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Vážená pani Vzorová,

 znalost první pomoci hraje zásadní roli při záchraně lidských životů. Proto je velice důležité, aby její 
poskytování ovládali co nejširší vrstvy obyvatel.

 Český červený kříž má v poskytování předlékařské první pomoci dlouholeté zkušenosti. Zároveň 
má vypracován vzájemně na sebe navazující systém výuky první pomoci, v jehož rámci 
každoročně vyškolí a doškolí více než 50 000 dětí, mládeže a dospělých.

 Výuka dětí a dospělých v poskytování předlékařské první pomoci patří 
k hlavním úkolům Českého červeného kříže.

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

 vyhlašuje každoročně Mezinárodní federace červeného kříže 
a červeného půlměsíce. Je připomenutím významu a důležitosti předlékařské 
první pomoci jako základního a nezbytného kroku vedoucího k záchraně 
lidského života!

 Letos proběhne již 12. ročník Světového dne první pomoci. V sobotu 8. září 2012 si nenechte ujít: 
● Ukázky poskytování první pomoci se zapojením veřejnosti
● Ukázky zásahů týmů ČČK
● Realistická znázornění poranění osob
● Ukázky použití automatického externího defibrilátoru (AED)

Praha 2. září 2012

www.cervenykriz.eu

Záchranná služba 155

Hasiči 150

Policie 158

Tísňové volání 112 

Karta pro přivolání odborné pomoci při nehodách
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POMOZTE 

NÁM POMÁHAT

Slepte obě strany dohromady



 Využijte možnost zažít modelové krizové situace a vyzkoušet si jejich řešení. Správné zvládnutí 
takovýchto situací může často znamenat záchranu lidského života. 

 Veřejnost bude mít také možnost seznámit se s aktuálnimi Standardy první pomoci  
- příručkou pro lektory, kteří předlékařskou první pomoc vyučují. 

 Tato akce se bude konat ve všech krajských a okresních městech na celém území 
České republiky!

 Na ulici, doma, ve škole anebo v zaměstnání jsme denně vystavováni nebezpečí úrazu nebo 
akutnímu zhoršení zdravotního stavu. Právě proto je tak důležité být dobře připraven na možné komplikace. 

 Správné poskytnutí první pomoci často rozhoduje o životě a smrti. 
Podpořte, prosím, projekty zaměřené na její znalost! Váš finanční dar 
v jakékoliv hodnotě může pomoci k záchraně dalších lidských životů!

 Možná bude jednou něčí život záviset právě na Vaší znalosti první pomoci.  
A možná díky Vaší finanční podpoře jiní lidé dokážou v kritické situaci podat  
pomocnou ruku právě Vám!

Za všechny budoucí zachráněné lidi Vám již nyní DĚKUJEME!

S úctou

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2012 
Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2013.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která 
zpracovává osobní údaje pro naši společnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu 
nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům 
z naší strany neprodleně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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