci v uniformě

Sportovní akce

500,00 Kč/hodina

- zdravotní sestra + zdravotník
Sestra a zdravotník v uniformě

600,00 Kč/hodina

3 150,00 Kč

Na objednávku pro
třídní kolektivy

(170,- Kč/ osoba)

Člověk za mimořádných událostí, aneb vím jak ….

55,00 Kč/ dítě

Blok první pomoci pro žáky II. Stupně ZŠ. 4 -6
hodin první pomoci (život zachraňující úkony a
interní stavy + maskované modelové situace).

4 hodinový kurz první pomoci, život zachraňující úkony,
norma vhodná jako rozšířený kurz pro zdravotníky na
pracovišti, tak pro laiky , absolvent získá průkaz s
platností na 4 roky. + dárek PP

Na objednávku pro
třídní kolektivy

12hodinová norma s ukončením evropským průkazem o
absolvování kurzu první pomoci. Pro pracovníky, kteří
odjíždění pracovat do zahraničí

13 - 25 osob

450,00 Kč/ os
Pravidelný kurz
+ možnost objednání
individuálně

1200,00 Kč/os
Na tuto normu je
ČČK držitelem
evropského
certifikátu EFAC

790,00 Kč/os
Na objednávku

Kurz pro uchazeče o řidičský průkaz

295,00 Kč

6 hodinová norma. Na tuto normu je ČČK držitelem
certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC)

vybavení zdravotnickým batohem para-

800,00 Kč/hodina

- lékař + zdravotnický záchranář,
sestra
Lékař a zdravotník v uniformě

Dojezd na místo akce

40,00 Kč/ dítě

2 vyučovací hodiny první pomoc interaktivně
uzpůsobeno věku a potřebám třídy. Pro 1 - 9.
třídy + příručka první pomoci pro každého žáka.

1750,00Kč

5,5 -6 hodinové kurzy, v prostorech ČČK, firmě, nebo
v přírodě s reálně namaskovanými situacemi

- zdravotnický záchranář + zdravotník
Záchranář a zdravotník v uniformě

Sportovní akce, kulturní akce

Čtyři hodiny pro život

Zážitkové kurzy pro firmy

vybavení zdravotnickým batohem para-

Sportovní akce

1,5 - 2 h kurz dle požadavků zaměstnavatele (BOZP),
realizovaný po dohodě v prostorech zaměstnavatele,
nebo v učebně ČČK. Zaměstnavatel obdrží potvrzení o
provedeném školení PP. Skupiny max. do 35 osob

Základy první pomoci

vybavení zdravotnickým batohem
+ AED, vakuové dlahy a další

Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě ….

Do 12 osob

Základy první pomoci záv rámci BOZP

AKREDITOVANÉ KURZY
První pomoc pro pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb (MPSV)
6 hodinový kurz první pomoci pro pečovatelky

6, 00 Kč/ kilometr

Příprava a úklid vybavení (45 minut)

Náklady na dopravu mimo Jablonec n. N.
Zajištění větších akcí dle osobní dohody.

100, 00 Kč

6,00 Kč / km

Pedagogové, pracovníci NNO, bezpříspěvkoví dárci
krve, členové ČČK, sleva 10% ( nutno prokázat),
neplatí u kurzu pro autoškoly.

Pravidelný kurz

700,00 Kč/os
Na objednávku

Základní norma zdravotnických znalostí
(MŠMT) 12/20 hodinový kurz. ČČK je na tuto
normu držitelem certifikátu Evropské komise pro
první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má
mezinárodní platnost.

1.200,00 Kč/ os

Zdravotník zotavovacích akcí (MŠMT)
43 hodin/ dva víkendy, rekvalifikační
kurz pro zájemce o vykonávání funkce na
pobytových táborech, pro členy HJ ČČK.

2 390,00 Kč/os

Základy zdravotnických znalostí pro členy
dobrovolných jednotek PO (GŘ HZS)
16 hod. / GŘ HZS ČR Č.j. PO-1079/IZS-2007

1.100,00 Kč/os

Na objednávku
Pravidelný kurz

Doktorů se nebojíme, aneb první pomoc v
mateřinkách

30,00 Kč/ dítě

Hravou formou praktikovaná první pomoc pro
nejmenší. Cca 50 –60 minut.

Na objednávku pro
třídní kolektivy

První pomoc a sebeobrana pro ZŠ a SŠ…

První pomoc pro středoškoláky

Na objednávku pro
třídní kolektivy

PŘÍSPĚVKY NA MASKOVÁNÍ
Veřejné akce, dětské dny
- monokly, modřiny, odřeniny
Speciální efekty
- jizvy
- průstřely

Maskování figurantů pro akce
- autonehody, zlomeniny, krvácení
- nehody, popáleniny, poleptání

Na objednávku

Na objednávku pro
třídní kolektivy

40,00 Kč/ os

2 hodinovka základů první pomoci pro žáky a studenty
středních škol

- amputace (zapůjčení)

Na objednávku
Pravidelný kurz

60,00 Kč/ os

3 hodiny základů sebeobrany a první pomoci
Seminář ve spolupráci s lektory sebeobrany.

Speciální efekty - párty, Halloween
- efekty po domluvě s maskérem,
dle doby maskování a použitého
materiálu

100,00 Kč/maskér/
hodina
30, 00 Kč/zranění
30, 00 Kč/zranění
150,00 - 600,00 Kč/
zranění
280 Kč/ amputace ruky
od 100,00 Kč/osoba

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Všechny získané příspěvky jsou použity ve
prospěch činnosti ČČK.

