
Zdravotnická záchranná služba 

2007 – ustavení pracovní skupiny v rámci činnosti pracovní skupiny Krizové řízení.  

 

Fakta 2007-2010 

 

2007 – byla podepsána třístranná „Dohoda zdravotnických záchranných služeb Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa o spolupráci a přeshraniční pomoci“ 

2007 – 22. – 23. se v hotelu LAS v obci Piechowice uskutečnila konference na téma 

„Záchranná služba v ERN“. Hlavními tématy byla spolupráce a krizové řízení záchranných 

služeb. Přednesené referáty a příspěvky byly následně publikovány ve sborníku. 

2008 – ve dnech 16.-17.10. byla v Jelení Góře  uspořádána  konference na téma  „Fungování 

přeshraniční zdravotní záchranné služby v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

2008 – zpracován koncept projektu „Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných 

služeb v Euroregionu Nisa“ pro program Cíl 3 

2008 – proběhlo vyhlášení mezinárodní soutěže „Učím se bezpečně žít“ pro žáky základních 

škol. Cílem soutěže bylo zlepšení bezpečnosti mezi dětmi a prohlubování jejich znalostí 

v situaci ohrožení. Vítězná škola získala titul „Bezpečná škola Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“ 

2009 – byly předloženy náměty na vytvoření třístranného slovníku pro záchranáře a na 

výstavbu společného střediska záchranné služby v Hrádku nad Nisou 

2009 – zahájena realizace projektu „Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných 

služeb v Euroregionu Nisa“. Součástí projektu jsou výměnné stáže, tříjazyčný faxový 

formulář pro vyžádání přeshraniční pomoci, cvičení záchranářů apod. 

2010 – 29.-30.4. se uskutečnila konference „Záchranné služby v systému bezpečnosti 

v Euroregionu Nisa“  

2010 – 1. 6. v Liberci byly slavnostně uvedeny do provozu první dva plně vybavené sanitní 

vozy, pořízené v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných služeb 

v Euroregionu Nisa“.  

2010 – 16.6. se v Krásném Lese uskutečnilo cvičení záchranných složek Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa. 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Organizovat odborné konference. 

 Zajistit vybavení středisek záchranných služeb stejnodruhovými (homogenními) 

zařízeními. 

 Pořádat společná přeshraniční cvičení. 

 Vzdělávat personál středisek jak po odborné stránce, tak i jazykového vybavení. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


