
VE VTEŘINĚ



5 - 10 %
obyvatel střední Evropy umí poskytnout první pomoc

děti
základy první pomoci, jsou tak 
jednoduché, že je zvládnou i

chceme vyvrátit mýtus, že první

je složitá, nudná a bez efektu

pomoc 75 %
úrazů se stává v přítomnosti 
blízkých osob

Proč



Proč

http://www.youtube.com/watch?v=Ck5HE8La0Gs


PPživě
Iniciativě zážitkového vzdělávání v první pomoci se zakladatelka PPživě aktivně věnuje od roku 2009. 
Záliba v první pomoci měla podobu dobrovolnické činnosti, preventivních akcí, cvičení, soutěží, 
projektů až do roku 2014, kdy oficiálně vznikl tým První pomoc živě – PPživě. Rostoucí zájem o 
smysluplnou výuku první pomoci inspiroval tým v listopadu 2017 k založení společnosti PPživě s. r. o.

TOP   10
zakladatelka se umístila v 

Podnikavá žena roku 2017

3 417
absolventů v roce 2019

akreditace
MŠMT ČR a MPSV ČR

jsme držitelé

1. místo/
v soutěži Rozjezdy roku v Královéhradeckém kraji

2014
v soutěži Podnikavá hlava v kategorii 

„podnikatel v sukni“

http://rozjezdyroku.cz/


Cíle projektu 

A

B

C
C

B

A Přiveďte s námi na svět první apku v ČR, která 
učí poskytovat první pomoc interaktivní 
formou. Díky ní zjistíte, že při záchraně člověka 
musíte jednat ve vteřině. Zažijete strach z 
neznáma i radost ze záchrany toho 
nejcennějšího - lidského života.

Aplikace VE VTEŘINĚ

Osobní zkušenost a praktický nácvik je 
pro kvalitní znalost první pomoci 
nepostradatelný! 
Pro všechny úspěšné absolventy příběhů 
z aplikace VE VTEŘINĚ je připraven 
speciální zážitkový kurz první pomoci.

Kurz VE VTEŘINĚ

První projekt v ČR, který nabízí kombinaci offline a online vzdělávání v první pomoci. 

Aktuálně a odborně
Prostřednictvím aplikace budeme ve stálém 
kontaktu a novinky získáte pohodlně do svého 
telefonu či tabletu. Vznikne tak komplexní, 
praktické a dostupné vzdělávání v oblasti první 
pomoci pro všechny.



Aplikace VE VTEŘINĚ
Aplikace, díky které pochopíte, že při záchraně života hraje roli každá vteřina. Vstupte do virtuálního 
světa první pomoci a staňte se hrdinou, který v krizové situaci rozhodne o přežití pacienta.  

Kdy jindy, když ne teď a kdo jiný, když ne Ty? 

A





VE VTEŘINĚ

http://www.youtube.com/watch?v=gyOhvD6Huws


Kurz VE VTEŘINĚ
Absolvováním interaktivních příběhů v aplikaci se naučíte správné postupy první pomoci teoreticky, 

ale aplikace za nás hrudník při resuscitaci nestlačí a ani nezastaví krvácení, když to bude opravdu 
potřeba. Osobní zkušenost a praxe je přes aplikaci nepředatelná.

Proto všem absolventům, kteří v aplikaci úspěšně vyřeší příběhy a závěrečný test, vygenerujeme 
osvědčení, které bude sloužit jako slevová “vstupenka” na speciální kurz zážitkové první pomoci. 

Postupy naučené v aplikaci si na kurzu rovnou ověříte v praxi při modelových situacích. Nemusíte mít 
strach z nudného školení plného teorie, naopak, můžete se těšit na krátký, intenzivní kurz plný praxe a 

zážitků první pomoci.

B



Kurz VE VTEŘINĚB

umíte první pomoc?

ANONE

aplikace VE VTEŘINĚ

osvědčení o úspěšném 
absolvování online školení

 4
roky, kdy jsem 
absolvoval/a poslední 
kurz

zážitkový kurz 
první pomoci



Kurz VE VTEŘINĚB

teorie první pomoc praktický nácvik, modelové situace

8 hodin 
standardní 
zážitkový kurz
první pomoci

4 hodiny
zážitkový kurz
VE VTEŘINĚ

Díky úspěšnému absolvování příběhů a testu první pomoci v aplikaci získáte “osvědčení” 
a ušetříte čas i peníze. 

Získané znalosti si rovnou vyzkoušíte v praxi a nebudete s námi muset trávit na kurzu 8 
hodin ale jen 4 hodiny.



Kurz VE VTEŘINĚ

http://www.youtube.com/watch?v=3S9O4E6KLBo


C Aktuálně a odborně
Vznikne unikátní model vzdělávání první pomoci kombinující online a offline formu. 

Přizveme ke spolupráci odborníky z oboru a partnery, kteří nám pomohou udržet projekt při 
životě, tak, aby se k Vám aktuální postupy první pomoci dostaly včas a navíc pohodlně - 

přímo do Vašich mobilů a tabletů.

READ MORE READ MORE READ MORE READ MORE

Lorem dolor sit ipsum dolor 

sit amet, consectetur 

adipiscing elit, consectetur 

sed do eiusmod tempor 

incididunt dolor sit ut magna 

aliqua.

Service Here

READ MORE

aplikace

Záchranka

MUDr.

Viliam Dobiáš
aplikace

Záchranka

hlavní 

mediální partner

generální

partner

spolupracující

organizace

odborní

ambasadoři

partneři média



Cílová skupina
Poskytnout první pomoc je zákonnou povinností každého z nás. S její výukou je nejlepší začít už v 

dětském věku a po celou dospělost si pak dovednosti pravidelně aktualizovat a prohlubovat.

Aplikace Ve vteřině nabídne řešení vzdělávání první pomoci pro všechny!

Je připravena pro jednotlivce ale i firmy, které mohou inovovat svůj dosavadní způsob 
e-learningového vzdělávání. 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et.

6 / 2020 vyhodnoceníkampaňHIT HITžádost

Harmonogram

4 / 2020 žádost
crowdfunding



úspěšné dosažení

cílové částky

žádost

Harmonogram

11 / 2020 

spuštění aplikace

a kurzů VE VTEŘINĚ

zahájení
vývoje

testování

aktualizace 



žádost

Rozpočet

50 000 Kč

vlastní prostředky 

PPživě s.r.o.

Příprava
4 - 6 / 2020

min. 2 300 000 Kč

crowdfunding HIT HIT

partneři projektu

Vývoj aplikace
6 - 10 / 2020

množství financí = množství připravených 
hrdinů, kteří nám mohou zachránit život. 

Zahájení kampaně a rozvoj
10 / 2020



Milníky

1



2



3

4



Partneři

Chcete pomoci s šířením osvěty nebo vývojem systému, tak se neváhejte ozvat.

Projekt Ve vteřině vyžaduje týmovou práci a jsou vítáni všichni, kteří chtějí s jeho realizaci pomoci.

generální
partner

partneři ambasadoři spolupracující
organizace/
dodavatele 



Partneři

● odhadujeme zásah 100 000 až 500 000 unikátních lidí vstupní kampaně

● až 5 000 000 impresí informací o aplikaci a partnerech

● očekáváme 20 000 instalací aplikace kombinovaně na všech zařízeních

● s využitím databáze partnerů můžeme přinést dalších 25 000 uživatelů

● spolupráce s influencery zajistí dalších 100 000 dosah na 

videoplatformách (youtube) a blozích 

● očekáváme komunitní šíření v rámci příslušníků IZS 

● očekáváme zvýšení zájem v segmentu rodičů dětí do 15 let a dětí rodičů 

nad 70 let, kteří aktivně řeší prevenci a první pomoc

● predikujeme čas strávený uživateli v aplikaci na minimum jednoho 

miliónu hodin do 6 měsíců od spuštění aplikace

● propagace na všech živých kurzech PPživě - 3000 až 5000 

absolventů/rok



Partneři
● garance uvedení logo přímo v aplikaci Ve vteřině

● uvedení loga na všech propagačních a prezentačních materiálech vzniklých 

v souvislosti s projektem 

● zmínění partnera ve všech PR výstupech a v tiskových zprávách

● propagace na všech kurzech PPživě - 3000 až 5000 absolventů/rok

● 50 x unikátní kód na stažení aplikace zdarma 

● sleva na nákup dalších přístupů do aplikace

Individuální finanční podpora v zahájení projektu + roční příspěvek na vývoj a provoz

generální 
partner

partneři

● garance uvedení logo na webových stránkách projektu

● uvedení loga na vybraných propagačních materiálech vzniklých v souvislosti s projektem 

● umístění loga do prezentace aplikace Ve vteřině

● 20 x unikátní kód na stažení aplikace zdarma 

● sleva na nákup dalších přístupů do aplikace

finanční podpora 100 000 Kč



Partneři
● garance uvedení logo/jména na webových stránkách projektu

● uvedení loga/jména na vybraných propagačních materiálech 

vzniklých v souvislosti s projektem 

● 1 x unikátní kód na stažení aplikace zdarma 

Přispějte svou tváří, know how, technologii, dovednostmi a čímkoliv

dalším, co se může do projektu Ve vteřině hodit.

ambasadoři spolupracující
organizace/
dodavatele 

Děkujeme, že máte chuť věnovat finance a čas do projektu, který může někomu věnovat celý život.



žádost

VE VTEŘINĚ

Online Offline

aplikace Ve Vteřině Kurz Ve Vteřině



VE VTEŘINĚ

Unikátní model vzdělávání první pomoci v ČR.



Reference

„Prvotní obavy kolegů, že školení první pomoci bude nezáživné poslouchání teorie, se 
rozplynuly hned na samotném začátku.Kurz byl protkaný emocemi, nadšením a hlavně 
nezapomenutelnými zážitky, ze kterých žijeme dodnes. Všichni lektoři, v čele se skvělou 
lektorkou Luckou, zaslouží obrovskou poklonu, jak nás dokázali do dané situace vtáhnout. 
Ještě jednou moc děkujeme za záživný, potřebný a hlavně nezapomenutelný kurz!“

Lucie Šimková (lucie.simkova@innogy.com, 737 200 744)

Dodavatelem od roku 2017, proškoleno cca 90 osob (2017)
Zakázky: Kurzy první pomoci (6 až 8 hodin), první pomoc u dětí (6 hodin), teambuilding 
první pomoci, ukázky první pomoci.

„Děkuji za kurz na našem výjezdu, bylo to báječné, všem se to moc líbilo. Shodli jsme se, 
že jsme nezažili lepší vzdělávací akci. Těším se na další spolupráci.“

Marie Unucková (marie.unuckova@cez.cz, 720 737 152)

Dodavatelem od roku 2015, proškoleno cca 200 osob ročně
Zakázky: Kurzy první pomoci (rozsah 4 až 8 hodin), první pomoc „spešl“ (rizikový provoz – 
jaderné elektrárny), teambuilding první pomoci, ukázky první pomoci a Dny zdraví

mailto:lucie.simkova@innogy.com


reference

„Dynamické, užitečné, vyvážené a profesionální! Děkuji za celý náš tým.“

Ivana Štěpánová (ivana.stepanova@cemex.com, 723 562 427)

Dodavatelem od roku 2014, proškoleno cca 400 osob ročně
Zakázky: Kurzy první pomoci (rozsah 4 až 8 hodin), první pomoc „na míru“, Den zdraví, 
ukázky první pomoci

„Komenský by z Vás měl radost! Už se těším na pokračování a děkuji.“

Lenka Tvrdíková - Generální ředitelství Celní správy ČR (tvrdikova@cs.mfcr.cz, 725 069 740)

Dodavatelem od roku 2014, proškoleno cca 250 osob ročně
Zakázky: Kurzy první pomoci „na míru“, akreditovaný kurz MŠMT ČR – Zdravotník 
zotavovacích akcí (41 hodin)



reference

„Doteď všechny v mém okolí „krmím" zážitky. Bylo to úžasný!“

Zdeňka Chotěborská (zdenka.choteborska@obchod.t-mobile.cz, 603 606 014)

Dodavatelem od roku 2014, proškoleno cca 100 osob ročně
Zakázky: Teambuilding první pomoci, Den zdraví

„Super, tímto kurzem by měl opravdu projít každý. Účastníci si kurzy velmi chválí a 
těšíme se na další spolupráci.“

Jaroslav Dvořák (jaroslav.dvorak@uradprace.cz, 950 180 407)

Dodavatelem od roku 2017, proškoleno cca 150 osob ročně
Zakázky: Akreditovaný kurz MPSV ČR – Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních 
službách



reference

„Kurz naprosto překonal naše očekávání. Věcné, příjemné, ochotné a flexibilní jednání 
lektorků bylo naprosto profesionální. Jen tak dál!“

Daniel Svoboda (daniel.svoboda@arriva.cz, 602 519 672)

Dodavatelem od roku 2017, proškoleno cca 100 osob ročně
Zakázky: Kurzy první pomoci na míru

„Mám moc ráda, když mi informace zůstanou „v hlavě“ a z vašeho kurzu si vše pamatuji! 
Zaměstnanci byli nadšeni a nedivím se… je to opravdu skvělý zážitek.“

Ing. Jana Slováková (jslovakova@komfi.cz, 603 894 636)

Dodavatelem od roku 2016, proškoleno cca 90 osob ročně
Zakázky: Kurzy první pomoci na míru (6 hodin)



reference
Výčet dalších firem, institucí a organizací, které u nás pravidelně nechávají vzdělávat své zaměstnance. 
Rádi Vám poskytneme kontakt pro možné ověření referencí.

Děkujeme, že věnujete čas i finance do zážitku, které mohou někomu věnovat celý život.



jednající

Mgr. Lucie Balarinová, Ph.D.
jednatel/zakladatelka

724 587 551
lucie@ppzive.cz

www.ppzive.cz

dodavatel

PPživě s. r. o.
třída Karla IV. 502/23
500 02 Hradec Králové

IČ: 066 25 738
DIČ: CZ06625738 (plátce DPH)

 všechny ceny jsou uvedené bez DPH

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40661 

mailto:lucie@ppzive.cz
http://www.ppzive.cz
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