Záchranáři Česká Kamenice, z.s.
Palackého 689, 407 21 Česká Kamenice
IČO: 26541131 www.zachranarick.cz

___________________________________________________________________________
Zpráva o realizaci projektu 3 kroky pro život za rok 2015 - 2016
Projekt 3 kroky pro život byl realizován v průběhu roku 2015 na 12-ti projektových
dnech a osloveno bylo celkem 743 dětí a mládeže z 5 krajů ČR. V roce 2016 byl projekt
realizován na 11 projektových dnech (další projektový den je připravován na listopad) a bylo
osloveno 765 dětí ve 3 krajích ČR. Celkem tak projekt doposud oslovil 1508 dětí.
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2015
Karneval na sněhu Horní
Podluží (UK)
150 let SDH Roudnice
(UK)
Mladý záchranář Děčín
s HZS (UK)
ZŠ Vojnovičova Ústí nad
Labem (UK)
Pražská muzejní noc
(HMP)
Den IZS Děčín (UK)
ZŠ Máchova Děčín - den
s IZS (UK)
Dětský tábor Lindava
(LK)
Dětský tábor Jánská (UK)
Dětský tábor Celní správa
Skučice u Vodňan (JČK)
Mariánská pouť Česká
Kamenice (UK)
Globus Plzeň (PK)

11.10.2015

2016
28.4.2016

Den s modrým majákem
Nový Bor (LK)

28.4.2016

Den IZS Dobříň (UK)

20.5.2016

Den se složkami IZS Česká
Kamenice (UK)

21.5. 2016

160 let SDH Česká
Kamenice (UK)

27.5.2016

Den s Ajaxem Štětí - park u
Labe (UK)

11.6.2016

Den IZS Louny (UK)

11.6.2016

Pražská muzejní noc (HMP)

21.6.2016

ZŠ Úštěk (UK)

30.7.2016

Lávka – Rohatce (UK)

5.8.2016

Zážitkový kurz PP - Dobříň
Děti (UK)

27.8.2016
9.11.2016

Akce JSDH ChotěšovBezpečně do školy (UK)
Školení veřejnosti Jiříkov
(UK)

Na realizaci projetu se v roce 2016 podílelo 14 členů organizace. Za čas, vstřícnost a
pomoc s přípravou materiálů, rekvizit i samotnou realizací projektu bychom jim touto cestou
chtěli všem poděkovat. Realizační tým projektu 3 kroky pro život 2016: Zdeněk Břečka, Jiří
Břečka, Jan Břečka, Eliška Břečková, Michaela Havlíčková, Jiří Chrastina, Monika Kekelová,
Lenka Knolová, Jan Košut, Stanislav Moravec, Marcela Nováková, Michal Ryšavý, Lucie
Tuswaldová, Zdeňka Vlášková
V rámci projektu byly shromažďovány data od účastníků projektu, věnující se
zkušenosti s reálným využitím tísňové linky.
Tabulka č.1 Charakteristika vzorku:
Rok sběru dat
2015
2016

Průměrný vek
7,51
8,61

Zastoupení chlapců
44,90%
50,76%

Zastoupení dívek
55,10%
49,24%
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Počet respondentů v %

Ve
vzorku
Graf č. 1
oslovených
dětí
se
nacházelo v roce 2015
Zkušenost s voláním na tísňové linky
11,20% a v roce 2016
100
18,18% dětí, které se
80
setkali se situací, kdy bylo
zapotřebí využít volání na
60
tísňové linky. I přes nízký
40
věk respondentů mělo 1120
18% dětí zkušenost s tím,
že bylo zapotřebí volat na
0
2015
2016
tísňovou linku a to
převážně v souvislosti se
Ano
11,2
18,18
zdravotním problém jich
Ne
88,8
81,82
samotných nebo jejich
blízkých/rodinných příslušníků (kvantitativní data z rozhovoru). Ve vzorku však byly i
případy, kdy samo dítě muselo volal tísňovou linku. Vzhledem k nízkému věkovému průměru
a fixaci této vzpomínky lze předpokládat, že se jednalo pro dítě velmi intenzivní
zážitek/vzpomínku. Rozhovor s dětmi je veden zdravotnickými pracovníky se zkušenostmi
s poskytováním psychologické podpory a v případě vyhodnocení je doporučován kontakt
s psychologickým intervenčním centrem.
Žádné z dětí se v rámci dotazování nepřiznalo ke zkušenosti byť nepřímé se zneužitím
tísňové linky. Tyto data mohou naznačovat i na to, že vnímají tento čin jako nevhodný a tudíž
v přímém kontaktu se záchranáři tuto skutečnost zatajují.
Po ukončení projektového dne v rámci pravidelných setkání členů organizace
probíhají shrnutí projektových dní a jsou přednášeny kazuistiky, se kterými se členové setkali
(např. zkušenosti dětí a rodičů s mimořádnou událostí/voláním na tísňovou linku, netradiční
otázky). Následně probíhá diskuse nad možnostmi příčin a řešení situace.
Zpracovala: Mgr. Eliška Břečková
Ke dni 18.10.2016
Odkazy:
https://www.facebook.com/ZachranariCeskaKamenice/
http://zachranarick.cz/
Dále příloha fotodokumentace z realizace projektových dní (str 3/3)
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