Program Konferencji Jubileuszowej 20-lecia STORAT
„Szukamy razem”
17.04.2020 r. piątek
9.00-9.45

Rejestracja uczestników

10.00

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji i powitanie uczestników

10.15

Historia 20-lecia STORAT oraz Jak działa STORAT? – Tomasz Maciejewski – STORAT

11.00

Planowanie akcji poszukiwawczych, metoda Szybkiego Przeszukania Dróg (SPD)
– Rafał Chrustek – Grupa Podhalańska GOPR

12.30

Praca z psem ratowniczym z wykorzystaniem środków lokomocji – Marta Gutowska
– szef szkolenia STORAT

13.00

Poszukiwanie osób martwych na lądzie i w wodzie przy użyciu psów
– Andrzej Górowski – Grupa Podhalańska GOPR

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

Pilotażowy program wprowadzenia do WOT grup poszukiwawczo-ratowniczych
z psami – Monika Krasińska – GPR K9 WOT ze Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

15.45

Poszukiwania osób przy wykorzystaniu środków powietrznych (drony i inne statki
latające) – przegląd metod i sprzętu – prof. dr hab. Tomasz Niedzielski
– Firma Spółka Technologiczna SARUAV sp. z o.o.

16.15

Wprowadzenie do profilowania psychologicznego osób zaginionych,
chorujących na depresję lub demencję – Sylwia Ściegienko (Kaczan)

20.00

Wieczorek integracyjny

18.04.2020 r. sobota
9.00

Czy wystarczy egzamin, aby iść na akcję? Przygotowanie zespołu do akcji
– Barbara Maciejewska – STORAT

10.00

Tropienie zaginionych (metody Indian) – Bogdan Ślazyk – Bieszczadzki Oddział
Straży Granicznej, ratownik GOPR

11.00

Praca psa ratowniczego na gruzach i współpraca zespołów podczas akcji
– SGPR OSP Gdańsk

12.30

Praca z psami lawinowymi – TOPR

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

Oprogramowanie komputerowe wspierające działania poszukiwawcze
- Damian Gałka – STORAT

16.00

Prezentacja sprzętu do nawigacji

16.30

Krótkie prezentacje Grup Poszukiwawczych – lokalizacja i rejon działania,
od kiedy działalność, skład i liczebność Grupy, sprzęt, udział w akcjach,
szkolenia i treningi

18.00

Odprawa uczestników Pozorowanej Akcji Poszukiwawczej

19.04.2020 r. niedziela
8.30

Koncentracja sił i środków w Bratkowicach – odprawa

9.00

Rozpoczęcie poszukiwań i ćwiczeń.

11.30

Kuchnia polowa, opracowanie śladów zespołów

12.30

Omówienie pracy zespołów poszukiwawczych i podsumowanie Konferencji

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie oraz czasie trwania
poszczególnych sesji.

Pozorowana Akcja Poszukiwawcza 19.04.2020 r. (niedziela)
Celem pozorowanej akcji poszukiwawczej jest praktyczna obserwacja pracy zespołów
poszukiwawczych i możliwość wymiany doświadczeń. Nie można zatem udziału w ćwiczeniach
traktować, jako formy rywalizacji, czy sposobności do krytyki metod i działań osób
zaangażowanych.
Do praktycznego przeszukania sektora kompleksu leśnego o powierzchni ok. 15ha, zapraszamy
Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z psami, które dysponują zespołami certyfikowanymi do
udziału w akcjach poszukiwawczych.
Zespół powinien być wyposażony w środki łączności, GPS oraz lokalizator dla psa.

Zespołowi zostaną przydzieleni obserwatorzy, którzy będą mogli na bieżąco zadawać pytania
o różne aspekty pracy psa, przewodnika czy nawigatora. Na obserwatorów będą wyznaczane
w pierwszej kolejności osoby (przewodnicy psów lub nawigatorzy), które biorą czynny udział
w akcjach poszukiwawczych.
Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej ilości zgłoszeń
do Pozorowanej Akcji Poszukiwawczej niż możliwości organizacyjne, udział praktyczny
może zostać zmniejszony do 1 zespołu na Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą.

Mantrailing
Równocześnie z Pozorowaną Akcją Poszukiwawczą odbywać się będą praktyczne ćwiczenia
z mantrailingu.
Celem ćwiczeń będzie wymiana doświadczeń osób przygotowujących psy do pracy tą metodą.
Zespół tropiący będzie miał do rozwiązania przygotowany scenariusz zaginięcia. Zespołowi
zostaną przydzieleni obserwatorzy, którzy po zakończeniu działań, będą mogli zadawać pytania
o rożne aspekty pracy psa, czy przewodnika.
Szczegóły działań zespołu (wiek śladu, długość śladu i inne) zostaną ustalone oddzielnie
dla każdego zgłoszonego zespołu.
Liczba miejsc ograniczona – preferowane są zespoły z największym doświadczeniem
i zaawansowaniem.

Partner Główny Konferencji

www.fundacjazwierz.org

