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[odcinek 24: Aplikacje dla społeczności – Tablety w Bibliotece]

Aplikacja Uczymy Ratować podpowiada młodym ludziom, jak postępować w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, takich jak oparzenia, zadławienia, odmrożenia, wypadki
drogowe i różnego typu urazy. Została przygotowana przez organizację pożytku publicznego –
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Aplikacja ma postać animowanej interaktywnej opowieści, której bohaterami są dwaj bracia:
Adaś i Leszek. Leszkowi przydarzają się w domu drobne urazy, jak skaleczenie czy oparzenie,
a brat udziela mu pomocy, tłumacząc – krok po kroku – co należy zrobić. Z historyjki o braciach
można też dowiedzieć się, jakie przedmioty powinny znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy,
a także jak udzielać pomocy osobom chorym czy ofiarom wypadku drogowego.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest w języku polskim i nie wymaga rejestracji.
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Aplikację można wykorzystać w czasie zajęć z młodymi ludźmi, np. w parach. Każda para może
przechodzić przez poszczególne zagadnienia i zdobywać praktyczne informacje, jak należy
postąpić w danej sytuacji.
INSPIRACJE
Aplikacja „Pierwsza pomoc”, przygotowana przez firmy Orange, LUX MED i LookSoft, zawiera
wskazówki, które pomogą udzielić pierwszej pomocy w najczęściej występujących przypadkach
zagrożenia życia.

Aplikacja „Pierwsza Pomoc Nestlé”, opracowana w ramach programu edukacyjnego „Nestlé
Zdrowy Start w Przyszłość”, we współpracy z Panem Kamilem Kasiakiem – doświadczonym
ratownikiem medycznym Ogólnopolskiej Kampanii „Bezpieczny Maluch”.

Kurs „Tablety w Bibliotece" powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące
bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich
placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności
i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015
było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
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