Ljubljana, 14. junij 2012
Svečana podelitev priznanj vrtcem in šolam, ki so sodelovale v prvi akciji NAJSRČEKBIJE

Zaključek prve akcije NAJSRČEKBIJE – akcije, ki rešuje življenja!

Ljubljana, 12. junij 2012 - S svečano podelitvijo se je v Kinodvoru v Ljubljani uspešno zaključila prva
neprofitna, družbeno koristna akcija NAJSRČEKBIJE – akcija osveščanja in usposabljanja vzgojiteljev
in učiteljev ter staršev za oživljanje otrok od 1. do 14. leta starosti. Predstavnika organizatorjev,
predsednik ustanove DANU Filantropija, dr. Jaka Lindič, in primarij Ivan Vidmar, dr. medicine, sta
35 vrtcem in šolam iz vse Slovenije podelila certifikate NAJSRČEKBIJE. Častni naziv Vrtec, srčni
ambasador si je pridobil Vrtec Rogaška Slatina.
NAJSRČEKBIJE je nacionalna, družbeno koristna akcija, osveščanja in usposabljanja staršev,
vzgojiteljev ter učiteljev za oživljanje otrok od 1. do 14. leta starosti, ki jo organizira ustanova DANU
Filantropija, izvaja pa Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo pri UKC Ljubljana,
pod strokovnim vodstvom primarija Ivana Vidmarja, dr. medicine.
Akcijo NAJSRČEKBIJE so kot koristno prepoznali in podprli tudi Združenje za pediatrijo pri Slovenskem
zdravniškem društvu, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Skupnost vrtcev Slovenije in spletni
portal Ringaraja.net.
Že v prvem letu je akcija NAJSRČEKBIJE doživela velik odziv, saj se je za usposabljanje iz temeljnih
postopkov oživljanja otrok in dojenčkov odločilo kar 35 vrtcev in šol po vsej Sloveniji. Več kot 20
predavateljev – to so zdravnice, zdravniki in diplomirane medicinske sestre, zaposleni v UKC Ljubljana
ter najboljši študenti višjih letnikov ljubljanske medicinske fakultete, ki so morali za izvajanje tečaja
opraviti še dodatno usposabljanje – je v okviru 65 tečajev o temeljnih postopkih oživljanja otrok v
teoriji in praksi seznanilo preko 1600 udeležencev.
Na zaključni prireditvi sta dr. Jaka Lindič, predsednik DANU Filantropije in primarij, dr. Ivan Vidmar,
strokovni vodja akcije ter predstojnik Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo pri
UKC Ljubljana, prisotnim predstavnikom vrtcev in šol, v katerih so vzgojitelji, učitelji, vodstvo in starši
otrok prepoznali pomembnost poznavanja temeljnih postopkov oživljanja otrok, izročila posebna
priznanja, CERTIFIKATE NAJSRČEKBIJE. Vrtec Rogaška Slatina je kot prvi vrtec postal še VRTEC, SRČNI
AMBASADOR, saj so poleg izpolnjenih pogojev za pridobitev certifikata NAJSRČEKBIJE, izpolnili tudi
poslanstvo srčnega ambasadorja in tako poskrbeli, da so o pomembnosti poznavanja temeljnih
postopkov oživljanja otrok poleg njihovih strokovnih delavcev veliko slišali tudi starši.
»Ozrite se okrog sebe in si čestitajte. Vsi, ki ste danes prisotni tukaj, ste med prvimi vrtci in šolami, ki
ste prepoznali vrednost tega projekta, ste prvi, ki ste pristopili k usposabljanju za reševanje otroških
življenj. Srčno upam, da bo čez leto dni, ko bo akcija potekala že drugič, ta dvorana nabito polna, da
se nam bo pridružilo še večje število vrtcev in šol po vsej Sloveniji.« je zbranim čestital dr. Jaka Lindič,
predsednik DANU Filantropije.
Organizator, ustanova DANU Filantropija in izvajalec, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in invazivno
terapijo si želita in upata, da bo imela akcija NAJSRČEKBIJE v prihodnje še večjo podporo in da se ji
bodo priključili prav vsi vrtce in šole po Sloveniji, tako da bodo vsi naši mali srčki brezskrbno in varno
utripali.
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Primarij Ivan Vidmar, dr. medicine, strokovni vodja akcije in avtor tečaja NAJSRČEKBIJE: »Veliko ljudi
zna oživljati odrasle, ima narejen tečaj prve pomoči, pa vendar otrpnjejo, ko gre za reševanje
otrokovega življenja. Otroka je dejansko potrebno oživljati drugače in napak si ne smemo privoščiti.
Zato je ta akcija tako pomembna in upam, da se bo v prihodnje širila po vsej Sloveniji in tudi izven
naših meja. Projekt NAJSRČEKBIJE je namreč pionirski projekt v svetovnem merilu. Pred kratkim sem
dobil povabilo, da projekt Najsrčekbije oz. koncept usposabljanja laikov, ki se profesionalno ukvarjajo
z otroki (npr. vzgojitelji, učitelji, trenerji itd.) predstavim na simpoziju v tujini.«
Svojo podporo projektu so izkazali tudi v Javnem zavodu Kinodvor, ki je gostil zaključno prireditev ter Rauch,
Pekarna Blatnik in Hipp, ki so poskrbeli za pogostitev vseh udeležencev.

*****
DODATNE INFORMACIJE o projektu NAJSRČEKBIJE:
mag. Krešo Gotovac, vodja projekta
najsrcekbije@danu.biz
tel: 068 156 552

*Seznam zavodov, ki so v šolskem letu 2011/2012 uspešno opravili usposabljanje in so na prireditvi prejeli
certifikat Najsrčekbije:
Otroški vrtec Metlika
Vrtec Koper
Vrtec Rogaška Slatina (prejel je še časni naziv Vrtec, srčni ambasador)
Vrtec Mornarček Piran
Vrtec Beltinci
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica - enota Vrtec Bohinj
VVE Bovec pri OŠ Bovec
Osnovna šola Bovec
Vrtec Morje Lucija
OŠ Vransko-Tabor, Vrtec Vransko in OE Vrtec Tabor
Vrtec Hrastnik
Vrtec Postojna
Vrtec Semedela
Vrtec Vrhovci
OŠ Belokranjskega odreda Semič - enota Vrtec Sonček
Vrtci Brezovica
Vrtec Vrhnika
VVZ Kekec Grosuplje
Vrtec Vodmat
VIZ Vrtec Ormož
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Vrtec Viški gaj
Osnovna šola Miren
Vrtec Ljutomer
Osnovna šola Starše
Vrtec Ptuj
Vrtec Mavrica Izola
Vrtec pri OŠ Stročja vas
Vrtec Idrija
Vrtec Pedenjped
Vrtec pri OŠ Razkrižje
Vrtec Otona Župančiča
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
Vrtec LA COCCINELLA Piran
Vrtec dr. France Prešeren
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