
ªËªÆ¸»°Æ° ¦ÃË ª¿·ÃËÁ ·¿¶ª
óå ¶ììÀäá ëáé ºàðòï
¸ °îõòöðéóôéëÜ ÃòçÀîöóè ºïéîöîÝá÷ ¦ïìéôñî 

KIDS SAVE LIVES – Æá ¦áéäéÀ ªñúïùî ·öÛ÷

áðåùõàîåôáé óå Ã¤ÃËª, åîèìÝëïù÷, åæÜâïù÷ 

ëáé ¦°¹¢¹°! °ÁÆ°¦ÃºÄ¹ªÃË, ëáôÛâáóå ôï

app iSAVElives ëáé úÜôèóå íá÷ îá óå åëðáéäåàóïùíå,

åîôåìñ÷ ¢¿Ä¶°Á!

°Á£Ä¿¦¹ªÆ¹º¸ ÃÄ¡°Á¿ª¸ ºÃ¹Á¿Á¹°ª ¦Ã¤¹Æ¿Á
¶º¦°¹¢¶Ëª¸ | ¢¹°ª¿ª¸ | Æ¶ÌÁÃ¤Ã¡¹° | °¦¹Á¹¢¿Æ¶ª

#kidssavelives #iSAVElives #resuscitation

Æ° ¦°¹¢¹° ª¿·ÃËÁ ·¿¶ª



IMPLEMENTATION OF SYSTEMS SAVING LIVES
To KIDS SAVE LIVES αναπτύσσει εθνικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ σε Ελλάδα και Κύπρο, με 
στόχο την ανάπτυξη ΔΙΚΤΥΩΝ Πρώτων Ανταποκρινόμενων της Κοινότητας και Αυτόματων Εξωτερικών 
Απινιδωτών!

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 350,000 άνθρωποι καταρρέουν από εξωνοσοκομειακή ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ, 
άρα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε. Ο ανεκμετάλλευτος ΧΡΟΝΟΣ, 
από την κατάρρευση των θυμάτων μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας (Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης), αποδεικνύεται πως είναι ο μεγαλύτερος ΕΧΘΡΟΣ της επιβίωσής τους!

Η ΛΥΣΗ
Η άμεση έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από παρευρισκόμενους και η χρήση 
ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) από πιστοποιημένους First Responders μέσα σε 3-5 
λεπτά, μπορεί να σώσει 100,000 καρδιές κάθε χρόνο! Η λύση που προσφέρει το KIDS SAVE LIVES 
είναι να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο μέσα από 4 κύριους άξονες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ!

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Το KIDS SAVE LIVES εκπαίδευσε ΔΩΡΕΑΝ περισσότερο από 130,000 παιδιά, εφήβους και ενηλίκους 
σε Ελλάδα και Κύπρο, τοποθέτησε το 1/5 των καταγεγραμμένων Απινιδωτών στην Ελλάδα, συμμετείχε 
στη διάσωση 100άδων ανθρώπων που κινδύνευσαν από πνιγμό, πνιγμονή, λιποθυμία, σπασμούς, 
τραυματισμό, αλλά και στην επαναφορά στη ζωή 28 θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής 
ανακοπής (ROSC)!



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η καινοτομία του KIDS SAVE LIVES αφορά στην εμπιστοσύνη που δείχνει σε ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΥΣ, τονίζοντας πως ΟΛΟΙ μπορούν 

να μάθουν Πρώτες Βοήθειες και να σώσουν μια ζωή. Οραματιστήκαμε και υλοποιήσαμε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
ελληνικά σχολεία και ένα στα Ευρωπαϊκά σχολεία, εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ΒΑΣΕΙΣ για μία ποιοτικότερη εκπαίδευση 
στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τις Πρώτες Βοήθειες. Η εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Πρώτων Βοηθειών 
πρέπει να θεωρηθεί ως ΘΕΜΕΛΙΟ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Δήλωσε συμμετοχή στα καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης του KIDS SAVE LIVES! Γίνε εσύ ο Πρώτος 
Ανταποκρινόμενος που θα βοηθήσει με αλληλεγγύη και γνώσεις ένα θύμα που κινδυνεύει, μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη 
βοήθεια!

BASIC LIFE SUPPORT | ERC
Διεθνής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΗΠΤΗ (Community First Responder) 
στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής ΕΝΗΛΙΚΩΝ, συνεργασία του KIDS 
SAVE LIVES με το European Resuscitation Council!

iSAVElives HANDS ON
Από τη ΘΕΩΡΙΑ στην ΠΡΑΞΗ! Συμμετοχή σε 6 σταθμούς ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
εξάσκησης που βασίζονται σε ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ διάσωσης 
μιας ζωής (iSAVElives App, AED MAP, VR CPR, Διαγωνισμός QCPR, 
Guided CPR)!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Υπουργείου 
Παιδείας, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του KIDS SAVE LIVES στόχο έχει την 
εκπαίδευση μαθητών/-τριών στις Πρώτες Βοήθειες και την 
ΚΑΡΠΑ, από εκπαιδευτικό του σχολείου!

L.I.F.E. F.O.R.C.E. ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μία καινοτόμα Ελληνική ιδέα στα Ευρωπαϊκά σχολεία! 
ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μικρών παιδιών 6-10 ετών στην 
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τις Πρώτες Βοήθειες μέσα 
από διασκεδαστικές δραστηριότητες!

TRAUMA WORKSHOP
Πιλοτικό σεμινάριο στην πρόληψη και αντιμετώπιση ενός σοβαρού 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ παράλληλα με τους τρόπους ελέγχου μιας 
αφαιμακτικής - καταστροφικής αιμορραγίας!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στην ΚΑΡΠΑ και τις Πρώτες Βοήθειες σε 
επείγουσες καταστάσεις, από την Ε' Τάξη Δημοτικού έως και 
το Λύκειο!

iSAVElives FREE WEBINAR
Εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ εκπαίδευσης 
Πρώτων Ανταποκρινόμενων της Κοινότητας, σε θέματα 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ!

BASIC INSTRUCTOR COURSE | ERC
Διεθνής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ στη Βασική Υποστήριξη 
της Ζωής, συνεργασία του KIDS SAVE LIVES με το European 
Resuscitation Council!

PAEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT | ERC
Διεθνής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΗΠΤΗ (Community First 
Responder) στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής ΠΑΙΔΙΩΝ, 
συνεργασία του KIDS SAVE LIVES με το European 
Resuscitation Council!



ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Το KIDS SAVE LIVES συμμετέχει στον ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ των Απινιδωτών καθώς το Υπουργείο 
Οικονομικών αποδέχθηκε την πρόταση της οργάνωσης μειώνοντας το στο 6%! Χάρη στο μειωμένο 
κόστος, μέσα σε 2 χρόνια ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ο αριθμός των καταγεγραμμένων Απινιδωτών στην Ελλάδα!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Ανακάλυψε τον πλησιέστερο απινιδωτή σε Ελλάδα και Κύπρο, ΠΛΟΗΓΗΣΟΥ εύκολα και σώσε μια ζωή, 
μέσα από μια διαδικτυακή εφαρμογή! Βρες τον Χάρτη Απινιδωτών στο HTTPS://KIDSSAVELIVES.GR/
AED/ ή το app iSAVElives!

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Καταχώρησε ΕΣΥ τον Απινιδωτή του φορέα σου, βοηθώντας μελλοντικά τους First Responders της 
κοινότητάς σου, σε Ελλάδα και Κύπρο!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Μάθε τα πάντα! Επικοινώνησε μαζί μας στο AED@KIDSSAVELIVES.GR, διάβασε το αναλυτικό κείμενο 
και γίνε ΑΥΘΕΝΤΙΑ στους Απινιδωτές!

 

UNBOXING ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ! Παρέλαβες τον Απινιδωτή σου; Σε βοηθάμε στις τελικές πινελιές! 
Το KIDS SAVE LIVES στέλνει στον χώρο σου έναν εθελοντή εκπαιδευτή, με σκοπό να οργανώσει ένα 
Σύστημα Πρώτων Ανταποκρινόμενων που θα σώσει μια ζωή!

ΔΩΡΗΣΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
ΧΑΡΙΣΕ ΕΛΠΙΔΑ! Τόλμησε κάτι διαφορετικό κάνοντας ένα ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ. You GIVE, they LIVE! O Αυτόματος 
Εξωτερικός Απινιδωτής είναι το ιδανικό δώρο για ένα σχολείο ή μια κοινότητα, καθώς μπορεί να 
σώσει μία ανθρώπινη ζωή!

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Το KIDS SAVE LIVES συμπεριέλαβε στους καταστατικούς του σκοπούς το κοινωνικό έργο διάδοσης των Αυτόματων Εξωτερικών 
Απινιδωτών και της ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών σχετικά με την αναγκαιότητα των σωτήριων αυτών συσκευών. Σήμερα, 
έχοντας 12ετή εμπειρία σε θέματα ΧΡΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ των σωτήριων συσκευών, έχει 
γίνει δικαιωματικά Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ!

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το ήξερες πως είναι ΝΟΜΙΜΟ να βοηθήσεις ένα θύμα που κινδυνεύει; Καταρρίπτουμε μύθους στο site της οργάνωσης μας! 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Απλέ πολίτη ΚΑΝΕ ΕΣΤΩ ΚΑΤΙ όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει. Το χειρότερο που μπορείς να 

κάνεις είναι να μην κάνεις ΤΙΠΟΤΑ!



Καινοτόμες εφαρμογές που δημιούργησε το Αγγλικό ή Ιταλικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης σε περιμένουν 
στο site για να τις κατεβάσεις και να αξιολογήσεις τις γνώσεις σου!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για το KIDS SAVE LIVES η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τη διάσωση είναι σημαντική. Ο διαδικτυακός Εθνικός 
Χάρτης Απινιδωτών και η εφαρμογή iSAVElives είναι μόνο η αρχή, σε σύγκριση με όσα μπορούμε να σου προσφέρουμε 
μέσω της τεχνολογίας. Γίνε εσύ ο ΗΡΩΑΣ που θα σώσει μια ζωή χρησιμοποιώντας καινοτόμες εφαρμογές αναζωογόνησης ή 
εκπαίδευσης!

VR CPR CHALLENGE
Virtual Reality CardioPulmοnary Resuscitation: Ζήσε 
την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης μέσα από 
διαδραστικές συσκευές ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα διασκεδαστικό 
CHALLENGE δεξιοτήτων αναζωογόνησης μεταξύ των 
μελών σας, καλέστε το KIDS SAVE LIVES!

ROBOKIDS SAVE LIVES
Για το KIDS SAVE LIVES είναι απαραίτητη μία 
ομάδα ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ που θα καινοτομεί σε θέματα 
εθελοντισμού, διάσωσης και απινιδωτών. Η ομάδα 
ρομπο- τικής θα λειτουργήσει ως πιλότος, με σκοπό την 
πανελλήνια επέκταση των ομάδων μέχρι το 2025.

YOUTUBE – ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Όλοι μπορούν να σώσουν μια ζωή, μαθαίνοντας Πρώτες 
Βοήθειες μέσα από τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! Το KIDS 
SAVE LIVES δημιούργησε δεκάδες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
VIDEOS κατάλληλα για όλη την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - με 
περισσότερες από 400,000 προβολές!

KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP
Μια παγκόσμια καινοτομία: Εθνικός ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ)! Μαθητές & μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικά προγράμματα του KIDS SAVE LIVES, 
διαγωνίζονται σε δεξιότητες ΚΑΡΠΑ διεκδικώντας 
σημαντικά βραβεία και έπαθλα (Απινιδωτές, 
πιστοποιήσεις κ.α.), σε μια γιορτή εθελοντισμού και 
αλληλεγγύης!

GUIDED CPR
Καινοτομία! Η ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΠΑ περιμένει να 
σου διδάξει σωτήριες δεξιότητες μέσα από το κινητό 
σου, μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα! Ακολούθησε 
πιστά τις οδηγίες και ξεκίνα ΚΑΡΠΑ σε 50 μόνο 
δευτερόλεπτα!



Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Σώσε μια ζωή σε περίπτωση ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ, πνιγμού ή λιποθυμίας!

Οδηγός Πρώτων Βοηθειών COVID-19
Σώσε μια ζωή με ΑΣΦΑΛΕΙΑ την περίοδο της πανδημίας!

Community First Responders
Οργάνωσε τώρα το σχολείο ή την κοινότητά σου με στοιχεία των First Responders 
και των Απινιδωτών, επικοινώνησε με το KIDS SAVE LIVES και ζήτησε βοήθεια στο 
FIRESYSTEM.KSL@GMAIL.COM

Σήμα AED
Κατέβασε το διεθνές σήμα Απινιδωτών (AEDs) και βοήθησε να γίνει περισσότερο 
αναγνωρίσιμος ο Απινιδωτής σου από τους Πρώτους Ανταποκρινόμενους!

Αυτοσχέδιο πρόπλασμα θωρακικών συμπιέσεων (DIY | MANNEQUIN)
Φτιάξτο σε λίγα μόνο λεπτά και προπονήσου σε δεξιότητες ζωής, συνδυάζοντάς το 
με την Καθοδηγούμενη ΚΑΡΠΑ!

Αυτοσχέδιος Εκπαιδευτικός Απινιδωτής (DIY | AED)
Κατέβασε, εκτύπωσε και φτιάξε τον δικό σου Απινιδωτή! Παίξτε με το ομαδικό 
παιχνίδι αναζωογόνησης!

Ιστορίες Διάσωσης
Διάβασε τις ιστορίες της 12χρονης Λεμονιάς, της 14χρονης Νεφέλης και άλλων 
ηρώων της διπλανής πόρτας, στο site του KIDS SAVE LIVES. Ετοιμάσου να εμπνευστείς 
από συγκινητικές ιστορίες Πρώτων Ανταποκρινόμενων που έχουν σώσει ζωές. Η 
Ελλάδα αλλάζει, γίνεται καλύτερη και ασφαλέστερη!

ΔΙΑΣΩΣΗ
SYSTEMS SAVING LIVES!

Το KIDS SAVE LIVES δημιουργεί ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με τεχνολογία αιχμής εκπαιδεύουμε και 
οργανώνουμε τις τοπικές κοινότητες και τα σχολεία, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο εις όφελος των θυμάτων μέχρι την άφιξη της 
εξειδικευμένης βοήθειας. Το περιστατικό της 14χρονης Νεφέλης που επανέφερε στη ζωή την 10χρονη αδερφή της μετά από 
πνιγμό, αποδεικνύει πως τα συστήματα αυτά δουλεύουν για ΟΛΟΥΣ!
 
Μία ολοκληρωμένη σειρά από posters περιμένει να την κατεβάσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με σκοπό να 
οργανώσεις το σχολείο ή την κοινότητά σου:



Είμαστε μαζί σου με το iSAVELIVES σε Ελλάδα και Κύπρο,
το ανθρώπινο πρόσωπο της τεχνολογίας!
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ªñúåé ·¿¶ª!
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ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στην οικογένεια του
KIDS SAVE LIVES, συμπλήρωσε την φόρμα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ,
κάνε δώρο έναν ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ή γίνε social media AMBASSADOR!

KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘ, ΙΚΥ, ERASMUS+


