
Projekt SOS - ratunek  

centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia 

transgranicznych akcji ratunkowych

#SOSRESCUE



Fundacja SOS na ratunek jest odpowiedzialna 

za informacje zawarte w niniejszej prezentacji. 

Podane informacje nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko 

Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Wartość projektu: 1 864 110,39 €

Dofinansowanie unijne: 1 677 699,34 €



Pierwsza koncepcja projektu powstała z inicjatywy ratowników Grupy Bieszczadzkiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszukując możliwości

finansowania rozbudowanego przedsięwzięcia powołano do życia

Fundację SOS na ratunek jako podmiot wspierający oraz nawiązano współpracę

z Gminą Ustrzyki Dolne i Lwowską regionalną służbą kontrolno-ratowniczą związku

sportowo-turystycznego Ukrainy. Pierwszy szczegółowy zarys projektu powstał

w 2016 roku.

Początki projektu



• wzrastający ruch turystyczny w Bieszczadach

• wzrastająca liczba interwencji ratowniczych w Bieszczadach

• brak kompleksowego skoordynowanego systemu prowadzenia akcji ratowniczych

i poszukiwawczych w obszarze granicznym w Bieszczadach

• zbyt długi czas mobilizacji ukraińskich służb ratowniczych

• niski poziom wiedzy i świadomości turystów o bezpieczeństwie w górach

• konieczność zwiększenia dostępu do wysokiej jakości szkoleń dla służb ratowniczych

• konieczność utworzenia nowoczesnego zaplecza sprzętowego służb ratowniczych

Zidentyfikowane problemy wymagające właściwych rozwiązań



• utworzenie centrum treningowego i koordynacji transgranicznych akcji ratowniczych

• redukcja czasu mobilizacji zespołów ratowniczych

• zwiększenie efektywności transgranicznych akcji ratowniczych na terenie Bieszczad

• zakup nowoczesnego sprzętu dla służb ratowniczych z Polski i Ukrainy

• podniesienie kwalifikacji ratowników z Polski i Ukrainy oraz strażaków OSP

• organizacja spotkań tematycznych o bezpieczeństwie w górach w Polsce i na Ukrainie

Cele projektu



Zakresy zadań i powiązania beneficjentów projektu

Lwowska regionalna 
służba kontrolno-

ratownicza

Beneficjent wiodący
Fundacja SOS na ratunek

Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Grupa Bieszczadzka
Gmina Ustrzyki Dolne



• nadrzędne zarządzanie projektem jako Beneficjent Wiodący

• działania promocyjne i informacyjne, w tym organizacja spotkań tematycznych w Polsce dla mieszkańców Bieszczad

i turystów

• zakup nowoczesnego sprzętu szkoleniowego dla służb ratowniczych, w tym: kamizelka do symulacji zabiegów

chirurgicznych ratujących życie, mobilny symulator pacjenta z kompleksowym oprogramowaniem, zestawy

podstawowych, zaawansowanych i specjalistycznych modeli anatomicznych, zróżnicowane narzędzia

do podtrzymywania życia, ogólne wyposażenie medyczne, wyposażenie „care under fire” - pomoc medyczna

podczas walki lub ostrzału, wyposażenie multimedialne do prowadzenia analiz treningowych

• organizacja specjalistycznych szkoleń dla ratowników z Polski i Ukrainy w zakresie ratowania życia, zgodne

z najnowszymi standardami i procedurami

Fundacja SOS na ratunek



• koordynacja działań projektowych na Ukrainie

• działania promocyjne i informacyjne na Ukrainie, w tym organizacja spotkań tematycznych dla

mieszkańców i turystów

• zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego, w tym: pojazd operacyjny z dodatkowym wyposażeniem,

pojazd transportowy, rower elektryczny, zestawy sprzętu do ratownictwa lawinowego, zestawy odzieży

oraz skitourowe, sprzęt medyczny indywidualny dla ratowników, dron z kamerą termowizyjną,

• organizacja dwóch szkoleń koordynacji transgranicznych akcji ratunkowych

Lwowska regionalna służba kontrolno-ratownicza



• modernizacja bazy w Sławsku na Ukrainie na

centrum treningowe i ratownicze:

• prace renowacyjne na zewnątrz i wewnątrz

budynku

• instalacja nowych systemów elektrycznych,

grzewczych, hydraulicznych

• dostosowanie pomieszczeń – utworzenie

punktu informacyjnego dla turystów, nowych

dyżurek dla ratowników działających 24/7/365,

pokoju pomocy dla ofiar wypadków, sali

szkoleniowej i wykładowej.



• zakup nowoczesnego wyposażenia ratowniczego, w tym:

• pojazd operacyjny dostosowany do koordynacji transgranicznych akcji ratowniczych, dodatkowo wzmocniony

i przystosowany do ciężkich warunków terenowych oraz przewożenia dużej ilość sprzętu ratowniczego,

wyposażony w sprzęt IT i specjalnie zaprojektowane oprogramowanie

• ratownicze rowery elektryczne, skutery śnieżne, pojazdy off-roadowe

• zestawy sprzętu do ratownictwa wodnego, lawinowego, ewakuacji

• zestawy odzieży oraz skitourowe

• zaawansowany sprzęt medyczny indywidualny oraz zespołowy

• dron z kamerą termowizyjną

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka



• organizacja szkolenia na operatorów dronów dla

ratowników z Polski i Ukrainy

• organizacja szkoleń o tematyce pierwszej pomocy,

ratownictwa lawinowego, medycznego i ewakuacji

dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Gminy Ustrzyki Dolne

• organizacja dwóch szkoleń koordynacji

transgranicznych akcji ratunkowych

i poszukiwawczych dla ratowników z Polski i Ukrainy.

Fot. Magdalena Sudacka



• rozbudowa i adaptacja budynku dawnej szkoły na

centrum szkoleniowe i koordynacji transgranicznych

akcji ratunkowych w miejscowości Równia (Polska)

• rozbudowa obejmuje: nadbudowę łącznika,

dodanie klatki schodowej z windą, dostosowanie

obiektu dla osób niepełnosprawnych, modernizację

systemów grzewczych, hydraulicznych, wentylacji,

klimatyzacji, przeciwpożarowych, elektrycznych

wraz z dostosowaniem do nowych funkcji budynku,

wykonanie drogi dojazdowej, chodników i parkingu

Gmina Ustrzyki Dolne



• adaptacja obejmuje: utworzenie sali symulacji

medycznych, regeneracji, terapii psychologicznej,

podnoszenia sprawności fizycznej, pokoju opieki dla

ofiar wypadków, kwater dla dyżurujących

ratowników, auli wykładowej, przystosowanie

łazienek, toalet, segmentu cateringowego,

pomieszczeń socjalnych i magazynów

• zakup wyposażenia standardowego

i specjalistycznego dla poszczególnych pomieszczeń

(poza wyposażeniem szkoleniowym, które

zapewnia Fundacja SOS na ratunek).
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Etapy projektu

Prace modernizacyjne i adaptacyjne 
w Równi i Sławsku

Start 
01.01.2019

Zakupy wyposażenia 
przez wszystkich Beneficjentów

Szkolenia ratowników 
oraz strażaków OSP 

Spotkania tematyczne 
dla mieszkańców i turystów

Koniec 
31.12.2020



System koordynacji transgranicznych akcji ratunkowych i poszukiwawczych:

• to aplikacja centralna zbierająca i przetwarzająca w czasie rzeczywistym 

dane z lokalizatorów GPS, smartfonów oraz dronów używanych przez ratowników

• będzie dostosowany do sprzętu zakupionego w ramach projektu

• zostanie zaimplementowany do pojazdów operacyjnych, które będą mogły przyjąć 

formę mobilnych centrów koordynacji  

• zostanie przetestowany w ramach szkoleń koordynacji transgranicznych akcji ratunkowych 

i poszukiwawczych organizowanych przez Beneficjentów

• po zakończeniu realizacji projektu będzie podstawą do wdrażania kolejnych nowości 

informatycznych w zakresie ratownictwa górskiego

Innowacja projektowa



Spotkania tematyczne 

• 4 spotkania w Polsce - Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, Sanok, Cisna 

• 4 spotkania na Ukrainie – Lwów, Sławsko, Stryj, Jaremcze

• w formie otwartej dla mieszkańców i turystów

• prezentacje sprzętu ratowniczego

• szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w górach

• wywiady z ratownikami 

• zabawy i gry tematyczne dla dzieci i dorosłych



• nowoczesne centrum treningowe w Równi z wysokiej jakości wyposażeniem 

medycznym dostępne dla ratowników oraz strażaków

• nieograniczony dostęp do zabiegów regeneracyjnych, treningów kondycyjnych oraz 

pomocy psychologicznej dla ratowników i strażaków

• dodatkowa baza dla dyżurujących ratowników

• miejsce tymczasowej opieki dla poszkodowanych w wypadkach

Rezultaty projektu



• odnowione centrum treningowe w Sławsku oraz całoroczna dyżurka ratownicza 

pozwalająca na szybkie podjęcie akcji ratowniczej 

• zwiększona efektywność akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz redukcja czasu 

mobilizacji dzięki nowemu wyposażeniu oraz systemowi koordynacji akcji 

ratowniczych i poszukiwawczych

• większa świadomość społeczna o bezpieczeństwie w górach

Rezultaty projektu



• wykwalifikowana kadra ratownicza zdolna do podjęcia akcji w trudnych warunkach 

oraz przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów ratujących życie

• zwiększony poziom bezpieczeństwa na obszarze działalności GOPR 

oraz Lwowskiej regionalnej służby kontrolno-ratowniczej

• wyższy poziom bezpieczeństwa podniesie atrakcyjność turystyczną regionu

• trwała współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi z Polski i Ukrainy

Rezultaty projektu



Do zobaczenia w Bieszczadach!

#SOSRESCUE

www.sos-naratunek.pl

Facebook: sosnaratunek


