Oblastní spolek
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Praha 1

1. ročník celostátní konference
Humanitární jednotky ČČK
a druhosledová pomoc
Integrovaného záchranného systému ČR
28. listopadu 2007
Praha
1. cirkulář – žádost o příspěvky,
závazná přihláška

Zveme Vás na
1. ročník celostátní konference
Humanitární jednotky ČČK
a druhosledová pomoc
Integrovaného záchranného systému ČR
28. listopadu 2007
v Praze 8 v sále Fakultní nemocnice Na Bulovce
Konference bude rozdělena na programové bloky s tématickým zaměřením:
1. úkoly ČČK a jeho humanitárních jednotek v přípravě na katastrofy - zapojení do IZS,
metodika činnosti krizových štábů, modely uspořádání jednotek,
2. příprava a vzdělávání humanitárních jednotek ČČK - příprava velitelů, tvorba standardů
vzdělávání, zkušenosti ze cvičných zásahů i reálných nasazení,
3. organizace působící v oblasti tzv. plánované pomoci na vyžádání v IZS ČR, jejich
spolupráce a vize jejich budoucí spolupráce,
4. spolupráce základních a ostatních složek IZS ČR.
Účast na konferenci je možná formou přednášky, posterového sdělení nebo firemní
prezentace nebo pasivně. Konference je určena nejen členům ČČK určeným pro orgány
krizového řízení. Vítáni budou také odborníci z ostatních občanských sdružení, orgánů státní
správy a samosprávy a firem z oboru.
Programový výbor:
prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc. – předseda
OS ČČK Praha 1
Ing. Bc. Martin Srb – sekretář
OS ČČK Praha 1
MUDr. Dana Hlaváčková
ředitelka odboru krizové připravenosti MZČR
plk. Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
ředitel odboru civilní nouzové připravenosti a strategií Generálního ředitelství HZS ČR
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK
JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK
MUDr. Josef Štorek
katedra Urgentní medicína a medicína katastrof IPVZ
MUDr. Petra Vepřková
OS ČČK Praha 1
MUDr. Karel Štěpánek
OS ČČK Praha 3+6+8
Organizační výbor:
Jaroslava Marková, DiS.
Petr Bernat

Ing. Bc. Martin Srb
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na konferenci „Humanitární jednotky ČČK a druhosledová pomoc IZS ČR“, která se koná 28. listopadu 2007
v Praze 8.
Organizace:……………………………………………………………….........................................................
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………….E-mail:…………………………..………………………
přednáška

poster

firemní prezentace

pasivní účast

Vložné:
individuální 500,- Kč
studentské 200,- Kč
(zahrnuje náklady na pořádání konference, elektronický sborník, občerstvení)
uhraďte prosím na účet číslo: 213422506/0300, variabilní symbol: 111
V případě zájmu o aktivní účast zašlete, prosím, abstrakt příspěvku v rozsahu do jedné strany A4 na e-mailovou
adresu: srbmartin@seznam.cz. Abstrakt by měl obsahovat název příspěvku, autory a jejich pracoviště a krátké
shrnutí obsahu.
Důležité termíny:
do 31.8.
zaslat abstrakt příspěvků sekretáři programového výboru
do 15.10.
zaslat závaznou přihlášku
do 15.10.
vyrozumění autorů přijatých příspěvků
do 15.10.
uhrazení vložného
do 31.10.
účastníkům bude zaslána podrobná informace o organizaci
konference
průběžně
zájemci o firemní prezentaci kontaktovat pí. Markovou

Kontakty:
OS ČČK Praha 1
Pohořelec 25/111
118 00 Praha 1
www.cckpraha1.cz
organizační záležitosti:
Jaroslava Marková, DiS.
Tel.: 776 113 953
Tel./fax: 233 322 178
cckpraha1@seznam.cz
programové záležitosti:
Ing. Bc. Martin Srb
Tel.:736 112 571
srbmartin@seznam.cz

