За підтримки Тростянецької міської ради та особисто Міського голови Тростянця пана Ю.
Бови, за ініціативи ГО "Родинне коло Тростянеччини" в лиці Президента Г. Іговської, при
взаємодії з Асоціацією волонтерів ЦЗ Італії “Protezione Ambientale e Civile” м. Верона (Італія) в лиці
рятувальника-волонтера О. Бобровського та І. Мануйленко, за участі засновника групи Facebook
“Волонтери порятунку НСЦЗ Італії” та рятувальника-волонтера ЦЗІ А. Грицевича (м. Болонья, ІТ), та
інструктора BLS В. Кашуби - Голови ГО “Курси першої домедичної допомоги САВ” (м.Львів).

Вперше в Україні!!!

Програма
інформативних теорико-практичних зустрічей*

«І я також Цивільний Захист!»
м. Тростянець Сумської обл.
15-18 жовтня 2018 року

Ціль: проінформувати про ризики на території проживання та способах запобігання таким згідно
муніціпального плану; провести семінари з представниками органів державної влади та
проінформувати населення про взаємодію,попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних
ситуацій; формування ініціативної групи волонтерів Цивільного Захисту.
День 1 (15/10):
- 08:00-15:00 – “ТРОСТОБЕР” run-fest!!! (Круглий двір, для всіх бажаючих!!!)
- 16:30-18:00 - кухня, як основний елемент Цивільного захисту; та інформативний семінар “Секрети
італійської піцци”(Бобровський О., Мануйленко І., Грицевич А.)
- 18:30-20:00 - вечеря по-італійськи (за бажанням, вільний внесок)(Бобровський О., Іговська Г.)

День 2(16/10):
- 09:00-09:30 - збір біля будинку Міської ради, знайомство та сніданок разом;
- 09:30-11:00 - Вітання від мера м.Тростянець пана Ю.Бови; розповідь про територію району та систему
Цивільного Захисту, муніціпальний план заходів по попередженню та ліквідації наслідків НС; (Бова
Ю., Іговська Г., Грицевич А., О. Бобровський) !!!ВХІД ВІЛЬНИЙ ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ!!!
- 11:00-12:30 - зустріч з представниками міської санітарної системи допомоги населенню, ЕМД,
презентація проекту “Сучасна районна лікарня”; рятувальники-волонтери в системі ЕМД Італії (Бова
Ю., Іговська Г., Бобровський О.)
-12:30-13:30 - обід по-італійськи (за бажанням, вільний внесок)(Бобровський О., Іговська Г.);
- 14:00-18:00 - основи першої домедичної домоги від ГО “Курси першої домедичної допомоги САВ”
(Кашуба В., Бобровський О.)(видача сертифікатів за умови оплати курсу)
- 18:30-20:00 - вечеря по-італійськи (за бажанням, вільний внесок)(Бобровський О., Іговська Г.)
День 3(17/10):
- 09:00-11:00 - ДСНС - як основа Цивільного Захисту України та відвідини місцевої пожежної частини;
практичні навички по запобіганню та гасінню пожеж (Бова Ю., Іговська Г.)
-- 11:00-12:30 Сиситема Цивільного захисту Італії та України: схожості та різності; методи взаємодії з
населенням; нормативи та Законодавчі акти; зустріч з представниками органів державної влади на місці
(депутати, ДСНС, Поліція, Прокуратура, ЕМД тощо) (Іговська Г., Грицевич А., Бобровський О.)
- 12:30-13:30 - обід по-італійськи (за бажанням, вільний внесок)(Бобровський О., Іговська Г.);
- 14:00-15:00 - взаємодія з органами правопорядку, попередження злочинів під час НС ; зустріч з
представниками Поліції; пошуково-рятувальні роботи (Грицевич А., Кашуба В., Бобровський О.)
15:00-16:00- система волонтерства в Цивільному Захисті Італії та Культура Цивільного Захисту;
безпека та рятування на воді; гідро-геологічні ризики та запобігання повеням; блокування водяних
потоків; система організації та комунікації (Грицевич А., Бобровський О.);
- 16:00-18:00 - основи безпеки життєдіяльності, затосування засобів індивідуального захисту,
запобігання травматизму на виробництві та в повсякденному житті(Кашуба В., Грицевич А.,
Бобровський О.)
- 18:30-20:00 - вечеря по-італійськи(за бажанням, вільний внесок)(Бобровський О., Іговська Г.)
День 4(18/10):
- 09:00-12:00 — заключний семінар “І я також Цивільний Захист!”; заключний виступ мера м.
Тростянець пана Ю.Бови; питання та відповіді; фомування ініціативної групи волонтерів Цивільного
Захисту м.Тростянець (Бова Ю., Іговська Г., Кашуба В., Грицевич А., Бобровський О., Мануйленко І.)
- 12:30 -15:00 - обід по-італійськи та вручення атестатів, благодійна лотерея та фото-селфі на
пам”ять !!!(Бобровський О., Іговська Г.) !!!ВХІД ВІЛЬНИЙ ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ!!!
*****************************************************************************************
*Організатори залишають за собою право на зміни в розкладі заходу!
Участь в заходах добровільна, безкоштовна, відкрита для усіх без винятку (діти до 14 років у
супроводі батьків).
Кількість місць обмежена — 25 чоловік (за винятком курсу “Домедична допомога”). Для бажаючих
отримати Сертифікат про проходження Курсу першої домедичної допомоги — 300 грн.
Обід та вечеря - за побажанням, вільний внесок на благодійність, відкрито для всіх охочих!!!
При запису на зустріч перевага надається жителям м. Тростянця й району, запис БЕЗКОШТОВНО!
Для представників інших районів — за наявності вільних місць, та передбачено внесок завдатку у
розмірі 300 грн.
Проживання не надається! Про можливості організації проживання, умови й ціну організатори
повідомлять не пізніше ніж за місяць до початку заходу!
!!!Шукаємо у Тростянці волонтерів для організації безкоштовного проживання для учасників
заходу з інших районів!!!
Телефон: +38-066-118-31-15 Галина Іговська

