Проєкт
Розвиток формальної та неформальної громадянської освіти в частині домедичної підготовки громадян
на території Дніпропетровської області.
Бенефіціари
● ГС «Дніпровський Медичний Кластер»
● Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС)
1. Визначення проблеми
В умовах невиправданої агресії Російської Федерації рівень небезпеки по всій території України, як в зоні
ведення активних бойових дій, так і на території, де бойові дії не здійснюються, є надзвичайно високим. В цих
умовах гостро постає проблема відсутності знань з надання домедичної допомоги постраждалим. А невміння
зреагувати належним чином і надати допомогу до приїзду медичної бригади дуже часто коштує життя
українців. Наразі Дніпропетровська область межує з районами ведення активних бойових дій. Тут
сконцентровано максимальну кількість організаційних, технічних, гуманітарних ресурсів для взаємодії та
підтримки фронту, а елементарних знань з домедичної підготовки у громадян на випадок критичної ситуації
бракує. Аналіз статистики щодо смертності свідчить, що якщо, як мінімум, 60% особового складу військового
формування вміє надавати домедичну допомогу на полі бою - шанс вижити є у 80-90 % поранених. Статистика
ж смертності внаслідок надзвичайних ситуацій поза межами активних бойових дій свідчить про те, що зі 100
постраждалих 24 помирають у лікарнях, а 76 − на догоспітальному етапі, з яких 20% летальних випадків
пов’язані з отриманням травм, несумісних з життям, а причиною інших 80% є недосконалість системи
організації надання домедичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації. Від
початку повномасштабного вторгнення, в період з лютого по серпень 2022 року, з метою часткового
покращення ситуації в галузі домедичної підготовки громадян на території Дніпропетровської області, на базі
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ДДУВС), спеціалістами кафедри
криміналістики та домедичної допомоги було проведено 200 тренінгів «Основні правила надання домедичної
допомоги в умовах бойових дій». Навчання пройшли більше 3000 осіб з числа представників органів
внутрішніх справ, працівників освіти та цивільних осіб. Проте, рівень матеріального-технічного забезпечення
для подальшої підготовки громадян є недостатнім, а частина наявного демонстраційного обладнання морально
застаріла або зносилась і не може виконувати свої функції. В теперішніх умовах вирішити проблему силами
заявника, або будь-якої іншої окремо взятої організації неможливо, адже недостатньо як фінансового ресурсу,
так і функціональних повноважень кожної з них. Враховуючи необхідність швидкого реагування та вирішення
проблеми, ГС «Дніпровський медичний кластер» ініціювала об’єднання зусиль громадського сектору,
Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ДДУВС та Акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України» щодо реалізації такої життєво важливої ініціативи, як розвиток
громадянської освіти в частині домедичної підготовки громадян в умовах мирного часу та в умовах ведення
бойових дій, шляхом реалізації спільного проєкту “Розвиток формальної та неформальної громадянської
освіти в частині домедичної підготовки громадян на території Дніпропетровської області”.
2. Мета та завдання
Мета: Сприяти розвитку громадянської освіти, в тому числі формальної та неформальної, в умовах мирного
часу та в бойових умовах в частині домедичної підготовки громадян, шляхом організації роботи тренінгового
центру з домедичної підготовки на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м.
Дніпро пр. Гагаріна, 26) в термін до 30 червня 2023 року.
Завдання: 1. Облаштувати навчально-методичний центр з домедичної підготовки громадян на базі ДДУВС (м.
Дніпро просп. Гагаріна, 26) в термін до кінця лютого 2023 року. 2. Забезпечити відповідність рівня кваліфікації
5 фахівців з домедичної підготовки громадян в навчально-методичному центрі на базі ДДУВС у м. Дніпро
відповідно до Постанови КМУ від 21 листопада 2012 р. № 1115 “Про затвердження Порядку підготовки та
підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу”, в термін до кінця лютого 2023
року. 3. Провести навчання з домедичної підготовки громадян в навчально-методичному центрі на базі ДДУВС

у м. Дніпро для 5000 слухачів з числа бажаючих громадян та 400 осіб з числа курсантів кафедри
криміналістики та домедичної підготовки ДДУВС. 4. Провести масштабну комунікаційну кампанію на
території Дніпропетровської області для інформування громадян про старт, реалізацію та результати проєкту,
забезпечивши взаємодію зі ЗМІ та органами державної влади, залучивши інформаційні ресурси партнерів
проєкту, а також з метою поширення позитивного досвіду організації зусиль ОГС щодо розвитку формальної і
неформальної освіти в умовах, спричинених агресією РФ в період з лютого 2023 року по липень 2023 року.
3. Очікувані результати та переваги проєкту
●
●
●

Забезпечення виконання вимог Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані
надавати домедичну допомогу, затвердженого Постановою КМУ від 21 листопада 2012 р. № 1115.
Підвищення рівня поінформованості населення про безоплатну можливість покращення знань і вмінь
щодо надання домедичної допомоги
Забезпечення рівня знань та вмінь слухачів вибирати методи та засоби збереження життя, зокрема надавати домедичну допомогу постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій в умовах мирного часу
і в бойових умовах; здійснювати оцінку стану постраждалих при надзвичайних ситуаціях техногенного
і природного характеру, а також в бойових умовах; сформовано навички зупинки кровотеч, домедичної
допомоги при різних видах травматизму, опіках тіла, переохолодженні, зупинці серця та дихання.

4. Обсяги робіт
1. Облаштування навчально-методичного центру з домедичної підготовки громадян на базі ДДУВС у м.
Дніпро.
2. Підвищення рівня кваліфікації фахівців з домедичної підготовки громадян з числа педагогічних
працівників ДДУВС, що будуть задіяні в освітньо-тренінгових заходах в рамках проєкту.
3. Інформування громадян про старт проєкту.
4. Інформування громадян про графіки проведення освітньо-тренінгових заходів.
5. Проведення освітньо-тренінгових заходів в рамках реалізації проєкту.
6. Інформування громадськості та партнерів про результати реалізації проєкту, поширення позитивного
досвіду співпраці громадського сектору з установами державної влади для реалізації життєво важливих
ініціатив.
5. Моніторинг та оцінка проєкту
З метою моніторингу та оцінки ефективності заходів проєкту, усунення можливих ризиків та загроз,
розроблено систему моніторингу, яка включає в себе:
● вивчення документації проєкту
● перевірку знань, умінь та навичок учасників тренінгів;
● анкетування учасників на предмет вивчення їх ставлення до проєкту, врахування думок щодо
необхідності покращення діяльності в рамках проєкту.
Розроблена система індикаторів проєкту: джерело, метод, графік, відповідальний
6. Період проєкту
Тривалість проєкту - 7 місяців
7. Вартість проєкту
Розрахункова вартість проєкту - UAH 2.000000
Інформацію та звітування про рівень виконання заходів, досягнення мети та цілей проєкту буде оприлюднено з
використання інформаційних ресурсів партнерів, зазначених вище та надано грантодавцям.

