РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”
Адрес: гр. София, р-н Изгрев, ПК 1172, ул. Никола Габровски № 30, тел. 02/9950007
ЕИК: 176802908, Решение №1/03.12.2014 г. по ФД 689/2014 г. на Софийски градски съд
Рег. № А-9/27.03.2020 г.
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В Р БЪЛГАРИЯ,
РЪКОВОДИТЕЛИ
НА
ДОБРОВОЛНИ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОПИЕ ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НСОРБ
Г-ЖА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
Във връзка с внезапно възникналата пандемия и обявено от правителството
извънредно положение, поради разпространението на остра вирусна инфекция от Covid-19, е
нужно да обединим усилията си и да действаме преди всичко разумно:
Доброволци от създадените доброволни формирования по реда на Закона за защита
при бедствия са ресурс, който да подпомогне общините при оказване на помощ на хора
поставени под карантина за доставка на храна и медикаменти от първа необходимост, за
дезинфектиране на обществени места и др.
При организиране на дейността на доброволците в състояние на извънредно
положение, акцент трябва да се постави върху слените моменти:
- безопасността на доброволците;
- безопасността на хората, които имат нужда от помощ;
- бързо и ефективно организиране на действията на доброволците;
- редуциране до минимум възможността несъвестни граждани да злоупотребят с
доброволческата дейност;
- координиране усилията на всички звена в борбата с пандемията.
Предоставям на Вашето внимание информация, която би Ви дала полезни насоки за
адекватен отговор на настоящата ситуация.
С цел да обединим усилията си в борбата с пандемията, както и да Ви бъдем
максимално полезни, Ви моля Ваш служител или ръководителя на формированието ежедневно
да ни предоставя информация, относно дейности на доброволци, свързани с извънредното
положение – какво е извършено, колко човека са били ангажирани, времето на действие и
всичко, което смятате за необходимо в тази връзка.
Информацията подавайте на имейл адрес: asociaciadf@navrb.bg до 17 часа на текущия
ден.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация или нужда от съдействие,
телефонът на НАДРБ, на който може да се обадите е +359879010510.
За нас е важно да бъдем обединени и заедно да отговорим на това предизвикателство!
С уважение,
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Мерки за безопасност и насоки за организация на дейността на
доброволците;
2. Брошури за превенция на COVID 19;
3. Примерна декларация за доброволец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........../п/.........
Инж. Иван Видоловски

