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Проект „Общностен отпор на бедствени събития CODE“ e съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата
INTERREG V-A Румъния-България. Проектът се осъществява
от асоциация „Василиада“, Крайова, Румъния, в партньорство със сдружение Свободен младежки център, Видин,
Български Червен кръст и Червен кръст – Долж, Румъния.
Програма INTERREG V-A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР). Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране
на съвместни проекти.
Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които
215.745.513 евро от ЕФРР). Проектите са финансирани: 85%
от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.
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ЗАЩО НАПРАВИХМЕ ТОЗИ ПРОЕКТ?
Природните и причинените от човека бедствия постоянно
застрашават населението в Европа и извън нея. Създаването на устойчиви на бедствия общности означава включване
на цялото население в процеса на намаляване на риска, не
само отговорните институции и експерти.
Особено голямо внимание се обръща на така наречените доброволни формирования за защита при бедствия, където по
статистически данни (2015 г.) в България се падат по 0.29
доброволци на 1000 жители, в Румъния - 6.91, а във водещи
страни като Австрия - 32.47.
Все още стои въпросът не само за увеличаване на броя на
доброволците, но и за подготовката на съществуващите
звена.
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Обща цел: Да се повиши местният капацитет в селските райони на румънско-българския граничен регион (области Долж
в Румъния, Видин и Монтана в България) за предотвратяване
и смекчаване на последиците от бедствия чрез създаване на
разширени доброволни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграничен контекст.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Проектът бе насочен както към съществуващите и новосъздаващи се доброволни формирования по общини, но също и
към други човешки ресурси, налични в целевите общности,
като например социални работници, психолози и др.

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ:
февруари 2016 – февруари 2018
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КАКВО БЕ НАПРАВЕНО?
Промоция на проекта
Целта на тази дейност бе да се привлече участие от страна на
целевите групи предимно от селските райони на румънскобългарския граничен регион. В периода 03 - 05.2016 г. бяха
посетени 30 общински центъра (15 от области Видин и Монтана и 15 от област Долж) за презентация на проекта. В презентационните срещи взеха участие общо 479 представители
на местните заинтересовани страни, експерти и доброволци
(247 от Румъния, 232 от България). Бяха разпространени и
промоционални материали – дипляна и плакат на проекта.
В резултат от дейността първоначално в проекта бяха включени 20 местни общности, проявили интерес, 10 от Румъния
и 10 от България, а впоследствие се включиха още две общини от България, така че общият им брой достигна 22.
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Провеждане на сравнително проучване
Проучването целеше екипът и другите експерти по проекта да бъдат запознати с текущата ситуация в участващите
страни в областта на гражданската защита и управление на
риска, налични доброволчески структури, допълнителни човешки ресурси, законови задължения и ограничения и т.н.,
за да се гарантира най-ефективна партньорска стратегия на
трансграничното взаимодействие.
Изследването бе направено във всяка участваща страна от
собствени изследователи по обща методология, разработена
от ръководителя на изследването. То комбинираше проучване „на бюро“ (на закони и други документи) и работа на
терен с целевите респонденти.
Консолидираният доклад бе изработен на база на информационните набори от двете страни, преведен на български и
румънски език, и е достъпен на сайта на проекта.
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Първа CODE среща на експерти
Първата международна среща на експерти се състоя в периода 7 - 8 юли 2016-а в Дубова, Румъния, и имаше за цел да
приеме доклада от направеното сравнително проучване и да
разработи задание за създаване на обща методика за подготовка на местните човешки ресурси за превенция на риска.
В срещата участваха по 10 експерти от страна в областта на
превенцията/намаляване на риска.
Основният резултат бе изготвяне на заданието за методичния комплект, но срещата бе и възможност за съответните
експерти да се познават помежду си, да бъдат запознати със
системата за управление на риска на съседите, да споделят
опита и добрите практики в доброволното участие, да обсъдят общи проблеми и намерят общи решения.
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Разработване на методически набор
Наборът се състои от методически указания, учебни програми и образователни материали, базирани на: оценката на
нуждите на конкретните целеви общности; наличните ресурси, възможности и ограничения в тях; законодателните
изисквания в областта на превенцията и управлението на риска от бедствия; най-добрите практики в участващите страни
и извън тях.
Конкретното съдържание бе избрано от експертите на основата на изработеното задание, а крайният продукт бе консолидиран от методическия ръководител и представен пред
следващата среща на експертите.
Методическият набор е достъпен на български и румънски
език на сайта на проекта.
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Втора CODE среща на експерти
Втората международна среща на експерти се състоя в периода 14 - 15 октомври 2016 г. в Белоградчик, България.
Тя имаше за цел да се приеме проектът за методически набор за подготовка на местните човешки ресурси за превенция на риска. Основната част от експертите бе същата от
предходната международна среща.
На срещата се обсъдиха всички предложени учебни програми и материали и бе одобрен крайният вариант на методическия набор.
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Разработване и поддръжка на уебсайт
Сайтът на проекта е виртуален инструмент, чиито цели са:
да се осигури достъп до методическите материали, създадени в рамките на проекта и други съответни ресурси
за подготовка на доброволци;
да предложи място за експерти и доброволци, на национално и международно ниво, да споделят опит и знания
по време на изпълнението на проекта и след него;
да разпространи резултатите от проекта.
Той бе създаден по модела „практическа общност“ и е достъпен в интернет на адрес: www.project-code.eu
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Обучителни сесии
Целта на обучителните сесии бе да се осигури подходящо
обучение на целевите групи по проекта - местна администрация, доброволните формирования и други подходящи
специалисти, като например психолози и социални работници, които пребивават на територията на конкретната община. Бяха проведени следните обучителни сесии в България и
Румъния (по равен брой от страна):
40 двудневни сесии за доброволни формирования;
6 двудневни сесии за представители на местната администрация;
6 двудневни сесии за социални работници и други специалисти;
2 двудневни сесии за психолози.
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В обученията се включиха всички партньори по проекта,
като Българският Червен кръст и Червен кръст – Долж, поеха
обученията за първа помощ и психосоциалната подкрепа на
жертвите на бедствени събития, докато асоциация Василиада и Свободен младежки център – действията по спасяване
при различни видове бедствия.
В резултат от дейността бяха обучени общо 741 души от целевите групи.
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Съвместни практически учения
Кулминационната дейност в проекта бяха две съвместни
практически учения (едно в Румъния, едно в България).
Всяко учение включваше набор от практически симулации в
случаи на различни бедствени събития, базирани на предварително разработения Методически набор.
В него участваха 30 представители на разширените доброволни единици (15 от Румъния, 15 от България), избрани от
партньорите на основа на мотивацията и постиженията по
време на предходното обучение.
Ученията бяха проведени в периодите 28 – 29.09.2017 г. в
Монтана, България, и 2 - 3.11.2017 г в Крайова, Румъния.
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Материално осигуряване на обучението
и мрежата
Тази дейност имаше за цел да допринесе за качеството на
образованието на доброволните формирования - закупеното
оборудване бе използвано по време на обучителните сесии
и практическите упражнения.
Част от него ще може да се ползва от бенефициентите и
след края на проекта в случаи на бедствия.
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Заключителен форум
Форумът се проведе на 14 - 15.12.2017 г. в Крайова, Румъния, и имаше за цел да оцени резултатите от проекта, включително използваните методики и подходи, да информира
обществеността за постигнатото, да допринесе за мултиплицирането на идеята и т.н.
Участниците бяха 40 (по 20 от страна) представители на целевите групи на проекта, експерти и гости от публичните
институции, отговорни за защитата при бедствия.
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Публикации
Дейността цели да разпространи постижения на проекта и да
запознае с тях специализираната експертна общност, както
и да ги докладва пред цялото общество на двете страни.
За тези цели бяха изготвени две издания: сборник с методически материали от проекта и настоящата брошура за
широката общественост, които предстои да бъдат разпространени.
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РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ:
осъществена съвместна оценка на нуждите и възможностите за по-добра подготовка на доброволните формирования;
разработена съвместна методика за обучение на доброволци и други експерти по спасяване при бедствия и аварии;
461 доброволци от доброволни формирования обучени и
подготвени за (съвместни) действия (300 от Румъния, 161
от България);
120 служители на местни администрации подготвени за
управление на риска (по 60 от страна);
160 местни експерти привлечени като допълнителен
ресурс и обучени (по 80 от страна);
22 местни общности по-добре подготвени за отпор на
бедствени събития.
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ОБЩНОСТИ-ПАРТНЬОРИ
България
(области Видин и Монтана):

Румъния
(област Долж):

1. Община Брегово

1. Комуна Бистрет

2. Община Белоградчик

2. Комуна Валея Станчоуле

3. Община Берковица

3. Комуна Горцея

4. Община Вълчидръм

4. Комуна Гюргита

5. Община Вършец

5. Комуна Калараш

6. Община Димово

6. Комуна Кърна

7. Община Кула

7. Комуна Мъкешу Де Жос

8. Община Монтана

8. Комуна Негой

9. Община Ново село

9. Комуна Островени

10. Община Ружинци

10. Комуна Урзикуца

11. Община Чупрене
12. Община Якимово

ПАРТНЬОРИТЕ
Асоциация „Василиада“
Асоциация „Василиада“ е неправителствена организация с християнски и социален характер, с нестопанска цел, без политическо участие, създадена под
патронажа на архиепископа на Олтения. Василиада
предоставя социални услуги на хора, семейства, социални групи и общности, намиращи се в затруднено положение или в
ситуации, предизвикващи маргинализация/социално изключване, в Югозападен регион на Румъния. През 14-годишната си
дейност ние развихме мрежа от 11 социални центъра, разположени в този регион.
200381 Craiova, Romania, 20 Fratii Buzesti Str.,
тел. +40749402142, Email: office@asociatiavasiliada.ro,
www.asociatiavasiliada.ro
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Свободен младежки център
СМЦ е доставчик на социални и образователни услуги главно за деца и младежи. Други целеви групи са
младежки лидери, родители, учители и вземащите
решения. Организацията е активна на регионално
ниво - създадохме две трансгранични мрежи: на доставчици на
социални услуги и за иновативно обучение. СМЦ е домакин на
Център за деца на улицата в ромския квартал във Видин, който
работи с държавна подкрепа. СМЦ също е регионален методически център за социално доброволчество.
3700 Видин, ПК 19, жк „Хр.Ботев“ бл.12-Б-8, тел.: 094/601983,
Email: info@fyc-vidin.org, www.fyc-vidin.org
Български Червен кръст
Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни
принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност.
Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя
уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством
програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във
всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява
уважение към човешката личност.
3700 Видин, ул. „Княз Борис I“ №.4, тел.: 094/606095,
Email: vidin@redcross.bg, www.redcross.bg
Червен кръст – Долж
Клонът на Червения кръст в Долж е част от националното дружество на Румънския Червен кръст, организация,
упълномощена със закон да предоставя хуманитарна
помощ при бедствия и да подкрепя уязвимите хора.
Основните отговорности: - да организира на национално или
местно равнище услуги за спешна помощ за жертви на бедстви,
независимо от причините и природата им; - да сключва споразумения за сътрудничество и за съвместни действия за разработване на програми с други дружества или сдружения, за да
изпълни хуманитарната си мисия.
200152 Craiova, Romania, N. Titulescu boulevard., bl.C3, 3
тел. +40744768225, Email: crucearosie.dolj@gmail.com,
www.crucearosie.ro
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СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
3700 Видин, ул. Акад. Стефан Младенов 11, ет. 2
тел./факс 094 601983, ел. поща: info@fyc-vidin.org, www.fyc-vidin.org

www.project-code.eu

Проект: „Общностен отпор на бедствени събития (CODE)“
Издател на материала:
СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ВИДИН
Дата на публикуване: 08.01.2018 г
Съдържанието на този материал не представлява
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