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ДОБРОВОЛЧЕСКИ &
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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организация (СЗО) и указанията
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безопасност

ВЪВЕДЕНИЕ В
КАМПАНИЯТА
НИКОЙ, КОЙТО НАМАЛЯВА
ТЕЖЕСТТА НА БРЕМЕТО ЗА ДРУГ,
НЕ Е БЕЗПОЛЕЗЕН НА ТОЗИ СВЯТ.
- ЧАРЛС ДИКЕНС

Започването на период на самокарантина
може да бъде вариант за някои хора . За
други вече е наложено . Недостатъкът на
социалното дистанциране е , че то може да
застраши
много членове на нашата
общност . Това неминуемо ще стане причина
много хора да се почувстват самотни ,
безпомощни и изолирани .
Кампанията има за цел:
Мобилизиране

и

вдъхновяване

на

младите хора в Европа да инвестират в
собствените

си

местни

общности ,

предоставяйки подкрепа на уязвимите
хора :
Възрастни хора , които от притеснение
избягват да напускат домовете си

В разгара на настоящата ситуация , причинена
от избухването на COVID-19, FEMYSO реши да
започне европейска кампания под надслов
“ИЗБЛИК НА ЩЕДРОСТ” . Една от
предложените мерки за избягване на
разпространението на COVID-19 е социалното

Хора със слаба имунна система или
сериозни здравословни проблеми
Хора , които живеят далеч от своя дом

Проява

на

уважение

към

целия

трудолюбив персонал , който се справя
смело

със

ситуацията

на

COVID-19,

дистанциране - тоест минимизиране на

независимо дали става въпрос за лекари ,

контакта с други хора в общността .

медицински сестри , търговци и т . н .

ВАЖНОСТТА ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА
Важно е младежта да достигне до всички членове на своята общност, които са
уязвими и изолирани от останалите.Вземайки необходимите предпазни мерки
(както е посочено в раздел 5), се свържете със местните читалища,
пенсионерски клубове, общини и др., за да ви насочат към нуждаещите се.
Веднъж достигнали тези хора, не забравяйте да разберете нуждите на всеки от
тях. Нуждите може да варират от закупуване на хранителни продукти до
организиране на среща с лекаря им или просто поддържане на връзка.
Разгледайте долуспоменатите предложения за повече идеи.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Уверете се, че вашата подкрепа е
постоянна. От първостепенно значение е
да поддържате редовна връзка с тези, с
които сте се свързали и да ги проверявате
редовно. Пратеникът Мухаммед (с.а.с.) е
казал: „Правете добри дела само доколкото
сте способни, защото най-добрите дела са
тези, които се извършват редовно,
дори и да са малко.“

Съхранявайте база данни на хората,
с които сте се свързали или сте
осигурили помощ (вижте шаблони),
за да знаете в кой момент отново
може да сте им от полза, ако се
наложи. Важно е също да се
грижите за себе си. Предлагаме ви
да работите с приятели, разделяйки
задачите, като същевременно така
ще укрепите своето приятелството.

АКЪР
ИНГЕТОРП

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВЪЗРАСТНИТЕ, УЯЗВИМИТЕ
ХОРА, САМОИЗОЛИРАНИТЕ И ПЕРСОНАЛА ЗА СПЕШНА
ПОМОЩ

САМОТА
ПО
ВРЕМЕ
НА
COVID-19

НАЧИНИ, ПО КОИТО МОЖЕ ДА
ПОКАЖЕТЕ СВОЯТА ЩЕДРОСТ, БЕЗ
ДА ЗАСТРАШАВАТЕ СЕБЕ СИ ИЛИ
ОКОЛНИТЕ.

ЛЮБЕЗНО ПИСМО
Напишете кратко писмо с мотивиращо
съобщение и го изпратете на хора,
които може да се нуждаят от тази
доброта. Горещо препоръчваме да
използвате уебсайтове за доставка на
пощенски картички онлайн!

ПРИЯТЕЛСКО ОБАЖДАНЕ
Дайте повод за усмивка на лицето
на уязвим човек чрез приятелско
обаждане! Изслушвайте ги,
утешавайте ги и ги уверете, че не са
сами. Малък и мил жест като този
може да им помогне да се почувстват
по-добре в тези тежки времена.

ДОСТЪП ДО НАЧИН НА ТРАНСПОРТ
Уязвимите хора и хората в изолация
не могат да напуснат домовете си.
Възползвайте се от своята кола/
велосипед и добро здраве, за да им
помогнете:
Пазарувайте вместо тях
Изпращайте/събирайте пощата
вместо тях в пощенският клон
Доставяйте хранителните стоки или
лекарствата, от които се нуждаят
Може да намерите в приложението в
края на този наръчник помощна карта
с шаблон, който бихте могли да
разпространявате сред местната
общност чрез пощенски кутии, в
магазините, аптеките и други места.

САМОТА
ПО
ВРЕМЕ
НА
COVID-19

НАЧИНИ, ПО КОИТО МОЖЕ ДА
ПОКАЖЕТЕ СВОЯТА ЩЕДРОСТ, БЕЗ
ДА ЗАСТРАШАВАТЕ СЕБЕ СИ ИЛИ
ОКОЛНИТЕ.

НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
Някои уязвими хора ще имат
финансови затруднения. Внимателно
ги идентифицирайте, тъй като не
всички показват видими признаци. За
да им помогнете, бихте могли да:
Създадете на своята лична
страница онлайн платформи за
набиране на средства и да
поканите близките си да дарят
Използвате въздействащи
изображения/видеоклипове; да
разказвате истории за нуждаещите
се на хората, на които дарявате
Ако пазарувате за тях, уверете се,
че получат продуктите на найдобрата цена, търсейки промоции
и отстъпки

КАК ДА
МОБИЛИЗИРАМЕ &
ВДЪХНОВИМ
ОСТАНАЛИТЕ
ВАШИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН ПРИНОС Е
СТРАХОТЕН! НО НЕКА ВИДИМ КАК
МОЖЕ ДА СЪЧЕТАЕМ ВСИЧКИ ТЕЗИ
ИДЕИ, ЗА ДА СЕ МОБИЛИЗИРАМЕ.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
На първо място: сега, когато много хора
са у дома, светът е още по-малък!
Разпространете съобщението, като
споделяте във всички социални мрежи!
Не забравяйте да използвате
#OutbreakOfGenerosity, за да помогнете
за разрастването на тази кампания.

БЪДЕТЕ ВИДИМИ
Станете доброволец, като използвате
нашата персонализирана рамка на
Facebook във вашата профилна снимка

СЛЕДЕТЕ ЗА ПОДОБНИ
ИНИЦИАТИВИ
Много инициативи вече са стартирани
както на национално, така и на местно
ниво във вашата страна. Разучете и не
забравяйте да използвате тези
инициативи колкото се възможно
повече, преди да инициирате нова

МИСЛИ & ДЕЙСТВАЙ ЛОКАЛНО
(ВИЖ РАЗДЕЛ 3)

ЗАПОМНЕТЕ
Ето някои основни моменти, които трябва да следвате,
докато участвате:
Уверете се, че носите маска и ръкавици, когато
участвате във всяка дейност на тази кампания. По този
начин не само ще предпазите себе си и уязвимите
хора, но и ще ги накарате да се чувстват в безопасност
Избягвайте физически контакт (спазвайте 2 метра
разстояние).
Мийте редовно ръцете си.
Ако доставяте пратки/продукти, те трябва да бъдат
оставени на прага, без да се влиза в къщата.
Бъдете внимателни към онези, на които помагате,
както и към своите колеги доброволци.
Насърчавайте младежите от местната си общност да
участват.
Съдействайте си с местните власти и спазвайте
указанията и съветите на службите.
Уверете се, че вашите дейности отговарят на GDPR
законите.
Моля, бъдете внимателни, когато разпечатвате
материали. Нека да опазваме околната среда.
Не участвайте в никаква дейност, ако почувствате
някакъв симптом на COVID-19.

МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
НА
УЧАСНИЦИТЕ
ВАЖНО Е ВСИЧКИ, КОИТО
УЧАСТВАТ В ТАЗИ КАМПАНИЯ,
ДА ВЗЕМАТ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
И ДА СЛЕДВАТ СЪВЕТИТЕ НА
СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО) И
УКАЗАНИЯТА НА МЕСТНИТЕ
ВЛАСТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
НА
УЧАСНИЦИТЕ

ВАЖНО Е ВСИЧКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В ТАЗИ
КАМПАНИЯ, ДА ВЗЕМАТ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И
ДА СЛЕДВАТ СЪВЕТИТЕ НА СВЕТОВНАТА
ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО) И УКАЗАНИЯТА
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СЪВЕТИТЕ НА
СЗО (СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ):
https://www.who.int/emergencies/diseases/nov
el-coronavirus-2019/advice-for-public

НАСОКИ НА ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО:
http://www.mh.government.bg/bg/informaciyaza-grazhdani/informaciya-otnosno-noviyakoronavirus-2019-ncov/

Здравейте! Ако се самоизолирате, аз съм тук да помогна.
Казвам се: ………………………………………………………………….....
Живея наблизо: …………………………………………………………..
Телефонният ми номер е:: ……………………..................
Ако се самоизолирате заради коронавируса, мога да помогна с:
Пазаруването вместо вас

Изпращане/получаване на поща

Приятелски разговор по телефона

Други спешни нужди

Коронавируса е заразен. Моля взимайте всички мерки за сте сигурни че
разпространявате само доброта. Избягвайте физически контакт (2м дистанция).
Мийте ръцете си често. Оставяйте покупки/пратки на прага без да влизате.

Здравейте! Ако се самоизолирате, аз съм тук да помогна.
Казвам се: ………………………………………………………………….....
Живея наблизо: …………………………………………………………..
Телефонният ми номер е:: ……………………..................
Ако се самоизолирате заради коронавируса, мога да помогна с:
Пазаруването вместо вас

Изпращане/получаване на поща

Приятелски разговор по телефона

Други спешни нужди

Коронавируса е заразен. Моля взимайте всички мерки за сте сигурни че
разпространявате само доброта. Избягвайте физически контакт (2м дистанция).
Мийте ръцете си често. Оставяйте покупки/пратки на прага без да влизате.

всичко ще
бъде наред

FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANISATIONS
Форум на Европейските Мюсюлмански Младежки и Студентски Организации

WWW.FEMYSO.ORG
OUTBREAKOFGENEROSITY.ORG

FEMYSO | МАРТ 2020

OUTBREAK
OF
GENEROSITY

