Mládež Záchranného týmu (MZT)
Projekt vedený pod projektem První pomoc v Mládeží ČČK.
Předběžná myšlenka: dlouhodobí a osvědčení členové MZT by se později stali
plnohodnotnými členy ZT Ostrava bez zkušební doby. Během členství v MZT musí splnit tyto
podmínky: alespoň jedno z víkendových zdravotnických cvičení a odsloužit min. 30 hodin
(jako náhrada za placeného člena ZT) a vstupní zkoušky do ZT.
MZT by mohl být další krok k otevření zájmu mladých lidí k ČČK a první pomoci jako
takové. Mládež se bude moci podílet na zdravotnických dozorech a tím získat mnohé
zkušenosti z praxe.
Tento projekt by měl pomoci mladým zdravotníkům, kteří mají o tuto problematiku
zájem, získat důležité kompetence v první pomoci a mohou to být právě oni, kteří v kritický
situacích spojených s náhlou zdravotní indispozicí člověka zareagují správně a odvrátí
případné poškození zdraví nebo smrt. Vždyť i mládež může přispět k záchranně ne jednoho
lidského života.
Velitel MZT = koordinátor první pomoci MČČK

Vstupní podmínky
nutné předchozí zkušenosti v oboru první pomoci
→ minimum - KSS nebo ZZA Junior
→ praktické vstupní zkoušky
→ teoretický vstupní test

Činnost MZT
Členové Mládeže Záchranného týmu mohou být z řad Mládeže ČČK a základních
skupin MČČK Ostrava.
Ze ZT se vyberou členové, kteří by byli ochotni dělat zdravotnické dozory se svými
mladšími kolegy z MZT. K těmto dobrovolníkům by byli po dohodě přiřazováni členové
MZT, kteří by měli o zdravotnické dozory zájem. Dozory MZT by nebyly placené. Aby se
člen MZT mohl účastnit zdravotnického dozoru na jakékoliv akci, musí zde být i oprávněný
člen ZT, který nese za dozor veškerou zodpovědnost!

Postupné vzdělávání
Pro členy ZT ochotné spolupracovat s MZT a všechny členy MZT by se několikrát
v roce uskutečnila víkendová cvičení, na kterých by se nejen prověřila a osvěžila znalost první
pomoci, ale také udržely přátelské vztahy mezi ZT a MZT
Tato cvičení by spočívala v organizování zásahů různých modelových situací, kterými
by členové MZT museli projít pod odborným vedení ZT.

Tímto způsobem se zajistí dostatečné vzdělání jak pro MZT tak i pro ZT v teoretické i
praktické části první pomoci.

Pro člena ZT
Činnost v MZT bude pro člena ZT znamenat účast na zdravotnických víkendových
cvičeních a po vzájemné domluvě bude mít pod patronátem jednoho nebo více členů z MZT,
o které se bude profesionálně „starat“ a chodit s nimi na dozory a různé akce.
Od tohoto člena se vyžaduje ochota spolupracovat s mladými lidmi a snaha mladé
perspektivní zdravotníky naučit něco více než se dočtou v knížkách.
Samozřejmě veškerá tato činnost je založená na dobrovolnosti, tzn. ne každý člen ZT
musí být i členem MZT.

Pro člena MČČK
Činnost v MZT znamená profesionální růst v oblasti první pomoci pro mladé
zdravotníky, získání spousty nových zkušeností z praxe.
Účast na zdravotnických cvičeních, pod vedením ZT, na kterých si mohou osvojit
zásady poskytování první pomoci.
Možnost po splnění daných podmínek plnohodnotné účasti v ZT Ostrava.

