Очаквани резултати и продукти:
 осъществена съвместна оценка на нуждите
и възможностите за по-добра подготовка на
доброволните формирования;
 разработена съвместна методика за обуче
ние на доброволци и други експерти;
 200 доброволци от доброволни формирова
ния обучени и подготвени за съвместни дей
ствия;
 120 служители на местни администрации
подготвени за управление на риска;
 160 местни експерти привлечени като допъл
нителен ресурс и обучени;
 20 местни общности по-добре подготвени за
отпор на бедствени събития.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ?
Включването на общини и експерти ще става на
конкурентен принцип на база на:
 мотивация за участие;
 предишен опит в защита от бедствия и в до
броволчеството;
 потенциал за устойчивост на дейността.
За повече информация
относно проекта и участието в него посетете
www.project-code.eu

СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕН
ТЪР (СМЦ) е неправителствена и не
стопанска организация, създадена през
1997 г. във Видин. Мисията на сдруже
нието е подпомагане на личностното развитие на
младите хора от Видин и Северозападна България
като свободни граждани на демократично обще
ство чрез включването им в образователни про
грами и в общественополезни дейности.
3700 Видин, ПК19, ул. Акад. Ст. Младенов 11
Тел. 094/601983, 0879315160
Email: info@fyc-vidin.org
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АСОЦИАЦИЯ „ВАСИЛИАДА“
(водещ партньор)
„Василиада“ е неправителствена орга
низация от гр.Крайова, Румъния, активна преди
всичко в социалната област, с която Свободен
младежки център партнира от 2012 г.
www.asociatiavasiliada.ro
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Българският Червен кръст е добровол
на организация, част от Международно
то червенокръстко движение. Чрез своята мрежа
от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уяз
вимите хора в бедствени и кризисни ситуации.
www.redcross.bg
ЧЕРВЕН КРЪСТ – ДОЛЖ
Регионална структура на Румънския
червен кръст за област Долж.
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Статистиката показва наличието на големи де
фицити в доброволните формирования за защи
та при бедствия: България (0.29 доброволци на
1000 жители), Румъния (6.91), водещите страни
като Австрия – 32.47. Все още стои въпросът не
само за увеличаване на броя на доброволците,
но и за обучението на съществуващите звена.

2. Провеждане на сравнително проучване

Обща цел на проекта:

Първата международна среща на експерти ще
се състои за 2 дни в Румъния и ще има за цел
да приеме доклада от направеното сравнително
проучване и да разработи задание за създава
не на обща методика за подготовка на местни
те човешки ресурси за превенция на риска. В
срещата ще вземат участие по 10 експерти от
страна в областта на превенцията/намаляване
на риска.

Целта на проекта е да се повиши местния капаци
тет в селските райони на румънско-българския
гранчен регион (области Долж в Румъния, Ви
дин и Монтана в България) за предотвратяване
и смекчаване на последиците от бедствия чрез
създаване на разширени доброволни формиро
вания и по-добрата им подготовка, включител
но в трансграничен контекст.

Проучването ще произведе консолидиран до
клад за текущо състояние и идентифицирани
нужди в участващите страни и общности за из
граждане на капацитет за гражданска защита и
управление на бедствения риск.

3. Първа CODE среща на експерти

4. Разработване на методически набор
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7. Обучителни сесии

Целта е да се осигури подходящо обучение на
целевите групи по проекта – местна админи
страция, доброволните формирования и други
подходящи специалисти, като например психо
лози и социални работници, които пребивават
на територията на конкретната община. Плани
раме провеждането на 27 обучителни сесии в
България.

8. Съвместни практически учения

Кулминационната дейност в проекта ще бъ
дат две съвместни практически учения (едно
в Румъния, едно в България). Всяко учение ще
отнеме два дни и ще включва набор от практи
чески симулации в случаи на различни бедстве
ни събития, базирани на предварително разра
ботения Методически набор.

Проектът е насочен както към съществуващи
те доброволни формирования по общини, но
също и към други човешки ресурси, налични в
целевите общности, като например социални и
здравни работници, психолози и др.

Наборът ще се състои от методически указания,
учебни програми и образователни материали.
Конкретното съдържание ще бъде избрано от ек
спертите на основата на изработеното задание, а
крайния продукт ще бъде консолидиран от мето
дическия ръководител и представен пред след
ващата среща на експертите.

9. Материално осигуряване на
обучението и мрежата

Период на реализация:

5. Втора CODE среща на експерти

10.Заключителен форум

Целеви групи:

03.02.2016 – 02.02.2018 г.

Стойност на финансиране от ЕС:
238 481,45 евро

Дейности
1. Промоция на проекта

Втората международна среща на експерти ще
има за цел да се приеме проекта за методиче
ски набор за подготовка на местните човешки
ресурси за превенция на риска. Срещата ще се
състои за 2 дни в България.

6. Разработване и поддържка на
уеб сайт

Целта е да се привлече участие от страна на це
левите групи от селските райони на румънскобългарския граничен регион. Планираме да
включим 10 общини от страна, избрани на ба
зата на техните потребности и мотивация. По
време на тази дейност ще бъдат посетени 15
общински центрове от области Видин и Монтана
за презентация на проекта.

Сайтът ще бъде виртуален инструмент, чийто
цели са: Да се осигури достъп до методически
те материали, създадени в рамките на проекта
и други съответни ресурси за подготовка на до
броволци; Да предложи място за експерти и до
броволци, на национално и международно ниво,
да споделят опит и знания по време на изпълне
нието на проекта и след него; Да разпространи
резултатите от проекта.

www.interregrobg.eu

www.interregrobg.eu

Тази дейност има за цел да допринесе за каче
ството на образованието на доброволните фор
мированията – закупеното оборудване ще бъде
използвано по време на обучителните сесии и
практическите упражнения.
Форумът ще се проведе в Румъния и ще оцени
резултатите от проекта, включително използва
ните методики и подходи, ще информира обще
ствеността за постигнатото, ще допринесе за
мултиплицирането на идеята и т.н. Участници ще
бъдат експерти и гости от публичните институ
ции, отговорни за защитата при бедствия, както
и представители на целевите групи на проекта.

11.Публикации

Дейността има за цел да разпространи постиже
ния на проекта и да запознае с тях специализира
ната експертна общност, както и да ги докладва
пред цялото общество на двете страни. За тези
цели ще бъдат изготвени и разпространени две
издания: сборник с методически материали от
проекта и брошура за широката общественост.
www.interregrobg.eu

