Oferta szkolenia dla Urzędów i Instytucji Publicznych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Atak terrorystyczny – jak go przeżyć?
...czyli sztuka przetrwania w sytuacji kryzysowej (wiktymologia)
Proszę wyobrazić sobie następującą scenę: terroryści wtargnęli do Państwa Instytucji.
Pracownicy zamknięci w biurze próbują zabarykadować drzwi i zasłonić okna, by nie wpuścić
napastników do środka. Albo inna scena: zakładnicy stłoczeni w sali pod lufami karabinów
terrorystów usiłują przeżyć. Nagle do pomieszczenia wkracza grupa szturmowa policji...
Taką spektakularną i widowiskową symulację (parę
scenariuszy ćwiczeń antyterrorystycznych) możemy
przygotować specjalnie dla Państwa i przeprowadzić
w Waszej placówce w ramach naszego programu
„Przetrwać atak”.
Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników na
wypadek wtargnięcia do obiektu terrorystów,
uzbrojonego przestępcy lub agresywnego klienta.
W obliczu narastającego zagrożenia każdy z nas może
być potencjalną ofiarą ataku terrorystycznego.
W dzisiejszych czasach atak terrorystyczny, niestety, może się wydarzyć wszędzie – w pracy,
w drodze do pracy, w szkole, w sklepie lub podczas załatwiania innych codziennych spraw.

CEL SZKOLENIA


Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
pracowników w sytuacjach kryzysowych



Przestrzeganie procedur i algorytmów
postępowania



Zmniejszenie poziomu stresu



Analiza i korekta błędów oraz utrwalenie
prawidłowych zachowań



Korelacja działań ze służbami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo



Wypracowanie
modelu
postępowania
zwiększającego prawdopodobieństwo przeżycia
w przypadku ataku terrorystycznego
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PROGRAM SZKOLENIA
1. Terroryzm
(teoria),
współczesne
zagrożenia, najczęściej stosowana broń
terrorystów.
2. Postępowanie w przypadku zagrożenia ze
strony osoby agresywnej w obiekcie.
3. Materiał wybuchowy, podejrzany pakunek
– model postępowania (powiadomienie
służb, ewakuacja).
4. Aktywny zabójca (strzelec), czyli uzbrojona
w broń palną agresywna osoba.
5. Sytuacja zakładnicza.


atak terrorystów (zachowanie wobec sprawców, jak przeżyć?)



szturm jednostek specjalnych (zachowanie indywidualne, zachowanie zespołu)

KADRA PROWADZĄCA – INSTRUKTORZY
Posiadają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu Policjantów, Strażników Miejskich oraz
Służb Ochrony
Brali udział w wielu szkoleniach warsztatowych związanych z taktyką i techniką interwencji,
walką wręcz, systemami samoobrony, posługiwaniu się bronią palną oraz środkami
przymusu bezpośredniego
Posiadają szereg uprawnień instruktorskich (państwowych, resortowych oraz wydanych
przez odrębne organizacje) związanych z przedmiotową działalnością szkoleniową
Ich doświadczenie wynika bezpośrednio ze szkoleń dla policjantów i przebytej służby:


odziały antyterrorystyczne,



wydziały kryminalne, prewencji oraz logistyki.

PROPONOWANE CZAS I MIEJSCE


Miejsce: Państwa Placówka (Urząd, Instytucja)



Czas trwania szkolenia: około 4 godziny

Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów:



telefon: 609-72-62-75
e-mail: sis@sis.edu.pl
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