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Prva pomoE za ogroiene in ranljive skupine prebivalswa

Drage prostovoljke, prostovoljci, strokovne sodelavke in strokovni sodelavci RdeEega kriia Slovenije,

ob Svetovnem dnevu prve pomoii se zahvaljujem vsem vam, ki svoj prosti ias in znanje posveiate
re5evanju iivljenj.

Svetovni dan prve pomodi je ie skoraj dve desetletji priloinost za predstavitev znanj in ve5Ein prve
pomoEi Sir5i javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih zdruienj Rdedega kriia in RdeEega
polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomodi po svetu, saj na ta naEin
omogoEamo ustreznej5i odziv ljudi ob po5kodbah ali nenadnih obolenjih.

Rdedi krii Slovenije je kot del Mednarodne zveze zdruienj Rdedega kriia in Rdedega polmeseca (tFRC)

ie veE kot 150 let vodilna organizacija za usposabljanje in nudenje prve pomoCi. Smo ponosni tlen veE
kot 10O nacionalnih dru5tev po vsem svetu, ki s(m)o v letu 2Ot7 v prvi pomoEi usposobili veE kot 1G

milijonov ljudi. Kar 33.579 jih je iz Slovenije.

Letos je slogan "Prvo pomoi zo ogroiene in ronljive skupine".

Poudarjamo, da bi moralo biti znanje in obvladanje ve5din prve pomodi del sploSne izobrazbe vsakega
posameznika. S tem bi bila tudi dostopna vsem, kijo potrebujejo. Nudenje prve pomoEi v prvih minutah
lahko ima pomemben vpliv pri preiivetju posameznikov ter nenazadnje tudi Cim hitrejSi vrnitvi v njegovo
domade okolje.

ob leto5njem svetovnem dnevu prve pomodi nas Mednarodna zveza spodbuja k:
zagovarjanju re5evanja vsakogar, ne glede na njegovo status;
vkliuCevaniu vseh ljudi, ne glede na njihov status, 5e zlasti, zlasti tistih iz ogroZenih skupin, v
ufenje tehnik prve pomoEi/ prvega posredovanja;
razvoju ustreznih in dostopnih usposabljanjza vse ciljne skupine;
dviganiu zavesti o pomenu udenju prve pomoii kot naEinu za opolnomodenje ljudiv druibi;
razSiritvi profila potencialnih prostovoljcev Rdedega kriia / Rde€ega polmeseca.

Vsako iivljenje Steje, ne glede na spol, starost, raso, versko pripadnost, ekonomski in socialni status... ln
tudivsakdo se lahko naudi prve pomodi in reSuje iivljenja kar je najvi5je Elovekoljubno dejanje.

lnvalidnih oseb je milijarda - okoli 15 odstotkov svetovnega prebivalstva. Sooeajo se z druibenimi,
ekonomskimi in kulturnimi ovirami, ki omejujejo njihov dostop do polne in efektivne participacije v
druibi, vkljudno z ekonomskim razvojem, izobraievanjem, zaposlovanjem in zdravstveno oskrbo. Delei
invalidnih ljudi je viSji v okoljsko ranljivih driavah, saj znaSa stopnja njihove raz5irjenosti nekaj manj kot
17 yo (177 milijonov oseb). V RS je pribliino 150.000 invalidov - vkljuEujod tudi otroke s posebnimi
potrebami - ki imajo z odloEbo pristojnega organa priznan status invalida, to je med 8% in 9% vsega
prebivalstva.



Migranti, 5e posebei begunci, so zelo ranljiva skupina ljudi, saj, saj poleg izpostavljenosti sovrainosti
in vlogi greinih kozlov ne govorijo lokalnega jezika, nimajo podpore prijateljskih druibenih omreiij in
niso ustrezno obve5deni o dostopni pomodi. Po ocenah je bilo v letu 2077 brez strehe nad glavo 150
milijonov ljudi oziroma 2 % svetovnega prebivalstva. Po podatkih Statistidnesa urada Reoublike Sloveniie
iz decembra 2018 se je vsak osmi prebivalec Slovenije, v Slovenijo priselil iz tujine. Tako v Sloveniji biva
250.000 (L2,to/ol ljudi, kiso imelisvoje prvo prebivali5de vtujinioz. zunaj Slovenije, kar pomeni, da so se
v Slovenijo nekod priselili.

Osebe z motniami v du5evnem razvoju so pogosto najbolj zapostavljena skupina ljudi z motnjami in
predstavljajo okoli tri odstotke svetovnega prebivalstva. Skupaj s svojimi druiinami so velikokrat
potisnjeni ob rob, ranljivi so v primerih konfliktov ali naravnih nesred, pogosto so tudi izkljudeni iz
kampanj za povedanje njihove trdoiivosti. Naraida Stevilo odraslih oseb s teiavami zaradi naraSdajodih
vsakodnevnih obremenitev in stresa ter slabih odnosov na delovnem mestu.

Rdedi krii Slovenije si prizadeva, da o pomembnosti poznavanja in nudenja prve pomodi ozavestimo
celotno v Sloveniji Zivedo populacijo in jo ustrezno usposobimo. NaSa naloga je, da sporoeila in orodja
prilagodimo udnim skupinam, da jih bo lahko razumel vsak udeleienec.

Ljubljana, 10. september 2019

Mag. Vesna Mikui
kriZa Slovenije
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