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„Зелена вълна – 21 век”„Зелена вълна – 21 век”
ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ

Очакваме Ви 
ПРОЖЕКЦИИ на екологични 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“

ВХОД СВОБОДЕН !

на:

.

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

.

ОРГАНИЗАТОРИ:ОРГАНИЗАТОРИ:

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. 
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        25 ноември 2015 г., 9.00 – 17.00 ч., 
 Общински център за култура и младежки дейности

26 ноември 2015 г., 9.00 – 12.30 ч.,  
Общински център за култура и младежки дейности,

Бизнесинкубатор – Кърджали
  

  

Прожекции на екологични филми и практически занятия 
за подготовка на населението за реагиране и справяне в 
критични ситуации, природни бедствия и аварии
Изложба „Климат? Промяна. Знание!“ на германската 
организация Germanwatch
Специална прожекция на документалния филм 
„Taste the waste“/„Вкуси боклука“ на германския режисьор 
Валентин Турн
Със съдействието на Посолството на Германия в София

  

Прожекции на екологични филми за подготовка на 
населението за реагиране и справяне в критични 
ситуации, природни бедствия и аварии
Образователна дискусия за надграждане на 
практическите умения за реагиране и справяне в 
критични ситуации, природни бедствия и аварии

Практическото обучение е предназначено за ученици и 
преподаватели от училища и детски градини, както и 
за населението от община Кърджали и региона. Целта 
е придобиване и подобряване на 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, НС “Пожарна 
безопасност и защита на населението“ - МВР, 
Дирекция „Национална система 112“ – МВР, БАН, 
Асоциация на сухопътните войски на България, 
Ук и ОМП при община Кърджали.
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Общински център за култура и младежки дейности, 

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

Да бъдем готови да спасим най-ценното благо
на нашата планета – живота на човека!

.
Нека се научим да живеем в един по-екологичен 
свят и да се борим срещу природните бедствия!

ПРОЖЕКЦИИ НА ЕКОЛОГИЧНИ 
ФИЛМИ И ЗАНЯТИЯ ЗА РЕАГИРАНЕ 

ПРИ ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
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