ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Přeshraniční spolupráce
zdravotnických záchranných služeb
Královéhradeckého kraje a Jeleniej
Góry

Dotace z ERDF

948.111,25 EUR

Vedoucí partner:
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

717.825,00 EUR

Partner projektu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

230.286,25 EUR

Cílem projektu je vytvořit technické zázemí
pro
záchranné
operace
na
polsko-českém
pohraničí. Na polské straně se plánuje zakoupení
2 sanitních vozů se zařízením se stanovištěm
v Kamiennej Gorze a Kowarach, a na české straně
rekonstrukce střediska nouzových služeb v Trutnově
s cílem poskytnout zázemí pro dva nouzové týmy
a dispečerů. Projekt bude zahrnovat i společné náhradní
stáže a jazykové kurzy pro zdravotnický personál
a společná cvičení pro záchranáře, společný slovník pro
zdravotnický personál obsahující základní výrazy z oblasti
záchranářství, standardizované dvojjazyčné formuláře
v ambulancích a dvojjazyčné brožury informující o tom,
jak poskytnout a přivolat pomoc. Tímto způsobem bude
projekt přispívat nejen ke zlepšení vybavení
zdravotnických služeb, ale také k rozšiřování znalostí
a získávání nových zkušeností zdravotnickým
personálem, čímž se zlepší kvalita služeb a prohloubí
spolupráce mezi zaměstnanci polských a českých
zdravotních pohotovostních jednotek a zvyšuje úroveň
bezpečnosti na polsko-českém pohraničí.
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Společná příprava:
Při prvních společných jednáních o předložení
žádosti byly identifikovány potřeby partnerů
na realizaci ve společném projektu a byl vybrán
vedoucí partner. Při dalších společných
diskusích se diskutovalo o způsobu realizace
projektu, harmonogramu, odhadu nákladů
a odpovědnosti jednotlivých osob zapojených
do realizace projektu. Partneři diskutovali
o budoucí spolupráci a jejím rozsahu
po ukončení projektu. Dohoda o partnerství
byla podepsána. Díky spolupráci mezi vedoucím
partnerem a partnerem projektu byla
připravena
dvojjazyčná
žádost
o spolufinancování spolu s požadovanými
přílohami.

Společná realizace:
Společná koordinační skupina projektu
odsouhlasila, že během realizace projektu
se uskuteční pravidelné schůzky. Implementaci
aktivit
budou monitorovat oba
partneři. Společné aktivity projektu jsou:
dvě odborné konference (jedna na každé straně
hranice), osm společných pracovních setkání,
cvičení pro polských a českých záchranářů,
vypracování dvojjazyčného česko-polského
terminologického slovníku, vývoj dvojjazyčných
cestovních karet a organizace 40 výměnná stáží
(20 účastníků na straně každého
partnera). Po ukončení stavebních prací
v Trutnově se v koordinačním centru uskuteční
pracovní setkání.

Společný personál:
Projektový tým byl vytvořen, aby dohlížel
na správné provádění všech činností plánovaných
v projektové žádosti. Tým se skládá ze zástupců
vedoucího
partnera a partnera
projektu. Předpokládají se pravidelná setkání
společného týmu, během kterých se bude
diskutovat o pokroku v realizaci projektu na obou
stranách hranice.

Společné financování:
Z důvodu plánovaných investičních aktivit spojených
s rekonstrukcí zařízení je většina nákladů na české
straně. Stáže, pracovní setkání, konference a cvičení
budou partnery pokryty proporcionální, tj. aktivity
na české straně budou financovány vedoucím
partnerem, zatímco aktivity realizované v Polsku
partnerem projektu.

