Sbor dobrovolných hasičů Běloves
představuje

„RESCUE CAMP 2014“
IV.ročník hasičsko – záchranářského tábora
Lákají Tě reálné záchranné akce po boku opravdových profesionálů ?
S námi je zažiješ !
Je Ti mezi 11 – 18 lety ?
Staň se součástí táborové záchranné jednotky a poznej sílu akce na vlastní kůži.
Zjisti jak se chovat v krizových situací, nauč se poskytovat první pomoc v „ohrožení
života“ i pracovat s opravdovou technikou a spoustu dalšího.
Ve spolupráci se skutečnými profíky z řad záchranářů budeš poskytovat první pomoc,
zasahovat v horském terénu, připraven jednat na vodě i silnicích. S hasiči budeš
vyprošťovat raněné i hasit požáry a společně s policií vstoupíš do světa dopravních nehod
a pátrání po pohřešovaných osobách.
14 dní na Devítce prožiješ ve víru napětí, her a zábavy v táboře i mimo něj…
Termín: 26.7. – 9.8.2014
Cena : 4180,- Kč

Místo : TZ Devítka, Nízká Srbská
Sleva pro členy SDH : - 200,- Kč*
Sleva pro sourozence : - 500,- Kč*
*Slevy lze sčítat

Kontakty:
Hlavní vedoucí : Jaroslav Čmelík, 775 733 323, cmelak@rescuecamp.cz
Zástupce hl.vedoucího I.: Dáša Kadlečková, 603 261 755, dkadleckova@gmail.com
Zástupce hl. vedoucího II. : Jakub Šimek, 777 989 449, sima@rescuecamp.cz

Více informací a také možnost se přihlásit najdeš na
www.rescuecamp.cz
nebo na
cmelak@rescuecamp.cz
Partneři:

Popis projektu RESCUE CAMP 2014
Pořadatel: SDH Běloves, okres Náchod
Adresa žadatele: U zbrojnice 322, 547 01 Náchod – Běloves, IČ: 48623971
Název projektu: RESCUE CAMP 2014
Termín uskutečnění projektu: 26.7.- 9.8.2014 (tj. 15 dní)
Místo uskutečnění projektu: táborová základna Devítka, Nízká Srbská, okres Náchod
Cílová skupina: mládež ve věku od 11 let
Předpokládaný počet účastníků: 50 + 20

Vedoucí projektu: Čmelík Jaroslav, SDH Běloves
Adresa: Palackého 261, 549 31 Hronov
Telefonní spojení: 775 733 323
E-mail: cmelak@rescuecamp.cz

WWW presentace : http://www.rescuecamp.cz

Popis projektu:
Rescue camp je netradiční ojedinělý projekt hasičsko-záchranářského dvoutýdenního tábora - vzdělávacího kurzu,
v rámci kterého se dospívající mládež seznamuje s prací základních i ostatních složek Integrovaného záchranného
systému (IZS). V roce 2014 se uskuteční již jeho IV. ročník.
V první části kurzu se účastníci učí především teoreticky zvládnout základní prvky první pomoci, která je doplněná
praktickými ukázkami v co nejzajímavější formě. Tento výcvik probíhá v tzv. kempech, které jsou tematicky
specializované. Nechybí mezi nimi kemp přednemocniční první pomoci, hromadného neštěstí, kemp vodní
záchranné služby, kemp horské služby a samozřejmě hasičský kemp. Do těchto kempů poskytují partneři projektu
nejen vyškolené lektory a odborníky, ale také specializované materiální vybavení a prostředky, bez kterých by
nebylo možné provádět praktický simultánní výcvik.
V další části vzdělávacího kurzu přicházejí na řadu modelové situace připravené v autentické formě tak, aby
maximálně odpovídaly reálné situaci. Účastníci se tak ocitnou u různých nehod, požárů či jiných krizových situací a
na vlastní kůži si okusí, co zažívají profesionální záchranáři každý den.
Nedílnou součástí je i zapojení psychologa Hasičského záchranného sboru a specialistů psychosociální intervenční
služby, který s účastníky po provedeném zásahu simulované situace rozebere a poskytne nejenom cenné rady, jak
zvládnout mimořádnou událost a související stres, ale také výchovně vzdělávacím způsobem působí na pozitivní
hodnoty vztahu ke zdraví a lidskému životu.
Na projektu spolupracuje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, sbory dobrovolných hasičů a další složky IZS, kteří poskytují v rámci výcviku jinak
obtížně dostupné prostředky, které přibližují zásahy co nejblíže realitě.
Modelové záchranné situace jsou sice hlavní zážitkovou částí celého projektu, ale realisticky simulují situace, ve
kterých se může ocitnout každý z nás a právě na reakcích v tu chvíli závisí i záchrana lidských životů.

Cíl projektu:
Základním cílem vzdělávacího kurzu je v první řadě reálná výchova dospívající mládeže k základním návykům při
záchraně lidského života. Účastníci se v rámci tematicky zaměřeného výcviku teoreticky i prakticky seznámí
s činností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a naučí se základům chování v krizových
situacích ohrožujících život člověka.
Dalším významným cílem je naučit mládež vzájemné pomoci, vzájemnému respektování se, týmové spolupráci,
zkrátka přivést je k tomu, jak může být důležité nebýt lhostejný ke svému okolí.
Naučit se zachraňovat život, vzájemně si pomáhat, respektovat se, spolupracovat v týmu a umět si poradit v těžké
situaci.

Partneři projektu:
Nad projektem převzala záštitu Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,
Dalšími partnery projektu jsou Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, sbory dobrovolných hasičů
okresu Náchod, Český červený kříž Nové Město nad Metují, Policie ČR, Záchranná brigáda kynologů
Pardubického kraje, psychologové Hasičského záchranného sboru a další profesionální i dobrovolné složky v rámci
Integrovaného záchranného systému ČR.
Krátké prezentační video z předchozích ročníků Rescue campu naleznete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=BxyByZz64PY
videoupoutávka z I.ročníku 2011
V Náchodě dne 25.5.2014

