Melhorar habilidades e competências dos jovens na assistência à saúde através de
uma abordagem transfronteiriça para a prática e treinamento de Primeiros Socorros.

Sensibilizar – Recolher Abordagens - Engajar as partes interessadas - Criar Treinamento – Comunicar
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BACKGROUND DO PROJETO
O Dia Mundial dos Primeiros Socorros destacou que existem
abordagens muito diferentes para a formação em Primeiros
Socorros por toda Europa. Há uma lacuna significativa na
porcentagem de pessoas treinadas em primeiros socorros.
Enquanto alguns países mostram altos percentuais de pessoas
treinadas e têm regulamentos nacionais para programas de
primeiros socorros obrigatórios, em outros países menos de
5% são treinados neste campo. Até agora, nenhuma
abordagem coerente sobre Primeiros Socorros foi
estabelecida em toda a Europa e o tópico é ensinado e
praticado de diferentes formas e quantidades. O projeto
desenvolve uma rede transnacional e uma abordagem comum
para as práticas de primeiros socorros. Baseia-se no
envolvimento dos jovens para promover a inclusão social e o
bem-estar dos jovens.

OBJETIVOS DO PROJETO
•
•

•
•
•

Difundir a consciência da importância dos primeiros
socorros entre os jovens e o público em geral
Coletar e mapear as diferentes abordagens e
conhecimentos sobre Primeiros Socorros na Europa e
em países e redes parceiras
Engajar as partes interessadas e elaborar estratégias
comuns no campo da Assistência à Saúde
Criar materiais de treinamento para jovens,
organizações de saúde e juventude
Comunicar as necessidades de treinamento, métodos de
aprendizagem e o aumento da conscientização

A EUinAid visa melhorar as aptidões e competências dos
jovens e combina a utilização de uma plataforma de
aprendizagem multilíngue aberta com os intercâmbios de
jovens.
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