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Naziv projekta: »Srcu Prijazna Občina«
MiDS je slovensko, družbeno usmerjeno podjetje z zdravimi vrednotami.
iHELP je mobilna aplikacija, ki ponuja hitro pomoč v
različnih nujnih primerih. Deluje kot dopolnilni člen v verigi
preživetja, tako da povezuje ljudi, ki potrebujejo nujno
pomoč s tistimi, ki želijo pomagati. Kadar potrebujemo
pomoč iHELP sistem pošlje SOS alarm vašim bližnjim
(družina, prijatelji) kakor tudi aktivira vse iHELP uporabnike
v neposredni bližini preko SMS / Notifikacije. Poleg tega se
preko aplikacije se sproži tudi klic na nujno pomoč 112. Ko
se prične postopek reševanja, mobilna aplikacija pomaga z
nasveti oz. navodili kako nuditi pomoč do prihoda
reševalcev.
V začetni fazi je pozornost usmerjena k nudenju hitre in
kvalitetne pomoči ljudem, ki so doživeli nenadni srčni
zastoj, saj le-ta predstavlja najpogostejši vzrok smrti. Čas
do nudenja pomoči pa je najbolj kritičnega pomena (4
minute). Vsaka minuta, ki poteče je 10% manjša verjetnost
preživetja v primeru nenadnega srčnega zastoja.

iHELP ponuja tudi do 10 krat hitrejšo pomoč!

iHELP rešuje današnjo problematiko:

Menimo, da je sodelovanje med Občino in MiDS zelo koristno, saj lahko s
skupnimi močmi nudimo dodatno varnost lokalne skupnosti (občanom),
trenutnim in bodočim uporabnikom iHELP mobilne aplikacije.

Glavni vidiki projekta:


Razviti naprednejši sistem za hitrejše reševanje in posledično skrajšati čas
do nudenja prve pomoči ter tako učinkovito povečati stopnjo preživetja.



Omogočiti občanom večjo varnost doma in na poti.



Zgraditi mrežo medsebojne pomoči (združiti reševalce).



S pomočjo promocije omogočiti nakupe defibrilatorjev (AED).



Dvigniti ozaveščenosti populacije o problematiki bolezni srca in ožilja.

Skupni cilji projekta:


Skrajšati čas do nudenja prve pomoči in povečati učinkovitost reševanja.



Ustvariti največjo mrežo iHELP reševalcev.



Postaviti mrežo avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED).



Aktivirati lokalno skupnost (tovarišice v vrtcih in šolah, gasilce, civilna zaščita, …)



Ozavestiti ljudi glede problematike bolezni srca in ožilja (zastoja srca).



Omogočiti občutek večje varnosti (doma, na delovnem mestu ali na poti).



Dvigniti raven varnosti občinam (vasem in mestom).

Kaj danes ponuja iHELP aplikacija
Osnovna verzija iHELP mobilne aplikacije je brezplačna in je namenjena hitremu SOS
obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih stanj. Primerna je za vse uporabnike pametnih
telefonov (Android). Z aplikacijo lahko pomagamo sebi ali drugemu pri nenadnem srčnem
zastoju ali v primeru drugih nesreč. Ponujamo varnost doma, na poti in v tujini.

Brezplačna aplikacija omogoča:


Testiranje SOS aplikacije: naredi test in obvesti sovje nujne kontakte. Skupaj
lahko preverite postopek alarmiranja!



Pošiljanje SOS alarmov (družinskim članom, prijateljem, profesionalnim
reševalcem in vsem iHELP uporabnikom v radiju 100 metrov od ponesrečenca).



Prejemanje SOS alarmov o potrebni pomoči bližnjim v obliki notifikacije in SMS-a.



Dodajanje nujnih kontaktov (družinskih članov in prijateljev): trije nujni kontakte so
brezplačni, za večje število kontaktov je potrebno nadgraditi v PREMIUM paketu.



Dodajanje najpogosteje obiskanih lokacij kot so: dom, služba, fitnes, bar ali
restavracija, poslovno potovanje (npr. hotel), pri starših, pri prijatelju, …



Vsebine o prvi pomoči (TPO, krvavitev, amputacija, zastrupitev…).



Prikaz lokacij najbližjih defibrilatorjev, bolnišnic in/ali zdravstvenih domov.



Klic v sili na številko 112 (odvisno v kateri državi se nahajamo).



Prikaz statistike, koliko uporabnikov je v radiju 300 metrov, koliko nujnih kontaktov
imamo, koliko smo oddaljeni od bolnišnice in od defibrilatorja.



Verjetnostni izračun varnosti na podlagi statistike in algoritmov.

iHELP PREMIUM paketi varnosti:
Dodajanje nujnih kontaktov
Za večjo varnost dodaj nujne kontakte kot so: prijatelji in družinski
člani. Večja je vaša mreža, večja je varnost. V primeru nujne pomoči
bodo vaši nujni kontakti prejeli vaš SOS alarm v obliki SMS sporočila
in iHELP notifikacije.

SMS alarmiranje DOMA / TUJINA
Če ste v Sloveniji ali v tujini in v primeru, da rabite nujno pomoč,
pošljemo SMS alarm nujnim kontaktom (prijatelji in družinski člani), ki
jih imate shranjene v aplikaciji.

SOS radij 300 ali 500 metrov
Povečamo SOS radij alarmiranja na 300 / 500 metrov in s tem
aktiviramo več iHELP uporabnikov in reševalcev v vaši bližini. Večji je
radij, večja je verjetnost hitrejše pomoči.
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20,00 EUR

2.600 občanov

4,00 EUR

Paket VARNOST:

Seminar temeljnih postopkov oživljanja

doplačilo 20,00 EUR

Mesečno plačilo na uporabnika:

Brezplačno

2,50 EUR

Letno plačilo na uporabnika:

Brezplačno

30,00 EUR

52 € brez DDV

* DDV je že vključen v ceno

63,44 € z DDV
na mesece

--------------------------------------------------

0,02 centa na občana

40,00 EUR

Občina in poslovni partnerji omogočijo Večjo varnost občanom:

iHELP kartica varnosti
iHELP kartica je skrita varnost v vašem žepu. Predstavljajte si, da vam
nenadoma postane slabo in se zgrudite na ulici kjer vas nihče ne pozna.
Prišli bodo reševalci in vam nudili nujno medicinsko pomoč. Na kartici so
vaši podatki, nujni kontakti in nujna zdravstvena stanja, alergije, zdravila,
bolezenska stanja. iHELP kartica nudi reševalcem in zdravnikom nujne
informacije in tako pomaga k boljšemu nudenju pomoči ter preprečuje
morebitne napake, ki se lahko pripetijo.

7,90 € kartica na osebo (DDV je že vključen v ceno)
V primeru letnega nakupa iHELP paketa Varnost 500 je kartica brezplačna.

Koristi za občino na projekt iHELP - Srcu Prijazna Občina:


Poveže lokalne prebivalce in jih HITRO aktivira.



Večja družbena odgovornost.



Večja varnost občanov.



Večja varnost zaposlenih na občini.



Večja varnost tujcev.



Izobraževanje - znanje rešuje življenje.



Nov in moderen način komunikacije z uporabniki.



Medijsko pozornost / PR / Marketing.



Pridobitev naziva Srcu Prijazna Občina.

Večja varnost preko partnerjev v Občini










Zdravstveni dom
Lekarna
Vrtci, Osnovne in Srednje šole, Univerze
Gasilska brigada / PGD
Energetika
Pošta Slovenije
Mobilni operaterji
Zavarovalnice
Ipd.

19 Srcu Prijaznih Občin je povečalo varnost svojim občanom

Bled

Dobrepolje

Dolenjske Toplice

Frem - Rače

Gorje

Ig

Ivančna Gorica

Kamnik

Kobarid

Ormož

Piran

Puconci

Radovljica

Škofljica

Slovenska Bistrica

Tržič

Velenje

Žalec

Koraki sodelovanja:
1.

Ponudba za sodelovanje (v priponki).

2.

Osnutek pogodbe (nam sporočite, da Vam jo pošljemo).

3.

Podpis pogodbe.

4.

Aktivacija iHELP PREMIUM SPO paketa vsem občanom:
a. SMS alarmiranje,
b. SOS radij 300 metrov,
c. seminar temeljeni postopek oživljanja - TPO in uporaba defibrilatorja.

5.

Občina poskrbi za odgovorno osebo, ki bo lokalni koordinator iHELP projekta (skrbel za
lokalno ozaveščenost),

6.

V občini se naredi novinarska konferenca - Srcu Prijazna Občina.

7.

Občina objavi PR članek o iHELP projektu v Glasniku (vsebino pripravi iHELP).

8.

Občina objavi novico na lastni spletni strani in na socialnem omrežju.

9.

iHELP objavi občino kot Srcu Prijazna Občina na spletni strani.

10. iHELP objavi novico na spletni strani in na socialnem omrežju.
11. V iHELP zgodbo povabimo PGD, Civilno zaščito, vse profesionalne reševalce: policiste ,
vojake in gasilce, prostovoljne reševalce, tovarišice in učitelje, neprofitne organizacije in
podjetja.
12. Predstavitev iHELP aplikacije občanom in izvedba seminarja TPO z uporabo defibrilatorja.
13. Določiti »iHELP lokalnega ambasadorja« odgovornega za ozaveščanje občanov za projekt
iHELP.
14. Izvedba akcije: Popis defibrilatorjev v občini (priložnost za pridobivanje donacij za nakup
AED »Avtomatski Eksterni Defibrilator«).

Ponudbo je pripravil: Andraž Ogorevc
GSM: 040 691 862
E-mail: andraz@ihelp.si
www.ihelp.si

