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Zadeva:

Reference za Društvo VITA Pivka.

S ciljem promocije Slovenske vojske in predstavitve vojaškega poklica ter ob dnevu SV, v
Vojašnici Stanislava Požarja v mesecu maju organiziramo in izvedemo tradicionalni dan odprtih
vrat (DOV). Na aktivnostih sodelujejo pripadniki in enote SV, s predstavitvijo vojaškega življenja,
poklica ter s predstavitvijo oborožitve in bojne tehnike. K izvedbi aktivnosti so vedno povabljeni
tudi predstavniki lokalnih skupnosti, vzgojno izobraževalne organizacije ter civilne organizacije,
zveze, združenja in društva. Na prireditvah DOV2013 in DOV2014 je sodelovalo tudi Društvo
VITA Pivka.
Na obeh prireditvah je Društvo VITA Pivka z ekipo POMAGAJMO (sebi in drugim), za
zaposlene pripadnike SV in obiskovalce, izvajalo prikaz preventivnega in samozaščitnega
vedenja ter ravnanja v različnih kriznih situacijah: zastoj srca, oživljanje, uporaba defibrilatorja,
zadušitev, krvavitve, opekline…
Izvajali so praktične prikaze uporabe trikotnih rut za učinkovito pomoč pri različnih poškodbah,
improvizacija pri prvi pomoči, preprečevanje nesreč pri delu in ukrepanje, če do nesreče pride.
Vse prisotne so tudi seznanjali z ravnanjem v primeru požara in potresa.
Z njihovim izvajanjem smo bili zelo zadovoljni, saj vsebine predstavitev podajajo na preprost in
razumljiv način. Izvajalci imajo veliko znanja in praktičnih izkušenj, zato so bili zaposleni in
obiskovalci še posebej zadovoljni s tem, ker so lahko postavljali različna vprašanja in na vsa
dobili preproste, korektne in koristne odgovore. Veliko koristnih informacij je bilo podano tudi o
stresu, prehrani in rekreaciji. Takšna usposabljanja so nujno potrebna tudi za vse zaposlene v
naši vojašnici, zato bomo z Društvom VITA Pivka v prihodnosti še sodelovali.
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