Nákupem kurzu první
pomoci podporujete naši
činnost
Náš Oblastní spolek Českého červeného kříže
Jablonec n. N. (OS ČČK JN) patří mezi 68
Oblastních (tedy okresních) spolků, které jsou
součástí našeho mateřského Českého
červeného kříže.
Každý oblastní spolek má vlastní právní
subjektivitu a je nestátní neziskovou organizací,
která má rozmanitou činnost a vlastní způsoby
získávání financí.

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

zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl L, vl. 39584

Kurzy
připravujeme
akreditované
i neakreditované, menší i větší, specializované,
v rámci BOZP, zážitkové a teambuldingové.

Kontakt:

Objednávkou našich kurzů podporujete i naši
další činnost, tedy programy pro děti a mládež,
bezpříspěvkové dárcovství krve a projekty
návazné na sociální služby.

KURZY PRVNÍ
POMOCI 2019

IČ 00426083
bankovní spojení KB Jablonec n. N.
1933451/0100
43-4918890287/0100

Naší vlastní činností, kterou si vyděláváme na
chod OS ČČK JN a realizaci projektů jsou hlavně
realizace kurzů první pomoci a zdravotnické
dozory na akcích sportovních a kulturních.

A co je nejúžasnější?

Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N.

Telefon +420 483 356 216

reditelka@cck-jablonec.cz, +420 732 542 934
kurzydm@cck-jablonec.cz, +420 607 653 910
kurzy@cck-jablonec.cz,

+420 722 944 155

Děkujeme za Vaši
podporu, za tým ČČK
Katka Havlová
ředitelka úřadu

Telefon: +420 483 356 216

„Už 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný“

GSM: +420 722 944 155

"Věříme v život a věříme v šance na život"
Základní kurzy první pomoci
Základy první pomoci v rámci BOZP (1,5 - 2 h)
Kurz dle požadavků zaměstnavatele (BOZP), teoretickopraktický, realizovaný
po dohodě v prostorech
zaměstnavatele, nebo v učebně ČČK. Zaměstnavatel
obdrží potvrzení
o provedeném školení PP. Skupiny max. do 25 osob

Základy první pomoci v rámci BOZP (1,5 - 2 h)
Skupinový teoretický kurz první pomoci v rámci BOZP,
skupiny nad 26 osob, realizováno v prostorech
určených zaměstnavatelem, různá témata dle dohody.
Zaměstnavatel obdrží potvrzení

Kurz pro uchazeče o řidičský průkaz (6 h)
Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský
průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v
poskytování první pomoci je dán Zákonem č.
247/2000 Sb., Na tuto normu je ČČK držitelem
certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).
Absolvent obdrží potvrzení o aktivní účasti.

Do 12 osob

1890 Kč
13 - 25 osob

1890 Kč
+195 Kč/os
Na objednávku
od počtu 6 osob

5 600 Kč
40 a více osob

+195 Kč/os
Na objednávku

295 Kč/os
Pravidelný kurz
+ možnost
objednání
individuálně

V ceně kurzu výuková publikace + u pravidelných kurzů
v učebně ČČK drobné občerstvení, voda, káva, čaj
Je dobré se seznámit s některými situacemi, tak
abychom jim nejlépe mohli předcházet a pokud to není
možné, abychom je co nejefektivněji dokázali řešit a co
je důležité, hlavně včas. Kurz pro širokou veřejnost.

Čtyři hodiny pro život (4 h)

255 Kč/os
Pravidelný kurz
+ možnost
objednání
individuálně

450 Kč/os

Kurz první pomoci, základní rozšířený praktickoteoretický kurz o základních život ohrožujících stavech,
norma vhodná jako rozšířený kurz pro zdravotníky na
pracovišti, tak pro laiky , absolvent získá průkaz ,
osvědčení o absolvování kurzu.

Červený kříž je držitelem
evropského certifikátu
první pomoci EFAC

Specializované kurzy první pomoci

První pomoc pro pracovníky poskytovatelů
sociálních služeb (MPSV) (6 h)

1 150Kč/os

Zážitkové kurzy pro firmy (5,5 - 9 h)

Kurz první pomoci seznamující účastníky nejen se
život zachraňujícími úkony, ale i se stavy
neúrazovými, urgentními, s péčí o různé cílové
skupiny při sociální péči. Určeno pro pečovatelky
a další pracovníky v sociálních službách.

Na objednávku od
počtu 6 osob

26 - 39 osob

Základní kurzy rozšířené

První pomoc v běžném životě (2 - 2,5 h)

Akreditované kurzy první pomoci

Pravidelný kurz
+ možnost
objednání
individuálně

Základy první pomoci (12 h)

+ při zájmu je 2x v
roce otevřen kurz i na
ČČK, určený pro
jednotlivé zájemce o
problematiku

1 200 Kč/os

Kurz první pomoci pro širokou veřejnost, pro pracovníky,
kteří odjíždějí do zahraničí a potřebují mít platnou normu Na tuto normu je ČČK
držitelem evropského
první pomoci, pro různé zájmové skupiny, které chtějí
certifikátu EFAC
prožít první pomoc zážitkem, pro teambuldingové akce
Pravidelný kurz
firem s ušlechtilým cílem (procvičit si první pomoc
+ možnost objednání
maximálně prakticky). Účastníci obdrží certifikát a průkaz
individuálně
s evropskou platností.

Základní norma zdravotnických znalostí
(MŠMT) (20 h)

1 390 Kč/os

Kurz první pomoci základní anatomie a fyziologie,
život ohrožující stavy v teorii a praxi, zaměřeno
hlavně na děti. Kurz v rámci doživotního vzdělávání
pedagogických pracovníků, určeno hlavně
vedoucím dětských skupin a pedagogům.

Pravidelný kurz
+ možnost objednání
individuálně

Zdravotník zotavovacích akcí (MŠMT)(43 h)

2 490 Kč/os

Rekvalifikační kurz pro zájemce o vykonávání
funkce na pobytových táborech, pro členy HJ ČČK,
pedagogy, kteří jezdí s dětmi na pobyty. Ukončeno
zkouškou a vydáním Osvědčení + průkazky.

Pravidelný kurz
2x v roce
Na objednávku
od počtu 8 osob

DOŠKOLENÍ - malé opakování, 6 hodin

690 Kč/os

doporučeno každé 4 roky

Člen první pomoci (MŠMT) (82 h)
Účastníky kurzu Člen první pomoci čeká 56 hodin
teoretických a 30 hodin praktické výuky, kde si
všechny nabité vědomosti vyzkouší prakticky
v různých modelových situacích. Zájemcům o
funkce garanta první pomoci v podniku, budoucím
instruktorům v autoškolách. Ukončeno zkouškou a
vydáním Osvědčení .

DOŠKOLENÍ - malé opakování, 8 hodin
doporučeno každé 4 roky

Ceny na

vyžádání
Kurz zcela celý připravený na míru firmy, modelové
situace připraveny zážitkově s reálně maskovanými
Na objednávku, nutné
poraněními zasazenými dle přání zákazníka do firmy,
nejprve projednat
požadavky
ČČK, přírody + možnost dalšího programu.
Kurz profesní školení řidičů dle zákona
374/2007 Sb. (12 h)
Kurz vstupní,
profesní způsobilosti k získání
a prohloubení znalostí o zdravotních rizicích a jejich
předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
prevence a řešení mimořádných událostí v provozu
na pozemních komunikacích.
Účastníci obdrží Certifikát a průkaz první pomoci
s evropskou platností.

1 390 Kč/os
Pravidelný kurz
+ možnost objednání
individuálně
Pro účast v tomto
kurzu musí mít
autoškola s ČČK
uzavřenu smlouvu o
spolupráci

Základy zdravotnických znalostí pro členy
dobrovolných jednotek PO (GŘ HZS) (16 h)

1 250 Kč/os

Kurz je určen členům dobrovolných jednotek PO, je
zakončen osvědčením s platností na 5 let.
Specializační kurz schválený GŘ HZS ČR
Č.j. PO- 1079/IZS-2007.
DOŠKOLENÍ - malé opakování, 4 hodiny
doporučeno každé 4 roky

Na objednávku

450 Kč/os

Ceny platné od 1. 6. 2019
Pro účastníky kurzů možnost zakoupení osobní lékárničky.
Pro firmy v rámci kurzu možnost konzultace vybavení lékárničky na
pracovišti + nabídka na dovybavení lékárny dle potřeb jednotlivých
provozů.

7 950 Kč/os
Pravidelný kurz
1x v roce
Na objednávku
od počtu 8 osob

Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou
Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontakt:
reditelka@cck-jablonec.cz +420 732 542 934
kurzydm@cck-jablonec.cz +420 607 653 910

1 050 Kč/os

kurzy@cck-jablonec.cz

+420 722 944 155

