Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa wystartowała!

Niski
poziom
wiedzy
z
zakresu
pierwszej
pomocy,
a niekiedy także brak możliwości
kontaktu z praktykami w tej dziedzinie,
to problem, z którym boryka się całe
społeczeństwo. W jaki sposób można byłoby to zmienić?
Praktycznej odpowiedzi na to pytanie udzieliła grupa studentów z Rzeszowa, która
postanowiła zorganizować akcje propagującą pierwszą pomoc, która daje
możliwości nie tylko uczestnictwa w zajęciach teoretycznych, ale także zdobycie
umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
Po raz drugi ruszyła Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia
Bezpieczeństwa-ratujemy i uczymy ratować” dotycząca pierwszej pomocy.
Skierowana jest ona do szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich i miast do 20 tys.
mieszkańców z województwa podkarpackiego. Ubiegłoroczna pilotażowa edycja
odniosła duży sukces zarówno wśród uczniów i szkół, ale także i studentów. Dlatego
postanowiono powtórzyć tę akcję. W obecnej edycji bierze ok. 210 gimnazjalistów
z 14 placówek oraz 56 studentów i absolwentów ratownictwa medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego, wolontariuszy programu Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.
Organizatorem
Kampanii
Edukacyjnej
„Młodzieżowa
Akademia
Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy ratować” jest Fundacja Generator Inspiracji,
zaś jej współorganizatorem Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Celem kampanii jest propagowanie wśród młodych ludzi idei niesienia
pomocy oraz ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielenia
pierwszej pomocy.
Kampania składa się z 2 etapów. Pierwszy, trwa od 11 marca do 17 maja,
podczas którego czteroosobowe zespoły studentów przeprowadzą cztery zajęcia
z różnych zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w szkołach. Natomiast drugim
etapem, a jednocześnie finałem kampanii będą II Międzyszkolne Zawody Pierwszej
Pomocy, podczas których reprezentacje szkół będą mogły wykorzystać zdobytą
wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych symulowanych zdarzeniach.
W ostatnią sobotę, tj. 9.03.2013 roku, w Futomie odbyło się szkolenie
skierowane dla wolontariuszy, którzy przygotowani zostali do przeprowadzenia zajęć
w szkołach. Szkolenie zostało przeprowadzone przez czterech trenerów

z następującego zakresu materiałów: aktywne metody pracy z grupą, metodyka
nauczania pierwszej pomocy, podstawy pierwszej pomocy, traumatologia oraz stany
nagłe.
„Prowadzący
wykazali
się
ogromnym
profesjonalizmem
oraz
zaangażowaniem. Zaprezentowane metody zobrazowały jak w prosty i zrozumiały
sposób można przekazać wiedzę młodzieży” – mówi Łukasz, jeden z uczestników
szkolenia. Najważniejszą zasadą, jaką będą kierować się wolontariusze podczas
nauczania jest idea Konfucjusza – chińskiego filozofa brzmiąca „Powiedz mi,
a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie
pragnienie”.

Mamy nadzieję, że poprzez uczestnictwo w kampanii uczniowie staną się
wzorem do naśladowania dla swoich kolegów oraz szerokiej rzeszy dorosłych i będą
propagować idee niesienia pomocy każdej osoba, która będzie tego potrzebować.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Rzeszów, Marszałek
Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Jego Magnificencja
Rektor UR, a także Polska Rada Resuscytacji, Polskie Stowarzyszenie Ratowników
Medycznych, Instytut Ratownictwa Medycznego oraz Fundacja Rozwoju
Wolontariatu. Nasze przedsięwzięcie wspierają również patroni medialni – Gazeta
Nowiny, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Radio Centrum, Radio Feniks,
portale internetowe: PrzypadkiMedyczne.pl, Ogólnopolskie Forum Studentów
Medycyny i Lekarzy – MedFor.me, DlaStudenta.pl, Karetkowo.pl.
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