
Проект SOS – рятувально-навчальний центр           

з  організації  та проведення транскордонних 

рятувальних  заходів

#SOSRESCUE



Фундація "SOS на допомогу" відповідає за інформацію, що міститься в 
цій презентації.

Подана інформація не може розглядатися як офіційна позиція
Європейського Союзу, Керівного органу та Спільного технічного

секретаріату Програми Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки.



Проект співфінансується з фондів Європейського Союзу

у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна

2014-2020.

Вартість проекту: 1 864 110,39 €

Фінансування ЄС: 1 677 699,34 €



Перша концепція проекту була створена за ініціативою рятувальників
Бещадської групи "GOPR" (гірського добровільного рятувального загону).
Прагнучи отримати фінансування для розширеного проекту, Фонд "SOS - на
допомогу" був створений як допоміжний підрозділ. Було налагоджено
співпрацю з муніципалітетом Устрики-Дольни та Львівською обласною
контрольно-рятувальною службою туристсько-спортивної спілки України.
Перший детальний план проекту був створений у 2016 році.

Початок проекту



• збільшення туристичного руху в Бещадах та Бескидах

• збільшення кількості пошуково-рятувальних робіт у Бещадах та Бескидах

• відсутність скоординованої системи проведення рятувальних і пошукових робіт у

прикордонній зоні Бещад та Бескидів

• занадто довгий час мобілізації українських гірських рятувальних підрозділів

• низький рівень знань та інформованості туристів про безпеку в горах

• необхідність розширення доступу до високоякісного навчання для рятувальних служб

• необхідність створення бази сучасного обладнання для рятувальних служб

Наявні проблеми, які потребують вирішення



• створення навчального центру координації транскордонних рятувальних заходів;

• скорочення часу мобілізації рятувальних груп;

• підвищення ефективності транскордонних рятувальних заходів у Бещадах та Бескидах

• придбання сучасного обладнання для рятувальних служб Польщі та України

• підвищення кваліфікації рятувальників Польщі та України, а також пожежних–волонтерів

• організація тематичних зустрічей з питань безпеки в горах Польщі та України

Цілі Проекту



Обсяг завдань та партнери проекту

Львівська обласна 
контрольно-рятувальна 

служба ТСС України

Провідний 
бенефіціар – SOS –

на допомогу

Гірський добровільний 
рятувальний загін (GOPR) -

група Бещадська

Муніципалітет 
Устрики Дольни



• Управління проектом - як головний бенефіціар

• рекламні та інформаційні заходи, включаючи організацію тематичних зустрічей у Польщі для мешканців

Бещад та туристів.

• Придбання сучасного тренажерного обладнання для рятувальних служб, у тому числі: манекенів

моделювання для хірургічних рятувальних процедур, мобільний симулятор з комплексним програмним

забезпеченням, базові, сучасні та спеціалізовані анатомічні моделі манікенів. Різні інструменти для надання

допомоги потерпілому, тактико - медичної допомоги під час бойових дій, мультимедійного обладнання для

проведення аналізів навчально-тренувальних заходів.

• Організація спеціалізованих тренінгів для рятувальників з Польщі та України у сфері надання першої

допомоги відповідно до останніх стандартів і процедур.

Фундація  ”SOS - на допомогу”



• координація проектної діяльності в Україні

• промоційна та інформаційна діяльність в Україні, включаючи організацію тематичних зустрічей

для мешканців та туристів

• придбання сучасного рятувального обладнання, у тому числі: оперативного транспортного засобу

з додатковим обладнанням, транспортний засіб для перевезення рятувальників, електричний

велосипед, комплекти лавинного обладнання, комплекти одягу та скітури, індивідуальні медичні

аптечки для рятувальників, дрон з тепловізором

• організація двох навчань з координації транскордонних рятувальних заходів

Львівська обласна контрольно-рятувальна служба
туристсько-спортивної спілки України



• модернізацію навчально-рятувальної бази в с.

Славську в Україні;

• ремонтні роботи зовні і всередині будівлі

• виготовлення нових технічних умов

електропостачання, ремонт сантехніки і системи

опалення

• адаптація приміщення - для надання

консультацій туристам, організації навчального

процесу та чергування рятувальників.



закупівля сучасного аварійно-рятувального обладнання, в тому числі:

• оперативний транспортний засіб, пристосований для координації транскордонних рятувальних робіт,

додатково підсилений та адаптований до важких умов місцевості та перевезення великої кількості

рятувального обладнання, оснащеного ІТ-обладнанням та спеціально розробленим програмним

забезпеченням

• електричні велосипеди, снігоходи, квадроцикли

• комплекти обладнання для рятувальних робіт на воді, в лавинах та евакуації потерпілих

• комплекти одягу та скітуру

• вдосконалене індивідуальне та групове медичне обладнання

Гірський добровільний рятувальний загін - група Бещадська



• організація навчання операторів безпілотників

для рятувальників з Польщі та України

• організація навчання з надання першої допомоги,

рятування в лавинах та евакуації потерпілих для

волонтерської пожежної охорони муніципалітету

Устрикі-Дольни

• організація двох тренінгів для координації

транскордонних заходів з порятунку та пошуку

для рятувальників з Польщі та України

Fot. Magdalena Sudacka



• адаптація будівлі колишньої школи до навчального

центру та координації транскордонних рятувальних

заходів у місті Рувня (Польща)

• Ремонт включає:

надбудову переходу між двома корпусами,

встановлення сходів з ліфтом,

пристосування об'єкта для інвалідів, модернізацію

опалення, водопроводу, вентиляції,

кондиціонування, пожежних та електричних

систем, адаптацію до нових функцій будівлі,

під'їзну дорогу, тротуари та паркування

Муніципалітет Устрики Дольни



Адаптація включає:

• Створення кімнати медичного моделювання,

регенерації, психологічної терапії, залу фізичної

підготовки, приміщення для догляду за

потерпілими від нещасного випадку

• Приміщення для чергових рятувальників,

актового залу для занять, ремонт сантехніки,

побутових кімнат, складських приміщень для

придбання стандартного та спеціального

обладнання
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Етапи проекту

Модернізаційні та адаптаційні роботи 
в Рувні та Славську

Початок 
01.01.2019

Придбання обладнання всіма 
бенефіціарами

Навчання рятувальників і 
пожежників - волонтерів

Тематичні зустрічі для жителів і 
туристів

закінчення
31.12.2020



Система координації транскордонних рятувальних та пошукових заходів:

• це центральний збір та аналіз у реальному часі

даних з GPS-навігаторів, смартфонів і дронів, що використовуються рятувальниками

• буде адаптовано до обладнання, придбаного в рамках проекту

• укомплектовано в оперативних транспортних засобах, які зможуть виконувати функції

мобільних координаційних центрів

• будуть перевірені в рамках навчань з координації транскордонних рятувальних та пошукових

заходів організованих Бенефіціарами

• після завершення реалізації проекту буде закладена основа для впровадження подальших ІТ-

технологій у сфері гірського рятівництва

Інновація проекту



Тематичні зустрічі

• 4 зустрічі в Польщі - Устрики-Дольни, Устрики-Гурни, Санок, Цісна

• 4 зустрічі в Україні - Львів, Славськ, Стрий, Яремче

• у відкритій формі для жителів і туристів

• презентація рятувального обладнання

• навчання першої допомоги та безпеки в горах

• спілкування з рятувальниками

• веселі та тематичні ігри для дітей та дорослих



• сучасний навчальний центр в Рувні з високоякісним медичним

обладнанням для рятувальників і пожежних

• необмежений доступ до регенеративних процедур, залів атлетичної та

психологічної підготовки для рятувальників і пожежних

• додаткова база для чергових рятувальників

• місце тимчасового догляду за потерпілими

Результати проекту



• Ремонт рятувального пункту в Славську,  дозволить оперативно та

ефективно проводити пошукові та рятувальні роботи

• збільшення ефективності пошуково-рятувальних робіт і скорочення часу

мобілізації за рахунок нового обладнання та системи координації дій

пошуку та рятування.

• підвищить соціальну обізнаність про безпеку в горах

Результати проекту



• кваліфікований рятувальний персонал, здатний виконувати роботи у 

важких умовах і проводити складні рятувальні операції

• підвищення рівня безпеки туристів на території діяльності ГОПРу та

Львівської обласної контрольно-рятувальної служби ТСС України

• більш високий рівень безпеки підвищить туристичну привабливість

регіону

• тривале співробітництво між рятувальними службами Польщі та

України

Результати проекту



До зустрічі в Бещадах та Бескидах

#SOSRESCUE

www.sos-naratunek.pl

Facebook: sosnaratunek


