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Адаптація колишньої
обсерваторії на горі Піп Іван
до потреб високогірного
рятувального навчального
центру
PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00

ЦІЛЯМИ ПРОЕКТУ Є:
◆

◆

реконструкція та структурна адаптація колишньої
астрономічної і метеорологічної обсерваторії на горі
Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати) до потреб
високогірного рятувального навчального центру,
а також пошуково-рятувального відділення, що діятиме цілий рік (24/7);
розробка польсько-українськими сторонами спільних висококласних тренінгів для гірських рятувальників з особливим акцентом на використання сучасних рятувальних технік за різних погодних умов,
у тому числі на конкретних прикладах (case studies);

◆

◆

 ормування механізмів реагування у надзвичайних
ф
ситуаціях та способів взаємодії та координації дій з
відповідними закордонними службами у випадку загрози життю та здоров’ю туристів;
с творення платформи електронних послуг як ефективного інформаційного ресурсу для обміну досвідом
та навчальними матеріалами між польськими та українськими гірськими рятувальниками з одного боку, а з
іншого – як інструмент для інформування туристів про
превентивні заходи під час туристичних походів у гори,
безпечні маршрути у високогір’ї Карпат та детальний
метеорологічний прогноз погоди у даному регіоні.

МЕТОЮ ПРОЕКТУ Є:
налагодження тісної співпраці між польськими та українськими рятувальними службами для підвищення
безпеки гірського туризму
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