Projektdaten

Projektpartner

Projektzeitraum:
1.Oktober 2016 – 31.September 2019
Doba realizace projektu
1.říjen 2016 – 31.září 2019
Projektdurchführung:
Insgesamt ca.150 Maßnahmen mit ca. 2.000
Teilnehmern (Workshops, Konferenzen,
Studienreisen, Praktika, Austauschpraktika,
Sprachkurse usw.)
Realizace projektu:
Celkově cca 150 aktivit pro asi 2.000
účastníků (workshopy, konference, studijní
cesty, praxe, výměnné praxe, jazykové
kurzy atd.)
Zielgruppen:
Akteure aus der Politik und Verwaltung im
Bereich Rettungswesen, Mitarbeiter im
Rettungsdienst, Azubis und Studenten im
Ausbildungsberuf Notfallsanitäter,
Pädagogen, Rettungsdienststellen und
Bildungsträger im Bereich
Rettungswesen in Grenzregionen,
allgemeine Öffentlichkeit
Cílové skupiny:
Osoby z politiky a správy v oblasti
zdravotnických záchranných služeb,
pracovníci zdravotnické záchranné služby,
studenti oboru záchranářství,
pedagogové, pracoviště zdravotnické
záchranné služby a zřizovatelé škol v
oboru záchranářství v příhraničí, veřejnost

Lead-Partner / lead-partner
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
Projektpartner / partneři projektu:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, příspěvková organizace
Palachova 35, Ústí nad Labem
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
Management Akademie Sachsen
Rudolf-Walther-Str. 4, 01156 Dresden
DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH
Bremer Str. 10d, 01067 Dresden
DRK Kreisverband Pirna e.V.
Liebstädter Str. 4b, 01796 Pirna
DRK Kreisverband Dippoldiswalde e.V.
Rabenauer Str. 45, 01744 Dippoldiswalde
DRK Kreisverband Sebnitz e.V.
Schillerstr. 44a, 01855 Sebnitz
DRK Kreisverband Annaberg-Buchholz e.V.
Robert-Schumann-Str. 5, 09456 Annaberg-Buchholz

Projekt
FÖRDERUNG DER
GRENZÜBERSCHREITENDEN
ZUSAMMENARBEIT UND AUSBILDUNG
IM RETTUNGSDIENST
PODPORA PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH
ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB

Projektaktivitäten /
Projektové aktivity

Projektaktivitäten /
Projektové aktivity

Medizinischer Bereich – Zusammenarbeit:

Analyse des Rettungssystems, der
Rahmenbedingungen und der
Ausbildungsstrategien:
 Analyse des Rettungssystems und
dessen Rahmenbedingungen in Sachsen
und in Tschechien
 Analyse der Ausbildungsstrategien
 Entwicklung einer gemeinsamen
Strategie für die zukünftige
Zusammenarbeit der Rettungsdienste im
Grenzraum.
 Erarbeitung eines zweisprachigen
Handbuchs, das rechtliche und politische
Rahmenbedingungen, personelle
Strukturen sowie die Aus-, Fort- und
Weiterbildungsstrategien in Sachsen
und Nordböhmen analysiert und
zusammenfasst.








Fachkonferenzen und Workshops
gemeinsame Rettungsübungen,
Hospitationen und Konsultationen
beim angrenzenden Rettungsdienst
im Nachbarland
Teambuilding-Seminare
Sprachkurse und Schulungen
Austauschpraktika und Hospitationen
der Schüler und Notfallsanitäter
Anschaffung von Ausrüstung für
Bildungszwecke und in Krisensituationen

Zdravotnická oblast - spolupráce:







Odborné konference a workshopy
společné nácviky zásahů, hospitace
a konzultace u příhraničních
zdravotnických záchranných služeb
v sousední zemi
teambuildingové semináře
jazykové kurzy a školení
výměnné praxe a hospitace škol pro
zdravotnické záchranáře
pořízení vybavení pro školení a řešení
mimořádných událostí.

Analýza zdravotního záchranného systému,
rámcových podmínek a strategií vzdělávání:
 analýza zdravotnického záchranného
systému a jeho rámcových podmínek
v Sasku a v České republice
 analýza strategií vzdělávání
 rozvoj společné strategie pro budoucí
spolupráci zdravotnických záchranných
služeb v příhraničním prostoru.
 vypracování dvojjazyčné příručky,
ve které budou analyzovány a shrnuty
legislativní, politické rámcové podmínky,
personální struktury a vzdělávací
strategie v Sasku a v severních
Čechách.

Ziele / Cíle
Ziele des Projekts sind der Aufbau eines
sächsisch-tschechischen Netzwerkes im
Rettungswesen zur Intensivierung und
Verbesserung der grenzüberschreitenden
Einsatz- und Leistungsfähigkeit im
Rettungswesen und damit Optimierung der
Sicherheit der Bewohner im Grenzraum
sowie zur Entwicklung einer
grenzüberschreitenden Bildungskooperation
zur langfristigen Verbesserung und Stärkung
der Fach-, Sprach- und interkulturellen
Kompetenzen von Mitarbeitern, Azubis und
Pädagogen im Rettungswesen.
Cílem projektu je výstavba sasko-české sítě
v oblasti zdravotnických záchranných služeb
(ZZS) k zintenzivnění a zlepšení
přeshraniční schopnosti zásahových výkonů
a nasazení v oblasti ZZS a k optimálnímu
zabezpečení poskytování zdravotní péče pro
obyvatele v příhraničí, stejně jako k rozvoji
přeshraniční kooperace ve vzdělávání,
k dlouhodobému zlepšení a posílení
odborných, jazykových a interkulturních
kompetencí zaměstnanců v oblasti ZZS
a studentů a pedagogů v oboru zdravotnický
záchranář.

