Очаквани резултати и продукти:
 направена съвместна оценка на нуждите и
възможностите за по-добра превенция на
риска в училище;
 разработена съвместна методика за извън
класно образование в тази област;
 подготовка на 20 училищни ръководства за
по-добро управление на риска в техните учи
лища;
 подготовка на 80 учители за методически
консултанти в областта на обучението за
бедствия в техните училища;
 подготовка на 40 психолози за реакция в слу
чаи на бедствия и за подкрепа на жертвите;
 подготовка на 40 учители за клубни лидери
на доброволци;
 подготовка на 640 млади доброволци за дей
ствия в случай на бедствия;
 създаване на „Практическа общност“ – ICT
инструмент за комуникация и споделяне на
най-добри практики в областта на граждан
ската защита и т.н.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ?
Включването на училища ще става на конкурен
тен принцип на база на:
 мотивация за участие;
 предишен опит в обучението по защита от
бедствия и в доброволчеството;
 потенциал за устойчивост на дейността след
изтичане на проекта.

За повече информация относно проекта
и участието в него посетете
www.safe-schools.eu
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СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
(водещ партньор)
Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕН
ТЪР (СМЦ) е неправителствена и не
стопанска организация, създадена през
1997 г. във Видин. Мисията на сдружението е
подпомагане на личностното развитие на младите
хора от Видин и Северозападна България като сво
бодни граждани на демократично общество чрез
включването им в образователни програми и в об
щественополезни дейности.

Свободен младежки
център

Проект „Мрежа от сигурни училища“

3700 Видин, ПК19,
ул. Акад. Ст. Младенов 11
Тел. 094/601983, 0879315160
Email: info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org
АСОЦИАЦИЯ „ВАСИЛИАДА“
„Василиада“ е неправителствена орга
низация от гр. Крайова, Румъния, актив
на преди всичко в социалната област, с
която Свободен младежки център парт
нира от 2012 г.
www.asociatiavasiliada.ro
РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ИНОВАТИВНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Мрежата обединява професионалисти в
областта на образованието от българосръбския граничен район и е създадена
в резултат от проект на Свободен мла
дежки център.
www.bsitnet.eu

Проект: „Мрежа от сигурни училища“
Издател на материала:
СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ВИДИН
Дата на публикуване: 06.04.2016
Съдържанието на този материал не представлява непременно
официалната позиция на Европейския Съюз.
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7. Обучение на обучители

Дейности
1.Промоция на проекта
Проект

„Мрежа от сигурни училища“

Целта на тази дейност е да се привлече уча
стието на училищата от българо-румънския гра
ничен регион. Планираме да включим по 10 от
страна, подбрани на базата на техните потреб
ности и мотивация.

Изграждането на устойчиви на бедствия общ
ности означава да се включи цялото население
в процеса на намаляване на риска, а не само
отговорните институции и експерти. В този кон
текст много важна група са млади хора, защо
то в една страна те са потенциални жертви на
катастрофалните събития, но от друга - бъдещ
ресурс за защита при бедствия.

2. Извършване на сравнително
изследване

Обща цел на проекта:
Да се повиши осведомеността в областта на
превенцията на риска чрез ефективно формал
но и неформално обучение на деца и младежи
в граничния район (области Видин и Монтана,
България и окръг Долж, Румъния). Начинът за
постигане на тази цел е чрез създаване на меж
дународна мрежа от „сигурни училища“, обра
зователни институции, които поставят на фокус
защита при бедствия и които си сътрудничат в
тази област споделяйки добри практики.

Целеви групи:

10. Материално осигуряване на обучението и мрежата

Срещата ще има за цел да приеме доклада на
сравнителното изследване и да разработи за
дание за създаване на съвместна методика за
подготовка на училищното ръководство, учите
лите и учениците за превенция на риска.

11. Национални състезания

4. Разработване на методически набор
Методическият набор ще се състои от методи
чески указания, програми и учебни материали
с фокус върху интерактивните методи на обу
чение.

5. Втора международна среща
на експертите

6. Разработване и поддържане
на уеб сайт

www.interregrobg.eu

9. Доброволчески клубове

3. Първа международна среща
на експерти

Период на реализация:

244 871,58 евро

Целта на дейността е да се осигури подходящо
обучение на училищните ръководства, учители
те и психолозите.
Дейността е насочена към създаването на по два
доброволчески клуба (в две различни възрасто
ви групи) във всяко училище за защита при бед
ствия. За ръководители на клубовете ще бъдат
ангажирани по-рано обучените преподаватели.

Срещата ще се проведе в България и ще бъде
свикана за приемане на съвместната методо
логия за подготовка на училищната общност за
защита.

Стойност на финансиране от ЕС:

8. Обучителни сесии

За да се проучи текущото състояние на упра
влението на риска в училище и готовността при
бедствия, както и да се направи оценка на нуж
дите за подобряване на училищния капацитет,
ще бъде направено сравнително изследване.

Проектът е насочен към цялата училищна общ
ност – училищното ръководство, учителите,
психолозите, както и към учениците.

03.02.2016 – 02.02.2018 г.

Дейността има за цел да подготви група от 20
учители от всяка страна за развитие на добро
волчески клубове в целевите училища.

Уеб сайтът на проекта ще бъде виртуален ин
струмент, чийто цели са да осигури достъп до
методическите материали, създадени в рамки
те на проекта, както и да предложи място за
експертите и младите доброволци за споделяне
на опит.
www.interregrobg.eu

Тази дейност има за цел да осигури обручение
то на доброволческите клубове.
Дейността ще даде възможност да се покажат
получените знания и уменията от младите до
броволци. Ще се проведат две състезания –
едно в България и едно в Румъния.

12. Международен лагер
Един международен лагер ще бъде организи
ран в българския граничен регион за 6-те найуспешни доброволчески екипа, класирани на
първите 3 места в националните състезания.

13. Заключителен форум
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.

14. Публикации
Дейността има за цел да разпространи пости
жения на проекта и да запознае с тях специали
зираната експертна общност, както и да ги до
кладва пред цялото общество на двете страни.
www.interregrobg.eu

