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Проект
„Мрежа от сигурни училища“
e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Проектът се осъществява от сдружение Свободен
младежки център в партньорство с асоциация Василада, Крайова, Румъния и сдружение Регионална мрежа за иновативно образование.
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.

Мрежа от сигурни училища

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. В този контекст много важна група са младите хора,
защото от една страна те са потенциални жертви на катастрофални събития, а от друга - бъдещ ресурс за предотвратяване и смекчаване на последствията от бедствия. Понастоящем статистиката
показва големи дефицити в броя на подготвените доброволци за
действия в извънредни ситуации в България и Румъния, по сравнение с развитите страни. Ако искаме да постигнем устойчиво подобряване на ситуацията, трябва да започнем от училището.
Друг проблем е качеството на образованието по защита от бедствия и аварии. В двете страни такива програми съществуват, но
обучението не е в рамките на специализиран предмет и не е осигурено с подготвени преподаватели. Използваната методология
не е достатъчно привлекателна за учениците, което е причината,
поради която в Стратегията за намаляване на риска от бедствия
2014-2020 (Правителство на България, София 2014) четем: „Трябва да се обърне особено внимание на прилагането на съвременните методи за преподаване на знания и умения, насърчаване на
изпълнението на програми за оценка на риска и подготвеността
при бедствия в системата на средното и висшето образование ....
От основно значение ще бъде използването на всички официални
и неформални информационни канали за достигане до децата и
младите хора“.

1

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Обща цел: Повишаване на осведомеността
в областта на превенцията на риска чрез
ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната
зона - създаване и промотиране на международна мрежа от 20 „сигурни училища“ нов модел за противопоставяне
на бедствията.
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МОДЕЛЪТ
„СИГУРНО УЧИЛИЩЕ“
Проект „Мрежа от сигурни училища“ бе базиран на идеята за „сигурното училище“, което осигурява на цялата училищна общност
безопасна среда за учене и работа от една страна, но от друга –
подготвя младите граждани за справяне в ситуация на бедствия
и извън училище, утре в живота. Нещо повече, моделът, който
утвърждаваме, не се ограничаваше само до това, те да могат да
защитят себе си в извънредни ситуации, а и да доброволчестват
за защита на другите.
Фокусът на комплекса от мерки бе насочен преди всичко към бедствията и авариите, поради ограниченията на програмата, но моделът би могъл да се надгражда по отношение на заплахите от
тероризъм, насилието в училище, борба със зависимостите и пр.,
което ще бъде наша задача в бъдеще.
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КАКВО БЕ НАПРАВЕНО?
Промоция на проекта в целевия район
Целта на тази дейност бе да се привлече участието на целевите
училища от българо-румънския граничен район (области Долж,
Румъния, Видин и Монтана, България) в проекта. Проектът бе презентиран в 30 общински центрове пред общо 475 местни стейкхолдъри в образованието, директори, учители и други експерти (231
от Румъния, 244 от България). Бяха разпространени също проционални материали - дипляна и плакат на проекта.

Извършване на сравнително изследване
Благодарение на тази дейност бе изготвен консолидиран доклад
за текущо състояние и идентифицирани нужди в участващите
страни/училища за изграждане на капацитет за по-добра защита и
управление на бедствения риск. Изследването бе направено във
всяка участваща страна със собствени изследователи, като се използваше обща методология. Докладът е преведен на български
и румънски език и е достъпен на уеб-страницата на проекта. Също
така бяха избрани училищата-партньори, по 10 от страна.

www.safe-schools.eu
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УЧИЛИЩА-ПАРТНьОРИ
България (области Видин и Монтана):
1. Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Брегово
2. Основно училище „Д-р П. Берон“ - Монтана
3. Основно училище „Иван Вазов“ - Берковица
4. Основно училище „Иван Вазов” – Видин
5. Основно училище „Иван Вазов“ - Монтана
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7. Основно училище „Константин Фотинов“ - Лом

8. Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Видин
9. Средно училище „Иван Вазов“ - Вършец
10. Средно училище „Любен Каравелов“ - Видин
Румъния (област Долж):
1. Гимназия „Тудор Сагаркеану“ - Гойча
2. Гимназия - Садова
3. Теоретично средно училище „Константин Бранковеану“ –
Дабулени
4. Теоретично средно училище „Петре Баница“ - Калараш
5. Теоретично средно училище - Бекет
6. Гимназия - Бистрет
7. Гимназия - Негой
8. Технически колеж „Стефан Милку“ - Калафат
9. Гимназия - Кирна
10. Професионално училище - Валя-Станчулуй
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Първа международна среща на експерти
Първата международна среща на 20 експерти от сферата на
образованието и защитата от бедствия и аварии се състоя в
Дубова, Румъния на 12-12.07.2016 г.
На срещата бе представен докладът от изследването и разработено
техническо задание за методическия комплект по проекта, но тя
бе и възможност за съответните експерти да се опознаят помежду
си, да бъдат запознати със системите за управление на риска в
училище на съседите, да споделят опита и добрите практики в
училищното образование за превенция на риска и в развитие на
доброволчеството, да обсъдят общи проблеми и решения.

Разработване на методически набор
Препоръките от експертната среща бяха взети предвид при разработване на методическия комплект, състоящ се от методически
указания, програми за обучение и учебни материали за осигуряване на обучението и другите проектни дейности.
Комплектът бе създаден на база на нуждите и добрите практики
от двете страни, в сътрудничество от компетентни методически
експерти от България и Румъния.
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Втора международна среща на експерти
Втората международна среща на 20 експерти от сферата
на образованието и защитата от бедствия и аварии се
състоя в Белоградчик на 07-08.10.2016 г.
На срещата бе приета съвместната методология (Методичен набор) за подготовка на училищните ресурси за
защита от риск, като бяха направени някои допълнения.
Окончателната му версия бе публикувана
и е достъпна на сайта
на проекта.
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Разработване и поддържане на уеб сайт
Уеб сайта на проекта е виртуален инструмент, чийто цели са да
се осигури достъп до методическите материали, създадени в
рамките на проекта и други релевантни ресурси за подготовка на
училищната общност за управление на риска от бедствия, както и
да предложи място за експерти и млади доброволци, на национално
и международно ниво, за да споделят опит и знания по време
на изпълнението на проекта и след него. Той е разработен на
български, румънски и английски език и е публикуван в Интернет
на адрес www.safe-schools.eu.

Обучение на обучители – ръководители на
доброволчески клубове
Дейността има за цел да подготви група от учители за ръководители на доброволчески клубове в целевите училища и по този
начин да се допринесе за подобряване на нивото на готовност на
ученическата общност в случай на бедствие. 20 учители от всяка
страна от училищата-партньори преминаха четиридневно обучение на база програма и учебни материали, включени в разработения методически комплект. Обучението бе проведено в периода
07-10.09.2017 г. в Белоградчик, България и 12-15.01.2017 г. в Рожище, Румъния.
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Провеждане на
обучителни сесии
Целта на тази ключова дейност бе да се осигури подходящо обучение на част от целевите групи на проекта - ръководството на училищата, учителите и психолозите. Методологията на курсовете бе
основана на разработения Методически комплект. Бяха проведени
следните обучения:
 12 двудневни сесии за ръководството на училищата (по една в
Румъния и една в България);
 4 двудневни сесии за учители/методически експерти (2 в Румъния, 2 в България);
 2 двудневни сесии за психолози (една в Румъния, една в България).
В резултат от обученията бяха подготвени 40 администратори за
планиране действията по защита от бедствия и аварии в училище,
80 учители за методически ресурс при преподаване на учебното
съдържание по бедствия и аварии и 40 психолози за помощ на
пострадали от такива събития.
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Създаване и дейност на ученически
доброволчески клубове
Дейността бе насочена към създаването и функционирането на по
два доброволчески клуба във всяко училище за защита при бедствия,
за да се свърже образованието по този въпрос на учениците с
доброволния труд за подкрепа на тяхната мотивация. За лидерите
на клубовете бяха ангажирани по-рано обучените преподаватели.
Учебната програма на клубовете включваше 70 учебни часа
теоретични знания и практически упражнения, включително
и съвместни мрежови проекти и подготовка за състезания. Уеб
сайта на проекта бе активно използван за споделяне на опит. В
дейността взеха участие 643 млади доброволци (320 от България,
323 от Румъния).
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Материално осигуряване
на обучението и мрежата
В резултат на тази дейност бе закупено оборудване за качествено
практическо обучение на доброволните клубове и другите ученици. Една част от закупеното оборудване ще се използва от двата
методически центъра, а останалото бе предоставено на училищата-партньори. По този начин проектът помогна създадените преди това доброволчески центрове на Свободен младежки център и
сдружение Василиада да разширят своите функции, включително
за доброволчеството при защита от бедствия.
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Национални състезания по защита
от бедствия и аварии
Дейността даде възможност младите доброволци да се покажат
на практика получените знания и умения от обучението по защита
от бедствия и аварии. Бяха проведени две състезания – едно в
България (Видин, 15-16.06.2017 г.) и едно в Румъния (Рожище, 2122.09.2017 г.) с участието на 4 представители на всяко училище
(3 ученика + един ръководител), 40 души във всяко състезание.
Състезанията съчетаваха теоретични въпроси и практически упражнения, като например: спасяване от удавяне, действия при земетресение, уплътняване на вратите и прозорците, преодоляване
на препятствия, оказване на първа помощ и др.

Международен лагер
В периода 04 – 08 октомври 2017 г. в гр. Вършец бе проведен международен лагер за 6-те най-успешни доброволчески отбора (3 от
България и 3 от Румъния), лауреати на националните състезания
(класирани на първите 3 места). Лагерът бе подарък за победителите, но той целеше също да се обучават допълнително младежите в младежко лидерство и доброволчество, работа в мрежа и пр.
Бе проведено и еднодневно международно състезание по защита
от бедствия и аварии.

www.safe-schools.eu
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Заключителен
форум
Заключителният форум се състоя в периода 07-08.12.2017 г. в
Крайова, Румъния. Той събра 40 участници (20 от Румъния и 20 от
България), както участници в проекта, така и гости от публичните
институции, отговорни за защитата при бедствия, образователните
власти и др. Целите на форума включваха оценяване на резултатите
от проекта, измерване на индикаторите, споделяне на успехите
и научените уроци, обсъждане на стратегия за устойчивост и
мултиплициране на модела и др.

Публикации
Дейността има за цел да разпространи постижения в 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 Сборник с методически материали от проекта и
настоящата брошура на български и румънски езици.
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ПОСТИГНАТИ
РЕЗУЛТАТИ В ЧИСЛА
 направена една съвместна оценка на нуждите и възможностите
за по-добра превенция на риска в училищата;
 разработена една съвместна методика за извънкласно образование и мотивация в тази област;
 подготвени 20 училищни ръководства за по-добро управление
на риска в техните училища;
 подготовени 80 учители за методически консултанти в областта
на обучението за бедствия в техните училища;
 подготвени 40 психолози за реакция в случаи на бедствия и за
подкрепа на жертвите;
 подготовени 40 учители за клубни лидери на доброволците;
 подготовени 643 млади доброволци за действие в случай на
бедствия (бъдещи членове на местни доброволчески формирования);
 създаден един уеб-сайт по модела „Практическа общност“ - ICT
инструмент за комуникация и споделяне на най-добри практики
в областта на гражданската защита и др.
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ПРОЕКТЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА УЧАСТНИЦИТЕ
Даниела Тодорова, учител,
ръководител на доброволчески клуб
В процеса на обучение и подготовка моите ученици изградиха
умения, които са много полезни и актуални в днешния ден. Получиха информация, която е много слабо засегната в учебното
съдържание по предметите и в часа на класа. Забавляваха се и
си помагаха. Моето усещане е за един успешен проект.
Лика Роберта Андрея, доброволец, Румъния
„Обичам да помагам и да научавам нови неща!“
Да бъдеш доброволец е чудесно нещо. Чрез доброволческата
дейност вие доказвате, че сте по-добър човек. Знам, че бях
доброволец и помогнах на всички, колкото мога. От дейности в
доброволчески клубове научих нови неща, които не знаех и разбира се, беше невероятно да се науча да се справям с бедствия,
аварии и катастрофи, срещах чудесни хора, които искат да
помагат.
Георги Найденов, доброволец
Доброволчеството при бедствия и аварии за мен е преди всичко
смелостта да поемеш отговорност – да се включваш в дейности,
полезни за останалите, да вземаш решения в кризисни ситуации
и да реагираш адекватно, да си критичен и самокритичен и найвече да се опитваш да ставаш все по-добър и по-добър, да обменяш информация и опит и да превръщаш сериозната работа в
екипен успех.
Бачиу Аурора, учител, ръководител на доброволчески клуб
Опитът ми като ръководител на доброволческия клуб беше изключителен. Освен научната информация, която предадох на
децата, чувствах, че между мен и учениците в моя клуб има
по-силна връзка, като се има предвид времето, прекарано заедно всяка седмица. Проектът ни даде шанс да създадем красиви
приятелства между нас, ръководителите на клубове, както и
на сътрудничеството между нашите училища.
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Мая Цветанова, учител, ръководител на доброволчески клуб
С малките доброволци от нашето училище изградихме един
добър екип със състезателен дух и любознателност. Те се научиха да бъдат по-толерантни и отговорни към себе си и всички около тях. Обученията и срещите, които провеждахме бяха
полезни както за учениците, така и за нас - ръководителите
на клубове. Благодарение на работата по този проект и предоставените ни материали можем да заявим, че успяхме да
развием у децата умения и способности, които ще им бъдат
от полза в много кризисни ситуации и в обикновеното ежедневие. Мисля, че в този несигурен свят е необходимо по такива
проекти да работят всички ученици от 1 до 12 клас. Благодаря,
че аз имах тази възможност.
Ани Иванова, учител, ръководител доброволчески клуб
Огромни благодарности на организаторите за международния
лагер в гр. Вършец, след който учениците дълго разказваха за
вълнуващите преживявания! Надяваме се, че между младите
доброволци са бъдещи членове на местни доброволчески формирования...
Тудор Лучиян, учител, ръководител на доброволчески клуб
„Действай! Промяната започва от теб!“
Опитът, получен в рамките на проекта „Мрежа от сигурни
училища“, за мен досега е най-интересният. Дейностите осигуриха повече знания и сътрудничество в областта на бедствията, авариите и катастрофите, оставяйки силно ехо в
бъдещата доброволческа дейност.
Ива Ценова, доброволец
Изключително съм щастлива, че участвах в този страхотен
проект „Мрежа от сигурни училища“. Научихме се как да действаме при извънредни ситуации – пожари, земетресения, наводнения, първа помощ и др. Вече се чувствам полезна да реагирам адекватно при горепосочените бедствия, както за себе си,
така и за хората около мен. Надявам се и занапред да участвам
в подобни проекти.
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Партньорите
Свободен млдежки 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 Свободен младежки
център – Видин
за иновативно обучение. СМЦ е домакин на Център за деца
на улицата в ромския квартал 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

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 годината 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

Регионална мрежа за иновативно образование
Основната цел на РМИО е: Насърчаване на трансграничното
сътрудничество за повишаване на качеството и релевантността на услугите в образованието, обучението и развитието на младите хора чрез разработване на иновативни подходи и разпространение на добри практики. Организацията
функционира на еврорегионално ниво (Северозападна България, Югозападна Румъния и Източна Сърбия). Създаден е през 2014 г. и обединява
главно професионалисти в областта на образованието.
3700 Видин, ПК 19, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 11,
тел: 0888978650, Email: rnie_vidin@abv.bg

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.safe-schools.eu
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