LÉGY TE IS A JÁRÁSI MENTŐSZERVEZET TAGJA !

Segíteni akarsz?
Hajt a tettvágy?
Rengeteg az energiád?
Egy kiváló csapat tagja szeretnél lenni?
Elmúltál 18 éves és eleged van a videojátékokból?
Nyugdíjas vagy, de több energiád van, mint a legtöbb 20 évesnek?
Amennyiben mindig vágytál az izgalmakra, nem ijedsz meg a fizikai munkától és
segíteni szeretnél másokon
csatlakozz hozzánk!
Váratlan események bármikor bekövetkezhetnek, amikor nem képes egyedül megoldani azt az
érintett. Ilyenkor még nagyobb szükség van azokra, akik önként vállalják a bajba jutottak és
vagyoni értékeik mentését.
A hatékony és gyors fellépés érdekében járási mentőszervezetek létrehozásával közösen
biztosíthatjuk azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül a bajban, számíthatunk segítségre.
Ha Ön munkájával, eszközeivel önként részese lenne egy olyan csapatnak, amely a
tűzoltókkal karöltve felkészülten győz a kihívások felett, akkor jelentkezzen a Járási Önkéntes
Mentőcsoportba!
A mentőcsoportba nem csak az egyének jelentkezését várjuk, hanem olyan civil közösségeket
is, melyek közösen segítenék a munkánkat.
Önkéntes Járási Mentőcsoport

Előzetesen jelentkezni lehet a puspokladany.hot@katved.gov.hu e-mail címen illetve a
településének Polgármesteri Hivatalában

A mentőcsoport részét képező szervezetek tagjai és az önkéntesen jelentkezett állampolgárok
rendelkezni fognak az alábbi ismeretekkel, amellyel az Önkéntes Járási Mentőcsoporton
belüli tevékenységüket ellátják.
Elméleti ismeretek:
- katasztrófa-elhárítás, mentés jogszabályi előírásai,
- polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek
- bevetés, irányítás, tervezés, szervezés,
- mentésben való részvétel alapelvei, ENSZ INSARAG irányelvek
- vezetési ismeretek, módszerek, csoport stratégiák, motiváció
Gyakorlati ismeretek:
- bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok
- kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer
- folyamatos veszélyhelyzeti tréning, és készségfejlesztés
- gyakorlás, gyakoroltatás, esettanulmányok megoldásával, elemzésével
- terepen végrehajtandó gyakorlatok
Speciális ismeretek:
Elméleti praktikus ismeretek a segítségnyújtás jellegének megfelelően:
- a szomszédos megyékről, szokásokról
- kárhelyzetről, munkaterületről
- általános vízkár-elhárítási ismeretekről
- együttműködőkről és közös munkavégzésről
- pszicho-szociális ellátásról, katasztrófa pszichológiáról
- viselkedési kódex alapelveiről
Alkalmasság:
- egészségügyi, fizikai állapot, munkaalkalmasság
- állandó és időleges védettség (védőoltás)
- pszichikai adottságok
- készségek, fejleszthető tulajdonságok
- stressz helyzeti felkészítés

