


Akcija NAJSRČEKBIJE
• NAJSRČEKBIJE je nacionalna, družbeno koristna in

neprofitna akcija osveščanja in usposabljanja staršev,
vzgojiteljev ter učiteljev za oživljanje otrok - akcija, ki lahko
reši življenje!

• Namen projekta je izboljšanje razumevanja temeljnih
postopkov oživljanja otrok med starši in pedagogi v Sloveniji
ter postopna »detabuizacija« oživljanja v slovenski družbi s
ciljem zagotavljanja brezskrbnejše prihodnost za vse
prebivalce.

• Organizator akcije je neprofitna ustanova DANU
Filantropija, izvajalec pa Oddelek za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo v UKC Ljubljana.

• je akcija Najsrčekbije po mnenju vodilnih pri Evropskem
združenju za pediatrijo unikaten, pionirski projekt v EU, zato
bo akcija predstavljena na njihovem naslednjem kongresu!



• Avtor tečaja je prim. Ivan Vidmar, dr.med., predstojnik
Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno
terapijo v UKC Ljubljana ter predsednik upravnega odbora
Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem
društvu. Poleg zdravniške funkcije je dr. Vidmar tudi
mednarodno licenciran predavatelj in inštruktor.

• Ekipo 20 predavateljev, sestavljajo zdravnice, zdravniki in
diplomirane medicinske sestre, zaposleni v UKC Ljubljana
ter najboljši študenti višjih letnikov ljubljanske medicinske
fakultete. Vsak je moral opraviti še dodatno usposabljanje,
saj je program tečaja kot edini v Sloveniji pripravljen po
najnovejših smernicah mednarodne zdravstvene
organizacije iz leta 2010.

• Akcijo podpirajo Ministrstvo za zdravje RS, Univerzitetni
klinični center Ljubljana, Združenje za pediatrijo pri
Slovenskem zdravniškem društvu, Skupnost vrtcev Slovenije
in spletni portal za starše Ringaraja.net



Certifikat Najsrčekbije
• Projekt pokriva področje usposabljanja strokovnih in ostalih delavcev v

vrtcih in osnovnih šolah. Namen je izboljšanje razumevanja in načina
izvedbe temeljnih postopkov oživljanja otrok, s ciljem zagotavljanja še
brezskrbnejšega okolja za otroke.

Ključne značilnosti usposabljanja Najsrčekbije:
• tečaj je namenjen pedagogom v vrtcih in osnovnih šolah;
• 2 x 45 minuti tečaj s poudarkom na praktičnih vajah z rekviziti + vprašanja

za predavatelje;
• tečaj poteka v prostorih vrtca oz. osnovne šole, rekvizite in učna gradiva

priskrbi organizator;
• zavod pridobi Certifikat NAJSRČEKBIJE, če usposabljanje uspešno opravi

vsaj 75% vseh strokovnih
• delavcev;
• certifikat velja 3 leta, obnavljati pa ga je potrebno najmanj vsako drugo

leto.

(Vir: predstavitev NSB 2012-2013)


