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Hasiči se p ři své činnosti setkávají také 
s osobami se zdravotním postižením. 

Správná komunikace m ůže značně 
napomoci provedení zásahových činností.



Předpisy a metodiky upravující danou oblast

 Metodický list č. 9 kapitoly Ob Bojového řádu jednotek požární ochrany –
Posttraumatická pé če hasi čům a psychosociální pomoc osobám zasaženým 
mimo řádnou událostí

 Metodický list č. 12 kapitoly S Bojového řádu jednotek požární ochrany –
Zásady komunikace s osobami vyžadujícími zvláštní pé či na míst ě zásahu
Popisuje postupy komunikace s osobami s postižením:
a) smyslovým 
b) tělesným
c) mentálním 
d) duševním
e) Kombinovaným

 Katalogový soubor typové činnosti ST Č – 12/IZS - typová činnost složek IZS 
při poskytování psychosociální pomoci



Vzdělávání v této oblasti pro p říslušníky HZS ČR

 Vstupní p říprava p říslušník ů.
 Kurz První psychická pomoc I. a II. 
 Odborná p říprava na stanicích.
 IMZ pro p říslušníky na specifických funkcích 

(velitele, členy tým ů posttraumatické pé če, paramediky
aj.).





Metodická DVD – První psychická pomoc I. a II. – proj ekty 
HZS Zlínského kraje



DVD – První psychická pomoc II.

 Osoby se zrakovým postižením

 Osoby se sluchovým postižením

 Osoby s t ělesným postižením

 Osoby s mentálním postižením



Kooperace s osobami s postižením a jejich 
informování a vzd ělávání

 Přednášky, exkurze, debaty.
 Kurzy znakového jazyka (nap ř. ve Zlín ě a Krom ěříži).
 Exkurze pro nevidomé d ěti, soubory p řednášek

a exkurzí pro neslyšící na opera čních st řediscích aj. 
 Společná cvi čení IZS …







Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimo řádných událostí

Distribuovány 
na všechny stanice HZS ČR
– celkem 241 stanic.

Vytvo řeny v HZS Zlínského 
kraje – auto ři Mgr. So ňa 
Pančochová, Radek 
Polášek, DiS., Mirka Tylová

Centráln ě vytišt ěny MV-GŘ 
HZS ČR.



Pokyny k použití karet

Slovosled a gramatika 
jazyka na kartách je 
podobná znakovému 
jazyku.

Při použití karet je vhodné 
používat i názorné pohyby, 
gesta a mimiku.

Bílá plocha folií lze využít 
pro psaní či kreslení 
mazatelným fixem.



Navázání kontaktu, p ředstavení



Poskytování informací



Podpora, pocit bezpe čí



Komunikace



Zjiš ťování zdravotního stavu.



Popis činností









Spojení s blízkými osobami, p ředání do pé če blízkých osob 









Společným setkáváním a vzd ěláváním 
k lepšímu porozum ění…



Kontakty:

plk. PhDr. Zuzana Dittrichová
950 819 807
zuzana.dittrichova@grh.izscr.cz

kpt. Mgr. Martina Wolf Čapková
950 819 808
martina.capkova@grh.izscr.cz

kpt. Mgr. So ňa Pančochová
950 670 135
sona.pancochova@zlk.izscr.cz

Informace a materiály ke stažení:

http://www.hzscr.cz

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

Děkujeme za pozornost.


