Název organizace:
Název projektu:
Účel programu:
Oblast dotačního záměru:
Celkové náklady:
Přidělená dotace:
Účel, obsah a cíl projektu:

Vztah projektu k městské
části Praha 3:
Dosavadní činnost
žadatele:

Junák – český skaut, středisko Maják Praha, z. s.
ZDrSEM - zdravotnická kvalifikace dorůstající generace
vedení skautských oddílů
Jednorázové akce pro děti a mládež
Oblast volného času
49 500 Kč
40 000 Kč
Cílem akce je rozvoj schopnosti poskytování první pomoci a zdravotnické
péče, ať již dětem v oddílech či spoluobčanům během každodenního života
ve městě. Zároveň je jejím smyslem také dosažení platné zdravotnické
kvalifikace, která je vyžadována pro práci s dětmi a mládeží v Junáku. Chtěli
bychom touto cestou požádat o dotaci na uspořádání kurzu pro zdravotníky
zotavovacích akcí. Jedná se o akci nazvanou ZDrSEM – zdravotní zážitkový
kurz akreditovaný MŠMT ČR, s osmnáctiletou historií a lektory z řad
profesionálních lékařů, záchranářů a mediků. Hlavní náplní kurzu jsou nácviky
život zachraňujících dovedností a schopnosti poskytnout první pomoc,
a to i v emočně vypjatých situacích. Základem ZDrSEMu je prověřená
metodika práce se simulovanými situacemi, díky nimž se účastníci vžívají
do reálných situací, které se učí rychle a efektivně řešit. Praktické nácviky jsou
doplněny vždy reflexí dané situace, ale také teoretickými bloky z oblasti první
pomoci. Více na www.zdrsem.cz. Jsme přesvědčeni, že zvýšení zdravotnické
kvalifikace našich dospívajících členů bude přínosem nejen pro ně samé
a naše oddíly, ale také pro společnost, ve které se pohybujeme a žijeme.
Naše skautské středisko dlouhodobě působí na Praze 3 a většina jeho členů je
obyvateli MČ Praha 3.
Skautské středisko Maják Praha sdružuje přibližně 150 členů a působí na
Praze 3 od roku 1990, působnost některých oddílů sahá i do období před
tímto datem. Za tu dobu prošly našimi oddíly stovky dětí, které se snažíme
vychovávat na základě demokratických a křesťanských principů –
k odpovědnosti vůči sobě, svým bližním i své vlasti a prostředí, ve kterém
žijeme. Náplní naší činnosti jsou pravidelné každotýdenní schůzky, několikrát
do měsíce výlety do přírody, tři týdny v roce pak trávíme na letním táboře.
MČ Praha 3 vděčíme za podporu naší činnosti, která směřuje kromě jiného
také ke zlepšování prostředí i mezilidských vztahů v naší městské části.

