
 

 

 

 

Warszawa, 30 czerwca 2022 r. 

INFORMACJA PRASOWA   

Superbohaterowie podczas wakacji nie tracą czujności  

Przez ostatnie tygodnie dzieci z całego kraju brały udział w 3. już edycji bezpłatnego, 

międzynarodowego programu edukacyjnego FAST Heroes, ucząc się rozpoznawać charakterystyczne 

objawy udaru mózgu i poznając numer alarmowy 112. Teraz, wyposażeni w tę bezcenną wiedzę, mali 

Superbohaterowie wyruszają na zasłużony letni wypoczynek, a zdobyte przez nich informacje mogą 

pomóc uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.   

Dzieci często spędzają wakacje z dziadkami, a to właśnie osoby starsze są szczególnie narażone na udar 

mózgu. Może on wystąpić w najmniej spodziewanym momencie, a jego skutki często są katastrofalne. 

Najlepszą bronią w tej nierównej walce jest odpowiednio szybkie rozpoznanie symptomów, 

zadzwonienie pod numer alarmowy 112 i wezwanie karetki. Czas ma tu bowiem kluczowe znaczenie. 

Udar mózgu, choć rzadziej, to jednak dotyka również osoby młode, aktywne, zdrowe.  Może się to 

zdarzyć np. na górskim szlaku, czy podczas opalania nad basenem. Jeżeli jednak uda się podnieść 

świadomość społeczną na temat udaru mózgu, jego objawów i odpowiedniej reakcji w przypadku ich 

wystąpienia, wszyscy będziemy bardziej bezpieczni. Niestety wciąż zbyt mało osób zna te 

charakterystyczne symptomy, a są one tak łatwe do rozpoznania, że może to zrobić nawet 5-latek. 

Każdy, wyposażony w odpowiednią wiedzę, może pomóc uratować bliską mu osobę, zostając 

prawdziwym Superbohaterem.  

Do tej pory około 30 000 dzieci i blisko 1000 szkół i przedszkoli w całej Polsce wzięło udział w programie 

edukacyjnym FAST Heroes. Siła tej bezcennej i wyjątkowej inicjatywy polega m.in. na umiejętnym 

przekazywaniu dzieciom niełatwych i ważnych treści, w przyjazny i angażujący sposób. Zajęcia  

z sympatycznymi, rysunkowymi Bohaterami Załogi FAST są dla dzieci fantastyczną zabawą,  

a jednocześnie pomagają zdobyć im, ich rodzicom oraz dziadkom wiedzę potencjalnie ratującą życie.  

 



Bezpłatny program edukacyjny FAST Heroes powróci do przedszkoli i szkół już w następnym roku 

szkolnym. Dzieci będą miały możliwość skorzystania z ciekawych materiałów, świetnie się przy tym 

bawiąc i zdobywając wiedzę, która da im moc Superbohatera.  

 

Video FAST Heroes:  

https://vimeo.com/724844001 

Szczegółowe informacje na temat programu:  

https://pl-pl.fastheroes.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/FastHeroesPolska 

Informacje dla mediów:   

Joanna Rosochacka 

j.rosochacka@primum.pl 

tel. +48 696 403 363 

 

*** 

PROGRAM EDUKACYJNY FAST HEROES – NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

Program FAST Heroes został opracowany przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego oraz międzynarodowe 

grono specjalistów, metodyków nauczania i ekspertów medycznych. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-9 lat. Składa się z 5 zajęć 

edukacyjnych, prowadzonych z wykorzystaniem atrakcyjnych graficznie zeszytów ćwiczeń lub e-booków. Bohaterowie Załogi FAST  

– charyzmatyczni dziadkowie Frank i Arnold, babcia Sophia oraz ich wnuczek Timmy i jego kuzynka Tola – w prosty i przystępny sposób 

prezentują dzieciom najbardziej charakterystyczne objawy udaru mózgu i uczą, kiedy i dlaczego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

Pozyskaną wiedzą najmłodsi mogą się później dzielić ze swoimi rodzicami i dziadkami.  

 

PROGRAM WSPIERAJĄ 

Inicjatywa FAST Heroes zyskała uznanie zarówno pedagogów, jak i ekspertów medycznych. Program otrzymał patronaty międzynarodowych 

instytucji naukowych, w tym Światowej Organizacji Udaru Mózgu, a w wielu krajach także licznych organizacji pozarządowych oraz 

ministerstw, zarówno zdrowia, jak i edukacji. W Polsce inicjatywa uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego 

Towarzystwa Udaru Mózgu oraz Stowarzyszenia „Udarowcy – Liczy się Wsparcie”. Organizatorzy programu współpracują również  

z portalami „Librus Szkoła” i „Ja, Nauczyciel” oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. 

https://vimeo.com/724844001
https://pl-pl.fastheroes.com/
https://www.facebook.com/FastHeroesPolska

