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Szanowni Państwo,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i NIVEA Polska Sp. z o.o. realizują
dla dzieci w wieku 5 lat specjalistyczny program profilaktyczny pt.: „Z Delfinkiem WOPRusiem jest bezpiecznie”.
W 2010 roku utonęło około 600 osób, w tym 20% to nieletni. Około 30-35%
pacjentów na oddziałach ratunkowych, to poszkodowani w wieku dziecięcym,
z czego 40% to dzieci w wieku 1-5 lat. Najbardziej zagrożone utonięciem są dzieci
w wieku 1-5 lat oraz chłopcy 10-19 letni. Najczęstszym miejscem wypadków
są niestrzeżone obszary wodne oraz kąpieliska, pływalnie i parki wodne.
Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy
wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach,
a misją działanie na rzecz zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich.
WOPR i NIVEA Polska Sp. z o.o. podejmują się wspólnego przedsięwzięcia,
z dyrektorami i wychowawcami przedszkoli oraz dziećmi, rodzicami i opiekunami,
w celu zapobiegania poprzez uświadamianie zagrożeń, związanych z nieprzestrzeganiem
zasad bezpiecznej kąpieli oraz nieprawidłowego korzystania ze sprzętu wodnego.
Prawidłowe zachowania przed, w czasie i po kąpieli, przestrzeganie regulaminów
korzystania z kąpielisk i pływalni oraz znajomość zasad bezpieczeństwa, w tym podczas
zmiany warunków atmosferycznych, a także w przypadku zagubienia się dziecka
na kąpielisku i plaży, przyczyniają się do zmniejszania zagrożeń na obszarach wodnych
i terenach przywodnych.
Autorzy programu opracowali przy udziale doświadczonych pedagogów, metodyków
i ratowników WOPR oraz instruktorów pływania program profilaktyczny, który przedstawi
przedszkolakom w zabawny i ciekawy sposób wszystkie kwestie związane z bezpiecznym
wypoczynkiem nad wodą.
Mamy przyjemność pisemnie poinformować Państwa o tym projekcie
oraz zaprosić na wspólne spotkanie w dniu ............(+ adres przedszkola oraz godzina,
nr sali), na którym dowiedzą się również Państwo jak wspierać nasze maluchy w procesie
edukacji.
Cieszymy się z możliwości wspólnego spotkania z Państwem.
WOPR i NIVEA Polska Sp. z o.o.
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