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Jak się zachowa Twój , kiedy będzie świadkiem wypadku?wychowanek

Czy  może nas ?dziecko uratować

Czy potrzebujemy ?Małych Bohaterów

WARSZTATY
dla przedszkoli i szkół 
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Nasz program to odpowiedź na potrzeby 
nowoczesnego nauczania. Za pomocą 
zabawy, w sposób praktyczny uczymy dzieci 
postaw probezpiecznych i zaszczepiamy 
w nich ciekawość wiedzy na temat udzielania 
pierwszej pomocy. Wierzymy, że uczenie dzieci 
bezpiecznych zachowań i altruizmu ma sens już 
od najmłodszych grup przedszkolnych. Dlatego 
też, przygotowaliśmy zajęcia dostosowane do 
każdej z grup – od maluszków, aż po ośmio-
klasistów, tak aby mieć pewność, że każde 
dziecko wyniesie jak najwięcej z zajęć. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną, jaka 
panuje na świecie, postanowiliśmy rozszerzyć 
nasz program o zabawy i ćwiczenia odnoszące 
się do .higienicznego trybu życiaCały nasz program

jest oparty na najnowszych
wytycznych Europejskiej

 Rady Resuscytacji
COVID-19

WARSZTATY
dla przedszkoli i szkół 

http://www.facebook.com/kurspierwszapomoc/


Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową przez z wykształceniem Ratownika Medycznego 
pedagogicznym, który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Na bazie tego 
doświadczenia oferujemy Państwu wyjątkowe zajęcia, które będą ekscytujące dla dzieciaków, 
inspirujące  dla Nauczycieli  oraz  pomocne dla Rodziców.
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WARSZTATY
dla przedszkoli i szkół 

Podczas zajęć
wykorzystujemy

 materiałyautorskie
edukacyjne
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Od paru lat stawiamy wyłącznie na edukację i pro�laktykę. Dlatego, aby chronić naszych 
Uczestników, nasze zajęcia są prowadzone przez , który aktualnie Ratownika nie pracuje 
w systemie służby zdrowia. Podczas każdych warsztatów, organizator otrzymuje na piśmie 
odpowiednie  oświadczenie.

WARSZTATY
dla przedszkoli i szkół 



Zajęcia odbywają się w dwóch formach:

jednorazowych warsztatów

cyklicznych zajęć pro�laktycznych
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Czas zajęć:

• 30-40 minut w przedszkolach

• 45 minut w szkołach podstawowych

WARSZTATY
dla przedszkoli i szkół 

Zajęcia prowadzimy osobno 
w każdej grupie wychowawczej

http://www.facebook.com/kurspierwszapomoc/


NASZE MATERIAŁY
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rozdawane po zajęciach:

http://www.facebook.com/kurspierwszapomoc/


SZKOLENIE
PIERWSZA POMOC
dla osób pracujących z dziećmi

 •  podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 •  ocena stanu poszkodowanego
 •  ocena czynności życiowych
 •  wzywanie służb na miejsce zdarzenia
 •  pozycja bezpieczna
 •  resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  omdlenie • zadławienie • oparzenia
 •  rany/krwotoki
 •  stłuczenia •  zwichnięcia • skręcenia • złamania
 •  apteczka pierwszej pomocy

Szkolenie pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego 
trwania, uczestnicy dowiedzą się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu człowieka. Prowadzimy również szkolenia online 

TEMATY PORUSZANE W TRAKCIE SZKOLENIA:

Ceny szkolenia w promieniu  od Bielska-Białej50 km
do 8 osób
9-12 osób
13-16 osób
17-20 osób

500 zł
700 zł
900 zł
1000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na indywidualnych warunkach czasowo-cenowych. 
W przypadku większych odległości i ilości osób, ceny są ustalane indywidualne. Wystawiamy 
faktury (podane ceny są cenami brutto).



Zdajemy sobie sprawę, że przy obecnej sytuacji gospodarczo-epidemiologicznej mogą być problemy 
z organizacją szkolenia stacjonarnego. W takich wypadkach proponujemy nasze alternatywne 
rozwiązanie  - Szkolenie e-learning – udostępniamy �lm instruktażowy, który każdy Pracownik 
może obejrzeć   we „własnym zakresie”. Po obejrzeniu �lmu pracownik rozwiązuje test, a my 
wystawiamy certy�kat.

Zapraszamy do kontaktu,
aby dostosować ofertę
do Państwa wymagań!
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SZKOLENIE

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC
ON-LINE

http://www.facebook.com/kurspierwszapomoc/


Zaufali nam:

… i wielu innych – zaufaj nam i Ty!

ZAPRASZAMY!

Pierwsza pomoc - szkolenia i warsztaty
                                     kontakt@zabezpieczeniamedyczne.eu32 215 99 99   513 195 475 

http://zabezpieczeniamedyczne.eu/

