Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Nova Gorica in Krajevna skupnost Nova Gorica
Vas vabita, da skupaj

»PODARIMO UTRIP«
V petek, 11. maja 2018, med 9.00 in 18.00 na Bevkovem trgu v Novi Gorici

Do srčnega zastoja lahko pride povsod, v vseh segmentih družbe, doma ali v službi, na poti,
lahko se zgodi vam ali vašemu bližnjemu in osnovno znanje temeljnih postopkov oživljanja je
tisto, ki kupuje čas do prihoda reševalcev. Da bi v takšnih situacijah vsak od nas lahko
učinkovito pomagal in priskočil na pomoč, bodo ta dan za vse občane MONG in mimoidoče na
voljo brezplačne delavnice oživljanja in uporabe AED, stojnice, kjer si bodo brezplačno lahko
izmerili krvni tlak, sladkor v krvi, določili krvno skupino in se podučili o ostalih temah,
povezanih z zdravjem.
Predstavili bomo tudi brezplačno aplikacijo i-Help, ki si jo bodo vsi občani MONG lahko naložili
na pametne telefone in uporabne napravice za alarmiranje in klic v sili, primerne predvsem za
starejše, bolne občane ali tiste, ki živijo sami.
Dopoldan v delavnice vabimo šole in vrtce. Za njih smo ob 10.00 pripravili ogled pravljice Rdeča
kapljica, avtorice in pripovedovalke Irene Dolinšek. Popoldan pa smo namenili odraslim,
najprej ob 16.00 s prikazno vajo Judo kluba NG in načini samoobrambe za ženske, ob 17.00 pa
se bodo znane osebnosti v dvojicah, pod strokovnim vodstvom, preizkusile v oživljanju.
Dogodek ni tekmovalne narave, bo sproščen, vodil ga bo športni novinar Ervin Čurlič.
K sodelovanju smo povabili znane obraze iz sveta športa, glasbe, gledališča in tudi politike.
Sodelovali bodo ND Gorica s člansko reprezentanco, Judo klub NG, generalna sekretarka
RKS Renata Brunskole, TV voditeljica Ota Širca Roš, Gianni Rijavec, predstavnika igralske
zasedbe SNG Nova Gorica Nejc Cijan Garlatti in Andrej Zalesjak, poslanec DZ RS Tomaž Gantar,
DESUS - Aleš Dugulin, Zlatko Martin Marušič, župan MONG Matej Arčon, podpredsednik
Državnega zbora RS Matjaž Nemec, jutranjika Radia Robin Simon Kovač in Gregor Maver,
vlogerka Neva Boškin …
Skupaj se lahko na zabaven način naučimo nekaj koristnega, potrebnega in praktičnega.

Vljudno vabljeni.

