
 

 

 

01.06.2018                                                                                            КИЇВ 

  

Прес-реліз 

«Запуск проекту “Хелпер”» 

  

1 червня о 12.00 в Українському кризовому медіа-центрі (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) 

відбудеться прес-конференція з нагоди запуску проекту «Хелпер». Дата 1 червня вибрана 

не випадково. 1 червня в Україні відзначають також «Міжнародний день захисту дітей». 

Хотілось би наголосити, що в такий день особливо важливо відзначити святкування 

запуском такого важливого проекту для здоров’я та благополуччя дітей. 

Співорганізаторами проекту є Благодійний Фонд «Україна-Юнеско», Благодійний 

фондом «Клуб Дивосвіт», та ВГО "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної 

допомоги". 

Серед доповідачів: 

 Юлія Висоцька - віце-президент благодійного фонду «Україна-Юнеско» та 

керівник проекту; 

 Оксана Тюпа – голова благодійного фонду «Клуб Дивосвіт»; 

 Володимир Івчук - голова координаційної ради “Всеукраїнської Ради Реанімацій”; 

 Представник Органів державної влади. 
 

Основна інформація про проект: 

Проект «Хелпер» націлений на формування національної культури надання першої 

домедичної допомоги, зниження рівня смертності та подовження тривалості життя 

громадян України, який на першому етапі передбачає розвиток шкільної програми та 

обізнаності дітей та молоді щодо надання домедичної допомоги при побутовому 

травматизмі, нещасних випадках та інших надзвичайних ситуаціях. Основне завдання – 

навчити школярів тому, як правильно надавати невідкладну догоспітальну допомогу 

постраждалим людям, а також прищепити дітям систему цінностей, де основою є 

небайдужість до здоров’я і безпеки людини. 

В рамках проекту проводитимуться навчання для викладачів шкіл з дисциплін 

“Основи здоров’я” та“Захист Вітчизни”, які надалі будуть на постійній основі виступати в 

ролі викладачів-тренерів для дітей 5-11 класів. Планується закупівля та передача на 

баланс шкіл необхідного обладнання, зокрема: еластичні бинти, джгути САТ, рукавички, 

дефібрилятори, манекени СЛР, манекени для тампування ран. Пілотне навчання вже було 

проведено в квітні 2018 року на базі Технічного ліцею НТУУ «КПІ» у місті Києві. Наразі 

ми навчили понад 200 дітей. 

Навчання навикам першої домедичної допомоги проводитиметься 

висококваліфікованими тренерами-практиками “Всеукраїнської Ради Реанімації” 

відповідно до сучасних міжнародних стандартів згідно з останніми рекомендаціями 

“Європейської Ради Реанімації”. 

Подібні системи-аналоги існують в таких країнах як Ізраїль, Великобританія, США, 

що дає можливість користуватись їх досвідом, напрацюваннями за 50 -60 років років та 

залучати відповідних експертів. 

Наступними етапами планується створення єдиної національної системи навчання 

навикам першої домедичної допомоги, розробка мобільного додатку та інтернет-ресурсу 
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для об’єднання “хелперів” з метою забезпечення можливість вчасно за потреби у будь-

якому куточку країни отримати кваліфіковану першу домедичну допомогу. 

Ще однією складовою є долучення фахівців проекту "Хелпер" до процесу 

законотворчості. Наразі в Україні діє лише Закону України "Про екстрену медичну 

допомогу", який передбачає перелік тих осіб, хто повинен надавати першу допомогу та 

певні вимоги до процедури надання. Світова практика говорить, що є необхідність у 

розробці та впровадженні ЗУ "Про доброго самаритянина”, який змотивує людей, що не 

зобов'язані це робити, надавати першу допомогу та покращить ситуацію з нещасними 

випадками в Україні вцілому. 

Наш проект вже підтримують Міністерство освіти і науки України; Міністерство 

молоді та спорту України; Міністерство соціальної політики України;  Міністерство 

культури України; Міністерство інформаційної політики України.  

 

Запрошуємо Вас одним із перших дізнатися про запуск національного проекту 

«Хелпер», хто такі Хелпери та який їх вплив на українське суспільство та пропонуємо 

долучитись до презентації проекту цієї п’ятниці, 1 червня о 12.00 за адресою вул.  

Хрещатик, 2, Кризовий медіа-центр! 

  

Контактна особа: Крилова Анастасія, PR Директор 

+380991551624 

+380637400335 

pr.helperukr@gmail.com 

 

 

 


