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ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení účastníci, právě čtete informativní dokument ke školení “Bezpečně, mimoškolně”.  Jedná

se o tréninkový kurz podpořen programem Erasmus+. Projekt se bude konat na území České

republiky a je určen pro české a slovenské občany. Prosím, přečtěte si informace pozorně.

Prostřednictvím školení získají spolky možnost poskytnout svým pracovníkům s mládeží účast na

kurzu. Kurz poskytne komplexního průvodce v krizových situacích, bezpečnosti práce a

poskytování první pomoci. Cílem kurzu je předání, upevnění a nácvik znalostí a kompetencí při

krizové intervenci. Účastníci kurzu boudou schopni posoudit bezpečnostní rizika v rámci jejich

aktivit. Účastníci budou seznámeni s principy a postupy krizového řízení, dozví se základní

postupy poskytování první pomoci. Během kurzu budou proškoleni v oblasti prevence

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s mládeží a získají znalosti, díky kterým budou schopni

vytvořit bezpečné prostředí a zabránit úrazům v rámci mimoškolních aktivit.

Dílčí cíle projektu:

1) Proškolení pracovníků s mládeží k získání ucelených kompetencí a znalosti v oblasti krizové

intervence, poskytování první pomoci.

2) Poskytnutí možnosti navazování partnerství mezi českými a slovenskými organizacemi,

výměna dobré praxe.

3) Zvýšení kapacity zapojených venkovských neziskových organizací.

4) Poskytnutí příležitosti k participaci českým a slovenským účastníkům s jazykovou bariérou.

5) Předání znalostí a kompetencí k prevenci bezpečnosti v aktivitách, kde zapojení pracovníci s

mládeží působí.

O ČEM TRÉNINKOVÝ KURZ BUDE?



VÝSTUP PROJEKTU? NEJEN ZNALOSTI A SPOUSTU ZÁŽITKŮ…

Po samotné mobilitě předpokládáme, že zúčastnění budou obohaceni o kompetence a znalosti při

krizové pomoci. Aplikací znalostí do praxe dojde k větší bezpečnosti na pracovištích u

mimoškolních aktivit. Účastníci budou seznámeni s principy a postupy krizového řízení.

Je předpokladem, že účastníci budou mít znalosti a kompetence z těchto konkrétních oblastí:

- Jak komunikovat na tísňové lince, informace o postupech při dopravních nehodách, krvácení,         

úrazech.

- Jak poskytnout první pomoc, jak přistupovat k bezvědomému, jak zahájit resuscitaci.

- Jaké možné bezpečností rizika plynou z jejich mimoškolní aktivity, jak těmto rizikům   

 předcházet.

 - Co je to krizová intervence, typologie krizí, projevy, spouštěče.

- Bezpečnost práce, základy odpovědnosti.

- Jak předat znalosti a informace o bezpečnosti, prevenci mládeži, se kterou pracovníci pracují.

Jedním z výstupů je tvorba hry pro mládež zaměřená na prevenci bezpečnostních rizik v

mimoškolních aktivitách. Při využívání nového herního prvku se zvýší povědomí o bezpečnosti a

první pomoci mezi mládeží. Daná hra/metoda bude šířena i mezi další organizace. U tohoto

výstupu je možné, že se dopad rozšíří i do dalších organizací. Při aplikaci dané hry do praxe je

předpokladem, že se zvýší bezpečnost v rámci mimoškolních aktivit. Pracovníci s mládeží si v

rámci tréninkového kurzu vytvoří plán prevence bezpečnostních rizik. Tento plán bude sloužit pro

konkrétní mimoškolní aktivitu, v rámci které pracuje/dobrovolničí

Po skončení tréninkového kurzu pracovníci s mládeží budou schopni posoudit bezpečnostní rizika

v rámci jejich aktivit a provést případná preventivní opatření. Praktická cvičení pomohou

účastníkům vžít se do dané situace a aplikovat tak znalosti s vyšší pravděpodobností do praxe. Je

známo, že čím dříve se postiženému dostane pomoci, tím vyšší je šance na šťastný konec.



PROFIL ÚČASTNÍKŮ ANEB PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČEN

Do tréninkového kurzu jsou zapojeny neziskové organizace z různých koutů Slovenska a České

republiky, a to z důvodu většího dosahu výstupů projektu.

Pracovníci s mládeží budou obohaceni o teoretické a praktické znalosti v oblasti krizové

intervence, poskytování první pomoci. Jednotlivé bloky budou vedeny zkušenými lektory z České

republiky a Slovenska.

• Motivované lidi, kteří chtějí získat znalosti v oblasti problematiky krizové intervence,

poskytování první pomoci, zásady bezpečnosti práce (ve věku více než 18 let, horní věková

hranice není stanovena).

• Pracovníky s mládeží (vedoucí volnočasových kroužků, sociální pracovníci, učitelé, pracovníci

nízkoprahových center, sportovních klubů, apod.).

• Motivované dobrovolníky působící v organizacích, kde se pracuje s mládeží.

• Oficiálním jazykem bude čeština a slovenština, není nutnost znalost anglického jazyka.

• Nevadí, pokud ses ještě vzdělávacích kurzů pod programem Erasmus+ nezúčastnil/a. Právě

naopak, získáš informaci i tomto programu a zjistíš, jak je možné zapojit i tvou organizaci, kde

působíš. Nováčci jsou vítáni.

Do projektu jsou zapojeny následující organizace. Každá z nich má jiný způsob přihlašování. Nejspíš jsi

našel projekt právě na jejich webovkách, a proto víš, přes jakou organizaci se hlásit. Pokud máš zájem

zúčastnit se projektu, kontaktuj jednu ze zapojených organizací (pokud pocházíš z ČR nebo SK).

Organizace jsou rozděleny podle místa působnosti. Pokud tedy pocházíš například z Valašska, kontaktuj

organizaci Tady v Rožnově, z.s.

Koho hledáme?

Jak se přihlásit?



Slovensko:

• YOUTHFULLY YOURS SR (rosa@youthfullyyours.sk)

• Youth for Equality (https://www.youthforequality.sk/)

• Re:colo (http://recolo.sk/sk_SK/)

 

Česko:

• Brno for you, z.s. (www.brnoforyou.cz)

• Tady v Rožnově, z.s. (www.tadyvroznove.cz)

• ICM Jindrichuv Hradec z.s. (https://www.icmjh.cz/)

KOLIK MĚ ŠKOLENÍ BUDE STÁT?

Možnost účasti na tréninkovém kurzu je zdarma! Projekt je finančně podpořen z programu

Erasmus+. Jídlo, ubytování je plně hrazeno. Cestovní náklady jsou hrazeny do určitých limitů dle

vzdálenosti. Avšak ze zkušenosti můžeme říct, že cestovné z České republiky a Slovenska se

cenově do limitů vejde a je pokryto tedy 100 %. Náklady spojené s projektem budou hrazeny od

11.8. – 18.8. 2019. Zdravotní pojištění není hrazeno. Prosím, pokud pocházíte ze Slovenska,

zajistěte si pojištění. Cestovní náklady budou proplaceny přímo na tréninkovém kurzu (po dodání

všech jízdenek).

PRAKTICKÉ INFORMACE

Ubytování bude zajištěno v dvoulůžkových pokojích Hotelu Pod Javorem, který leží v nadmořské výšce 650

m n. m. v krásném a klidném prostředí Beskyd. Nedaleká obec Velké Karlovice je zařazena mezi střediska

cestovního ruchu.

 

Díky své poloze je hotel ideální pro letní i zimní turistiku, je dobře dostupný pro individuální 

i autobusovou dopravou a je ideálním místem pro celoroční sport, rodinnou rekreaci, školy v přírodě či

lyžařské kurzy.

 

Místo setkání bude na vlakovém nádraží ve Velkých Karlovicích a odvoz na místo konání projektu bude

zajištěn organizačním týmem. 

Tvůj příjezd do Velkých Karlovic by neměl být později než v 19:00 dne 11.8. 2019. Odjezdový den je určen

na 18.8., odjezd je možný po snídani.



Na každém pokoji je umyvadlo

s teplou a studenou vodou a

toaleta. 

Dámské a pánské sprchy

jsou umístěny zvlášť v

ubytovací části hotelu.



MÁTE DOTAZ? NAPIŠTE ORGANIZAČNÍMU TÝMU

Marie Přibylová: marie.pribylova@tadyvroznove.cz

Lucie Šťastná: lucie.stastna@tadyvroznove.cz


