Proiect finanþat de Uniunea Europeanã
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã,
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-România

- Pregãtirea unor voluntari din comunitãþile
þintã sã facã faþã dezastrelor ºi calamitãþilor
naturale prin instruiri in domeniul primului
ajutor ºi suportului psihologic în situaþii de
urgenþã.
- Pregãtirea populaþiei din comunitãþile þintã în
legãturã cu mãsurile care trebuiesc luate în
caz de dezastre ºi calamitãþi naturale.
- Întãrirea capacitãþii instituþionale
transfrontaliere pentru a rãspunde concertat
ºi cu promptitudine în caz de dezastre ºi
calamitãþi naturale

Programul

„Fii Pregatit - Sa infruntam calamitãþi þi dezastre naturale împreunã”
Contract HURO/0901/93/2.4.2.

„Fii Pregãtit - Sã înfruntãm calamitãþi þi dezastre naturale împreunã”
Contract HURO/0901/93/2.4.2.

MANAGER PROIECT : Borlan Rodica
www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu
Continutul acestui material nu reprezinta in mod
obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei.
Proiect derulat de
Societatea Naþionalã de Cruce Rosie din Romania Filiala
Satu Mare în parteneriat cu Crucea Rosie Ungara Filiala
Szabolcs-Szatmár-Bereg

Proiectul este susþinut în calitate de Partener Asociat de
cãtre
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Someº” din judeþul
Satu Mare.

- Campania de informare a populatiei

În cadrul proiectului se vor derula
urmãtoarele activitãþi majore:

inpotriva dezastrelor va ajunge direct la
populatia din comunitatile tinta si are ca
scop cresterea gradului de constientizare
si informare a cetatenilor cu privire la
amenintarile naturale si formarea de
reacti eficiente.

- Cartografierea ameninþãrilor naturale,
mãsurile de pregãtire ºi a raspunsurilor în
caz de dezastre.
- Activitati de instruire: formarea de
formatori in domeniul acordarii de suport
psihologic in caz de dezastre, furnizarea de
sesiuni de instruire de prim ajutor si suport
psihologic in caz de dezastre. In cadrul
proiectului vor fi instruiti un numar de 300
de persoane.

- O caravana mobila va fi prezenta in
fiecare comunitate vizata.
- Un eveniment interactiv este planificat
in fiecare comunitate vizata sa
pregateasca populatia sa reactioneze util
si eficient in fata unor situatii de urgenta.

- Campanie de pregatirea populatiei
impotriva dezastrelor , un numar de 3000
de persoane vor fii informate.

- In judetul Satu Mare vor fi informate un
numar de 1500 de persoane.

Localizarea
JUDETUL SATU MARE - LOCALITATILE

Craidorolt, Moftin, Capleni,
Berveni, Camin, Ciumesti,
Andrid, Cauas, Hodod,
Bogdan , Crucisor, Barsau,
Micula , Livada , Turulung

