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Páté narozeniny Záchranného t˘mu ââK
SoutûÏ v první pomoci na Slezskoostravském hradû vyhrála druÏstva policistÛ
OSTRAVA Zadarmo a pro v‰echny! V duchu odpovídajícímu jeho
poslání poﬁádal Záchrann˘ t˘m
âeského ãerveného kﬁíÏe Ostrava
první ﬁíjnov˘ víkend oslavy 5. narozenin. Vyvrcholilo to na Slezskoostravském hradû akcí se v‰eﬁíkajícím
názvem „Hrad Ïije první pomocí“.
Ke gratulantÛm nemohla nepatﬁit
spoleãnost OKD.
„MÛÏeme b˘t maximálnû spokojeni, odhadem jsme tady mûli na tﬁi a
pÛl tisíce lidí,“ prohlásil jednatel
t˘mu Marek Prá‰il s tím, Ïe bez podpory hlavního partnera – OKD – by
si tak velkou akci mohli sotva dovolit. Její souãástí byly kromû 1. roãníku SoutûÏe pro nezdravotnické sloÏky Integrovaného záchranného
systému v poskytování první pomoci
rÛzné ukázky ãi poradenství.
Vyvrcholení pak pﬁedstavovala
soutûÏ samotná – na nûkolika stanovi‰tích ãekaly na druÏstva úkoly
v podobû o‰etﬁení dívky kousnuté
psem, mladíka poﬁezaného motorovou pilou ãi obûti hospodské rvaãky.
Figuranti byli vûrohodnû namaskováni vãetnû umûlé krve. V poskytování
první pomoci si vedli nejlíp ostrav‰tí
policisté – z pohotovostního poﬁádkového odboru, Vítkovic a Poruby.

V soutûÏi zvítûzili policisté, zde pomáhají dívce pokousané psem.
Záchrann˘ t˘m si pûtileté období ãinnosti pﬁipomíná také v˘stavou fotografií ze sv˘ch zásahÛ a
akcí v Krevním centru Fakultní

Hrad Ïije první pomocí – koná se nástup pﬁed zahájením soutûÏe
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nezdravotnick˘ch druÏstev.

Nadace OKD podpoﬁila Kluby
maminek pro v˘jimeãné dûti
OSTRAVA (r) Ostravské sdruÏení
Místo pro dûti pomÛÏe pﬁibliÏnû 80
handicapovan˘m a hyperaktivním
dûtem pﬁi jejich zaãlenûní do spoleãnosti. Dûtí s autistickou diagnózou a také zdánlivû nezvladatelní
hyperaktivní prckové se pﬁipravují
na zaãlenûní do bûÏného Ïivota
v rámci KlubÛ maminek pro v˘jimeãné dûti, které podpoﬁila sv˘m
grantem Nadace OKD.
„Na‰e speciální ‰koliãka je
zamûﬁená na práci s mal˘mi dûtmi,
které se narodily s postiÏením autistického spektra. Zvlá‰tním druhem
autismu je takzvan˘ aspergerÛv
syndrom, kter˘ rodiãe ãasto nemusí
ani rozpoznat,“ vysvûtlila realizátorka projektu Vûra Stuchlá. „Tyto
dûti jsou upovídanûj‰í, mohou mít
napﬁíklad encyklopedické znalosti,
v˘bornou pamûÈ nebo zvlá‰tní
matematické schopnosti, proto se
zprvu jeví spí‰e jako v˘jimeãnû
nadané. Pﬁi vstupu do kolektivu se
v‰ak zaãnou projevovat jako typiãtí
autisté, tedy mohou b˘t agresivní a
nezvládají komunikaci s ostatními
dûtmi. RovnûÏ pracujeme i s dûtmi
hyperaktivními, které jsou pro rodiãe zkrátka nezvladatelné.“ doplÀuje
Stuchlá.

Aktivity KlubÛ maminek probíhají dvakrát t˘dnû na dvouhodinov˘ch setkáních. Speciální pedagogové a psychologové pomáhají
dûtem ve vûku od 2 do 7 let nauãit
se komunikovat s ostatními dûtmi,
vedou je k samostatnosti a uãí je
vytvoﬁit si základní sociální návyky
pro vstup do mateﬁsk˘ch ‰kol.
„V pﬁítomnosti rodiãÛ si dûti
dohromady povídají, hrají, cviãí,
tanãí, zpívají a souãasnû je jim
vûnována speciální péãe odborníkÛ, kteﬁí ãinnosti korigují a pÛsobí
jako aktivní poradci.“ popisuje
Stuchlá. Rodiãe se zároveÀ mohou
zúãastnit odborn˘ch pﬁedná‰ek a
vypÛjãit si potﬁebnou literaturu
z novû zﬁízené knihovny.
Darovanou ãástku 70 000 Kã
organizace vyuÏije hlavnû na
nákup speciálních pomÛcek a
vybavení ‰koliãky. Pro dûti poﬁídí
napﬁíklad v˘tvarn˘ materiál, barviãky, speciální hraãky, cviãební
pomÛcky a hudební nástroje. „Jsou
to potﬁebné vûci, které dûtem
pomohou pﬁi jejich zaãlenûní do
spoleãnosti a navíc budou organizaci slouÏit i v budoucnu,“ vysvûtlil
mluvãí Nadace OKD Vladislav
Sobol.

nemocnice v Ostravû-Porubû. Pﬁístupná je do konce leto‰ního roku.
Náplní práce „t˘mu“ je asistence pﬁi kulturních, spoleãensk˘ch a

Figuranti byli maskovaní vûrohodnû, tento simuluje obûÈ rvaãky.
sportovních podnicích, poﬁádání
zdravotnick˘ch kurzÛ ãi ‰kolení
pro veﬁejnost a je také zálohou –
druhosledovou sloÏkou – Integro-

vaného záchranného systému pﬁipravenou na katastrofy, ne‰tûstí i
nepﬁedvídané události.
Radek Luk‰a

