Европейска комисия
Фондация „Европейски eкологичен фестивал“
Община Кърджали

ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ

„Зелена вълна – 21 век”
Уважаеми граждани и млади приятели на зелената идея в България,
в съвременния 21-ви век трябва да сме добре подготвени за природните бедствия и
кризисните ситуации, за да знаем как да се предпазим от тях.

Кои са основните практически стъпки и
умения за защита, които можем да
научим по време на предстоящите събития:

ОРГАНИЗАТОРИ:
Европейска комисия,
Фондация „Eвропейски
eкологичен фестивал“,
Община Kърджали

16 октомври 2014 г., 9.30 – 17.00 ч.,
Общински център за култура и младежки дейности
.

Занятия за подготовка на населението чрез
придобиване на практическите умения за реагиране
и справяне в критични ситуации, природни бедствия
и аварии
17 октомври 2014 г., 9.30 – 12.30 ч.,
Бизнесинкубатор – Кърджали

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА
РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРИРОДНИ
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

.

Образователна дискусия и надграждане на практическите умения за реагиране и справяне в критични
ситуации, природни бедствия и аварии
Занятията са предназначени за практическо обучение на
ученици и преподаватели от училищата и детските
градини, както и на населението от община Кърджали и
региона. Целта е придобиване и подобряване на
практическите умения, навици и компетентност при
възникване на природни бедствия (пожари, наводнения,
земетресения, промишлени замърсявания и аварии),
оказване на първа долекарска помощ на пострадали,
евакуация, планинско спасяване в условията на
извънредни ситуации и защита на критичната
инфраструктура.
Ще бъдат използвани учебни пособия и спални спасителни
чували, осигурени от Европейската комисия.
Практическите занятия ще се водят от експерти от
регионалните структури на БЧК и защита на
населението. Ще участват и експерти от Министерство
на отбраната, Министерство на околната среда и
водите, БАН, Асоциация на сухопътните войски на
България, сектор „Ук и ОМП" при община Кърджали и др.

16 - 17 ОКТОМВРИ 2014 г.
КЪРДЖАЛИ
И ОЩЕ:
ПРОЖЕКЦИИ на специализирани продукции с
образователна и превантивна цел срещу природни
бедствия и аварии на водещи европейски и български
медии, институции и неправителствени организации,
участвали в изданията на Европейския екологичен
фестивал „Зелена вълна - 21 век".

Заповядайте и бъдете с нас!
.

Спалните спасителни чували ще се
предоставят на ръководствата на училищата
от община Кърджали и ще се използват под
контрола на общината за целогодишно
обучение на учениците за реагиране при
природни бедствия и аварии.

„Човекът има много основни права, но най-велико е
правото му на живот, което се основава и на
грижата му за опазване на природата”
.

Нека се научим да живеем в един по-екологичен
.
свят
и да се борим срещу природните бедствия!
Да бъдем готови да спасим най-ценното благо
на нашата планета – живота на човека!

