INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECŢIA DE PREVENIRE
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PROIECTUL 3:
MODUL DE COMPORTARE ÎN CAZ DE INUNDATII
GRUP ŢINTĂ: COPII / ADULŢI
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1.-Obiective principale:
-conştientizarea de către populaţie a riscurilor la care se pot expune în caz de
inundaţii
-crearea spiritului preventiv prin cunoaşterea şi asigurarea măsurilor corecte
premergător, pe timpul şi după inundaţii
-cunoaşterea şi exersarea modului de comportare în cazul producerii unei
inundaţii, atât cu cetăţenii, cât şi cu autorităţile publice locale şi forţele voluntare
pentru situaţii de urgenţă
-încheierea de protocoale de colaborare cu organizaţii nonguvernamentale în
vederea tipăririi şi difuzării materialelor educativ preventive, elaborate şi transmise
de I.G.S.U.
-cunoaşterea modului de apelare la dispeceratul 112
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2.-Publicul ţintă: -copii din învăţământul preşcolar şi şcolar, cu vârste
cuprinse între 3 şi 15 ani.
-adolescenţi
-adulţi
-autorităţi publice locale / servicii voluntare pentru situaţii
de urgenţă
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3.-Loc de desfăşurare: Campania se va desfăşura în unităţi de învăţământ şi
la localităţi.
4.-Materiale didactice:
1.-filme video:
a) copii
-Inundaţia şi alunecările de teren
-Tsunami
-Vin ploile (cîntec)
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b) adolescenţi / adulţi
-Spot ”Implică-te ! Nu fii indiferent la problemele comunităţii !”
-Spot „Fii pregătit !”
-Imagini de pe timpul inundaţiilor
2.-materiale scrise:
a) copii
-Supravieţuitorii la inundaţii
-Afiş

b) adolescenţi
-Broşură „Fii pregătit în caz de inundaţii”

c) adulţi
-broşura „Fii pregătit ! Noi suntem !”
-pliant „Fii pregătit ! Noi suntem !”
-pliant „10 sfaturi utile în situaţii de urgenţă”
-Ghidul cetăţeanului pentru situaţii de urgenţă (tipărit şi e-manual pe site)
-Mapa de campanie „O casă sigură – o viaţă în plus”
-pliant „Inundaţiile. Începe pregătirea pentru inundaţie chiar de
astăzi!”
-pliant „Fii pregătit ! Sfaturi pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor
materiale pe timpul inundaţiilor„
-pliant „Sfaturi pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale post
inundaţii”
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5.-Perioada de desfăşurare: Campania va începe pe 03.01.2011 şi se va
încheia la 31.12.2011.
6.-Finalizare: Până la 31.12.2011 fiecare inspectorat pentru situaţii de
urgenţe judeţean va transmite la Inspectoratul General un raport, conform
următorului model:
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Rezultatele campaniei „O casă sigură - o viaţă în plus”
Proiectul 3: Modul de comportare în caz de inundaţii

a).-număr copii care au participat la campanie din numărul de copii care au
urmat cursurile preşcolare/şcolare în anul şcolar 2010/2011
b).-număr adulţi care au participat la campanie_____, din care autorităţi
publice locale______, forţe voluntare pentru situaţii de urgenţă
c).-tipuri de activităţi derulate
d).-dificultăţi pe timpul derulării campaniei
e).-propuneri pentru îmbunătăţirea proiectului
f).-propuneri de materiale educative şi acţiuni pentru demararea altor proiecte
în cadrul acestei campanii
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