VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
O NÁS
Zapsaný spolek ZDrSEM – první pomoc zážitkem je organizací zabývající se vzděláním v oblasti první pomoci
a urgentní medicíny. Navazujeme na tradici kurzů první pomoci pod hlavičkou prázdninové školy Lipnice. Naše
kurzy jsou vedeny profesionálně vyškolenými lektory z řad lékařů, záchranářů a mediků. Díky lektorským
dovednostem a kvalitní, ověřené metodice jsou kurzy vyhledávány nejen širokou veřejností, ale školíme např.
také lékaře, pedagogy a firemní klientelu. Základem našich kurzů je systém tří kroků, ve kterém je kladen důraz
na vlastní bezpečnost a vyhodnocení rizika situace, dále zajištění základních životních funkcí a terciárně ošetření
poranění, které neohrožují zraněného na životě.
Kurzy realizujeme převážně zážitkovou formou. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší, jak zvládnou zareagovat
při zdravotní události. Následně je lektorem rozebrán správný postup řešení dané situace. Praktické bloky se
v našem kurzu prolínají s krátkými teoretickými částmi, snažíme se účastníky nezahlcovat odbornými termíny,
ale předáváme takové zkušenosti, které si jsou schopni zapamatovat a využít je v případě, kdy o něco doopravdy
jde.

NAŠE KURZY
STANDARD – 4,5 denní kurz s akreditací Zdravotníka zotavovacích akcí
MAMA – 8 hodinový kurz první pomoci u malých dětí
REAGUJ – 8 hodinový kurz první pomoci u dospělých
BASIC – 2,5 denní kurz základů první pomoci
PROFI – kurzy pro firemní kolektivy
HORAL – 5,5 denní kurz první pomoci v divočině
VODÁK – 4,5 denní kurz první pomoci na vodě
NENÍ TU NĚKDE LÉKAŘ – 2 denní kurz pro zdravotníky
ŠKOLITEL – 10 denní kurz s akreditací Člen první pomoci

ZDrSEM v číslech

CHARITATIVNÍ KURZY V ROCE 2018
Workshop pro studenty Gymnázia na Vítězné pláni
Kurz pro Dům Světla
Kurz pro Barevný svět dětí
Maskovací workshop pro Co by kdyby…
Zážitková akce pro kurz Transition

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE V ROCE 2018
Rada ZDrSEMu – Kristýna Schnablová, Dita Podhadská, Barbara Nižnanská, Radka Zounková,
Jakub Staněk
Kancelář ZDrSEMu – Olga Habásková
Účetní ZDrSEMu – Jaroslava Mošovská

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

Hlavní činnost

VÝNOSY
Tržby za kurzy
Tržby za skripta
Členské příspěvky, dary
Celkem

Hlavní činnost
104

310

310

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění

Hospodářská činnost
391
4200
960
49
20
5634

Celkem
391
4510
960
49
20
5944

Hospodářská činnost
5944
1

Celkem
6048
1
6049
119
14
105

Uvedeno v tis. Kč
V rámci roku 2018 došlo k investicím v rámci rozdělení zisku minulých let, a to ve výši 181.000,. Peníze byly použity na vzdělávání lektorského sboru, reklamu na Google, na dotování kurzů,
jejichž účastníci si nemohou dovolit zaplatit plné kurzovné, a také na tvorbu grafických materiálů
(leporelo, logo, bubliny, hlavičkový papír a layout nabídky). Nadále střádáme peníze na nová
skripta a metodickou učebnici.

