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Dziesięć lat partnerskiego Programu Bezpiecznie z NIVEA i WOPR
To już dziesięć lat partnerskiej współpracy marki NIVEA i WOPR przy programie, którego
nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo ludzi wypoczywających nad Bałtykiem. To też jubileuszowy
rok dla koncernu NIVEA, który obchodzi 100 lecie swojej działalności.
Program realizowany od 2002 roku na polskich plażach zawiera wiele elementów. Jednym z nich jest
zaopatrywanie ratowników WOPR w sprzęt służący do ratowania życia oraz wyposażanie stanowisk
ich pracy. W tym roku programem objętych jest 70 nadmorskich miejscowości, 1550 ratowników i
239 wież ratowniczych. Podobnie, jak w poprzednich edycjach programu otrzymują oni parawany,
stroje ochronne oraz sprzęt ratowniczy w tym zestawy R-0, R-1, zestawy tlenowe oraz nosze
ortopedyczne niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.
Ważnym elementem programu „Bezpiecznie z NIVEA i WOPR” jest „Letnia Szkoła WOPR”. To
miejsce, w którym maluchy i trochę starsze dzieci, pod bacznym okiem ratowników WOPR poznają
poprzez zabawę zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnej i słonecznej. Biorą także udział w
konkursach sportowych, manualnych oraz zajęciach w mini basenie. Przy okazji uczą się jak wykonać
sztuczne oddychanie, masaż serca, czy zawiązać węzeł ratowniczy. W jubileuszowej, dziesiątej edycji
Szkoła organizowana była na trzech plażach w : Krynicy Morskiej, Mielnie i Łebie. W nadchodzącym
tygodniu Szkoła pojawi się jeszcze na plaży w Ustce.
Tradycyjnie, w ramach programu „Bezpiecznie z NIVEA i WOPR”, odbywały się również
„Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR”. Brały w nich udział drużyny męskie i kobiece. Był to
rodzaj testu dla czołówki polskich ratowników WOPR. Liczyła się nie tylko sprawność fizyczna,
koordynacja ruchowa, ale również - tak ważna, w przypadku ratunkowych akcji, umiejętność pracy w
zespole. Nagrodą był wysokiej klasy sprzęt ratowniczy – w eliminacjach kajaki, deski ratownicze a w
finale szybkie łodzie motorowe. W dziesiątej, jubileuszowej edycji Mistrzostw w rozegranej na plaży
w Łebie w kategorii mężczyzn zwyciężyła drużyna z Ustronia Morskiego, w kategorii kobiet
triumfowały zawodniczki z Kołobrzegu.
Dziesiąta edycja programu Bezpiecznie z NIVEA i WOPR potwierdza harmonijną współpracę firmy
NIVEA z WOPR a rezultaty tej współpracy mówią same za siebie. Z roku na rok wzrasta na polskich
plażach liczba stanowisk ratowniczych a tym samym powiększają się bezpieczne obszary plaż
strzeżonych przez coraz to liczniejsze zespoły ratowników. Estetyczny wygląd strojów, w które ubrani
są ratownicy zgodnie z założeniami programu oraz wież ratowniczych przyciąga uwagę i jest
widocznym elementem na bałtyckich plażach. Nikt już nie wątpliwości, że widoczne z daleka
stanowisko ratownicze jest miejscem gdzie każdy uzyska potrzebną pomoc.

