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ΠΡΟΣ: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ: Χορήγηση δωρεάν εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες, τεχνογνωσίας και χρήσιμων
εφαρμογών διάσωσης, από το KSL

Αξιότιμοι κύριοι/-ες,
Ο Ελληνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές®, επικοινωνεί μαζί
σας, με σκοπό να προσφέρει την δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και χρήσιμων εφαρμογών
διάσωσης για το σύνολο των σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ιδρύματος σας.
Κάθε χρόνο 350,000 θύματα καταρρέουν από αιφνίδια εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή στην Ευρώπη, που
αποτελεί και την 3η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η Ελλάδα σύμφωνα με έρευνες, βρίσκεται στις
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.
Έρευνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης αναφέρουν πως οι 100,000 από τα θύματα μπορούν να
επιστρέψουν στη ζωή - κάθε χρόνο -, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κρίστιαν Έρικσεν ή του 14χρονου
αθλητή στο γήπεδο ποδοσφαίρου των Νέων Μουδανιών.

Η λύση που προσφέρει το KIDS SAVE LIVES για να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα τον μεγαλύτερο εχθρό των
εξωνοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών - τον ΧΡΟΝΟ -, είναι μέσα από τους στρατηγικούς άξονες που
αναπτύσσει από την ημέρα της σύστασης του: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΣΩΣΗ.
Το πρώτο βήμα υλοποίησης της συνεργασίας μας, αφορά τη συμμετοχή των μελών σας στο Webinar iSAVElives
FREE - First REsponder Education, διάρκειας 4 ωρών (επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες).
Υπεύθυνη προγραμματισμού των Webinars είναι η κ. Κέλλυ Κουτσίδου (edu@kidssavelives.gr), θα μας
βοηθήσει στην οργάνωση σεμιναρίων με δυνατότητα εκπαίδευσης 650 περίπου συμμετέχοντες το καθένα.
Κατά την ολοκλήρωση, το KIDS SAVE LIVES θα τους χορηγήσει δωρεάν:
• Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των γνώσεων τους
• Βεβαίωση Συμμετοχής
• Posters Πρώτων Βοηθειών (σε Ελληνική και Αγγλική εκδοχή)
• Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά videos Πρώτων Βοηθειών
• Χρήση του διαδικτυακού Εθνικού Χάρτη Απινιδωτών
• Χρήση του πολυγλωσσικού App iSAVElives
Περισσότερα: https://kidssavelives.gr/ksl-parousiasi/
Μετά την δωρεάν εκπαίδευση 95,000 περίπου παιδιών και ενηλίκων, την τοποθέτηση και καταγραφή 200 νέων
Απινιδωτών σε σχολεία και Δήμους και την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 25 θυμάτων καρδιακής ανακοπής, πιστεύουμε
πως η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει να σωθούν περισσότερες ζωές στην Πατρίδα μας, κυρίως όμως θα βοηθήσει
στην ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ πρόληψης, εθελοντισμού και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο που κινδυνεύει.
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την θετική ανταπόκριση στις κοινωφελείς προτάσεις του KIDS SAVE
LIVES, οι συνεργάτες σας μπορούν να επικοινωνούν Δευτέρα έως Παρασκευή με την κ. Κουτσίδου εντός των
επόμενων 30 ημερών, προκειμένου να ξεκινήσουμε άμεσα τον προγραμματισμό των εκπαιδεύσεων.
Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσης Στεφανάκης

Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου
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Στο KIDS SAVE LIVES πιστεύουμε πως όλοι μπορούν να σώσουν μια ζωή, ακόμη και ΠΑΙΔΙΑ. Ο Σύλλογος είναι ανθρωπιστικός και
υποστηρίζεται από εκατοντάδες εθελοντές εκπαιδευτές και ελληνικά σχολεία. Μέσω της ψηφιακής προόδου και της ανάπτυξης
καινοτόμων προγραμμάτων, έφερε στην Ελλάδα μια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ στην Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών και τη Διάσωση!
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