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A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a Sziget Fesztivál részeként
megrendezésre kerülő Civilsziget - NGO kitelepülésen hagyományosan, immár negyedik
éve vesz részt. Az idei kitelepülés alkalmával is a Civilsziget teljes nyitvatartási idejében
mutatkoztunk be 2014. augusztus 13. és 17. között minden nap 11.00-tól 19.00-ig a
szigetlakók számára. A hagyományos (emblematikus) vöröskeresztes
alaptevékenységek szemléltetése mellett a megyei szervezet működése is bemutatásra
kerül.

A 2014. évi Civil Szigeten öt napon keresztül napi 8 órában hét fővel az alábbi programokra
hívjuk és várjuk a szigetlakókat:
1. baleset-szimuláció: napi három alkalommal, alkalmanként 10 percben, képzett
imitátorokkal és sebsminkkel;
2. elsősegély oktatás (reanimálás, csecsemő-reanimálás és félautomata defibrillátor
használatának oktatása): egy felnőtt és egy csecsemő ambu-fantommal, valamint egy oktató
defibrillátorral, folyamatosan, non-formális formában;
3. óriás fakeresztes csapatjátékok: 1 db óriás fakereszt használatának lehetősége az
érdeklődők számára, önállóan, csapatépítési és szórakoztatási céllal;
4. élő könyvtár önkéntesekből: napi 2*20 percben lehetőség biztosítása 1 fő önkéntes
"kikölcsönzésére", akivel vöröskeresztes élményeiről és tapasztalatairól kérdezhet a szigetlakó,
ismeretátadási céllal;
5. szimulációs szemüvegek kerékpárral: 1 db erős ittasságot és 1 db alkoholmérgezést
szimuláló szemüveg kipróbálásának lehetősége különböző feladatokban, a megelőzés
érdekében;
6. totó: elsősegélynyújtás és vöröskereszt történet témában, ismeretbővítési céllal;
7. fotókiállítás: színes képkiállítás a vöröskereszt hazai és nemzetközi tevékenységéből.
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„A Sziget Fesztivál nem csak egy kiváló lehetőség arra, hogy bemutatkozhassunk hazai, mégis
nemzetközi terepen, de egyedülálló élmény is jelent a megyei szervezet önkéntesei számára,
hogy büszkén mutatkozhassanak be a Magyar Vöröskereszt „színeiben”, akár egy fesztivál
keretein belül is.” – nyilatkozza Megyesi Judit programkoordinátor.

Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy megyei szervezetünk évről évre színesebb
programelemekkel mutatkozhat be Közép-Európa legnagyobb fesztiválján.
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