Електронен информационен бюлетин
бр. 1 (януари-февруари) 2021 г.
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за нашето здраве?
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образователно видео за намаляване употребата на пластмаса

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен
център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната
позиция на европейските институции.
Съфинансирано
от Европейския съюз

Безопасни ваксини за европейците срещу COVID-19

Какво представляват ваксините? Безопасни ли са? Защо трябва да се ваксинирам
срещу COVID-19, след като има и други мерки като физическа дистанция и носене на
маски, които предотвратяват разпространяването на заболяването?
Тези и много други въпроси вълнуват голяма част от хората. А около нас се разпространява
толкова много и противоречива информация за ваксините, че ние можем да се объркаме.
Затова нека разгледаме фактите и да видим какво пише в официалните източници:

Как действат ваксините?
Заразните болести могат лесно и бързо да се разпространяват и ние трябва да ги контролираме.
Ваксините защитават хората и общностите от смъртоносни заболявания. Благодарение на тях,
милиони животи са спасени от болести, които някога са били масови убийци, а още повече
милиони са били пощадени от сериозните заболявания.
Ваксините действат, като подготвят имунната система (естествените защитни сили на организма)
на човека да разпознава конкретна болест и да се защитава.
Ваксините не само защитават хората, които са ги получили, но също така, като невидим щит, те
предотвратяват разпространението на болестта сред тези, които не могат да бъдат ваксинирани.
Благодарение на ваксините беше ликвидирана едрата шарка и почти бяха премахнати други
болести, като полиомиелита.

Каква е ползата от ваксините?
Имунизацията предпазва ваксинираните лица и тези около тях, които са уязвими към
заболяванията, като намалява риска от разпространение на заболявания сред членовете на
семейството, приятелите, съседите и други хора в общността.
Когато критична маса от населението е имунизирана към дадено заразно заболяване,
вероятността то да се разпространи при контакт е много малка. Това се нарича „колективен
имунитет“ (също „стаден имунитет“).
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Колективен имунитет настъпва, когато достатъчно хора в дадена популация са защитени срещу
определено инфекциозно заболяване.
Така ваксините осигуряват непряка защита за лица, уязвими към заболявания. Това включва
бебета, деца, лица в старческа възраст, лица с отслабена имунна система, раково болни
пациенти или хора, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини.
Това означава, че хората, които не могат да бъдат ваксинирани, защото примерно не са
достигнали имунизационна възраст или са алергични към съставки на ваксината, имат полза от
ваксинирането, защото то спира бързото разпространение на заболяването в общността.
Например за осигуряване на колективен имунитет срещу морбили органите за обществено
здраве препоръчват ваксиниране на 95 % от населението с две дози от ваксината за морбили
(ваксината MMR, която предпазва от морбили, паротит и рубеола).
За някои инфекциозни заболявания обаче не може да се разчита на колективния имунитет.
Тетанус може да се причини от обикновени наранявания като ухапвания от кучета или котки.
Единственият начин за ефективна защита срещу тетанус е ваксинирането.
Освен това чрез програмите за имунизация се намалява социалната, психологическата и
финансовата тежест на заболяването за хората и правителствата, като се облекчава натискът
върху здравеопазването и системите за социални грижи и се дава възможност на хората да
водят пълноценен живот, включително да учат и работят.

Намаляване на тежестта върху хората
Като помага на повече хора да останат в добро здраве, ваксинацията допринася за намаляване
на социалните и психологическите последици от болестта за хората и за облекчаване на
тежестта върху болниците и здравните системи. Това означава, че ресурсите могат да се
използват за борба с други заболявания, като рак или болестта на Алцхаймер.

Примери за успешни ваксини
Едра шарка
Благодарение на ваксинацията едрата шарка беше напълно изкоренена. В миналото тя беше
често срещано заболяване, причиняващо смъртта на една трета от заразените. Последният
случай на естествена зараза с едра шарка беше регистриран през 1977 г., като болестта беше
ликвидирана през 1980 г.
Полиомиелит
Полиомиелитът е инфекциозно заболяване, с което се заразяват предимно децата. След
заразяване един на всеки 200 човека развива нелечима парализа. През 1955 г. беше
разработена ваксина, която беше широко въведена. Към 2020 г. единствените случаи на
полиомиелит са установени в Пакистан и Афганистан.
Морбили
Вирусът на морбили беше открит през 1954 г., а през 1963 г. беше въведена ваксина.
Благодарение на ваксинацията, между 2000 г. и 2018 г. смъртните случаи от морбили в световен
мащаб намаляха със 73 %. Бяха предотвратени 23 милиона смъртни случая. В Северна и Южна
Америка не са регистрирани случаи на морбили от 2002 г. насам. Въпреки това в няколко
европейски държави все още се наблюдават огнища на морбили, тъй като ваксинационното
покритие в някои региони е недостатъчно.

Как действат ваксините срещу COVID-19?
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Изграждане на имунитет
Повечето научни изследвания във връзка с ваксините срещу COVID-19 включват генериране на
отговор на цял протеин или на част от него, който е уникален за вируса, причиняващ COVID-19.
Когато дадено лице получи ваксината, тя ще предизвика имунен отговор. При повечето ваксини
срещу COVID-19 се изискват две дози за изграждане на имунитет.
Ако по-късно лицето се зарази с вируса, имунната му система го разпознава и е готова да го
атакува.
Ваксинацията срещу COVID-19 заедно със спазването на останалите противоепидемични мерки
е най-добрата защита от COVID-19.

Координирани действия на ЕС
Ваксинацията срещу COVID-19 започна на 27 декември 2020 г. в целия Европейски съюз,
отбелязвайки момент на единство.
Безопасната и ефикасна ваксина е пътят за трайно излизане от пандемията. Европейската
комисия работи неуморно за осигуряването на дози от ваксини и одобри две ваксини срещу
COVID-19, които бяха оценени като безопасни и ефикасни. Ваксините се изпращат
едновременно до всички страни от ЕС при едни и същи условия.
Засега се ваксинират хора в приоритетни групи — възрастни хора или здравни специалисти.
Скоро обаче ще има достатъчно ваксини за цялото население на Съюза.
След като бъдат ваксинирани достатъчно хора, ще можем постепенно да се върнем към
нормалния си начин на живот.
Европейската комисия и агенциите на ЕС подкрепиха ускорената научноизследователска и
развойна дейност във връзка с ваксините срещу COVID-19.
Благодарение на това ваксините ще бъдат достъпни възможно най-рано, след като се докаже,
че са безопасни и ефективни.
Стратегията на ЕС за ваксини срещу коронавируса, стартирана от Европейската комисия,
гарантира високо качество, безопасност и ефективност на ваксините срещу COVID-19 и
осигурява бърз достъп до ваксините за държавите членки и тяхното население.

Ваксини, закупени от Европейската комисия
Ваксини на основата на информационна РНК


BioNTech/Pfizer



Moderna



CureVac
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Този вид ваксина съдържа част от „указанията“ от вируса, който причинява COVID-19. Това
позволява на собствените клетки на организма да произведат протеин, който е уникален за
вируса.
Имунната система на лицето разпознава, че този уникален протеин не би трябвало да се намира
в организма и реагира чрез създаване на естествена защита срещу заразяване с COVID-19.
Протеин-базирани ваксини


Sanofi/GSK

Този вид ваксина съдържа фрагменти от протеин, който е уникален за вируса.
Те са достатъчни, за да може имунната система на лицето да разпознае, че уникалният протеин
не би трябвало да се намира в организма, след което тя реагира чрез създаване на естествена
защита срещу заразяване с COVID-19.

Ваксини с вирусен вектор


AstraZeneca



Johnson & Johnson
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При този вид ваксина се използва различен, безвреден вирус за предаване на „указания“ от
вируса, причиняващ COVID-19.
Това позволява на собствените клетки на организма да произведат протеина, който е уникален
за COVID-19.
Имунната система на лицето разпознава, че този уникален протеин не би трябвало да се намира
в организма и реагира чрез създаване на естествена защита срещу заразяване с COVID-19.
Ако по-късно ваксинираното лице бъде изложено на вируса на COVID-19, неговата естествена
защита е в състояние да разпознае протеина в COVID-19. Защитните сили на организма са
подготвени да убият вируса и да предотвратят навлизането му в клетките или по-нататъшното
му разпространение.

Повече информация относно ваксините и ваксинацията срещу COVID-19:
Европейска комисия – Мерки във връзка с коронавируса
Европейски информационен портал за ваксиниране
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Дезинформацията „убива”
Всеки от нас е потенциална жертва на дезинформация. Понякога дори не осъзнаваме как ни
връхлита тя и кога сме ѝ повярвали. Някои хора публикуват нарочно погрешна информация, за
да извлекат изгода - например, за да продават продукти със съмнителна стойност, или да
привличат посетители на страницата си, което би увеличило приходите им от реклами. Според
доклад на специалния екип на ЕС срещу дезинформацията източникът на някои неверни
твърдения са отделни политически сили, включително Китай и Русия. В тези случаи целите са
политически - да се подкопае Европейският съюз и да се провокират политически промени.
В повечето случаи обаче хората, които разпространяват дезинформация, просто вярват в
съответните твърдения и нямат намерения да причиняват вреди.
Дезинформацията, свързана със заблуди за короновируса или с ползата от ваксините, в
действителност може да доведе до опасни за света последствия – отказът от масова ваксинация
ще отдалечи във времето успешното справяне с пандемията и за съжаление ще доведе до
загубата на още човешки животи.
Всъщност толкова ли е опасна дезинформацията? Да – опасна е! В момент, в който много
хора са притеснени и се сблъскват с тревожни събития, е по-трудно човек да остане спокоен и
да възприема критично получаваната информация. В миналото разпространението на слухове
относно ваксини е карало някои родители да се откажат от ваксинацията на децата си срещу
опасни болести като шарката, което по-късно е провокирало епидемии. Дори и ако хората не
повярват на митовете, тяхното разпространение може да подкопае доверието в обективно
установени истини и в експертното знание. В крайна сметка това може да доведе до ситуация, в
която спонтанно публикуван туит на лаик има същата тежест като задълбочен анализ на
професионалист.
В последните месеци в интернет и социалните мрежи бяхме залети от неверни твърдения
относно ваксините против COVID-19. Фалшивите новини, свързани с потенциално починали
вследствие на ваксинацията хора, започнаха да се появяват в български и световни медии още
през пролетта, с началото на първите етапи на клиничните изпитвания на различните ваксини.
Мащабът на влиянието на подобни фалшиви новини понякога се подценява, особено ако те
успеят да се появят в медии с по-сериозно доверие. С началото на активната ваксинация в САЩ
и Великобритания в България започнаха да се появяват все повече фалшиви новини. Историите
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варират от „разкази” на мними българи в чужбина, които съобщават за починали свои близки
след ваксинация срещу COVID-19 до „научните факти” , че РНК ваксините са всъщност начин за
генно модифициране.
В целия Европейски съюз фалшивите новини биват от относително приемливи до съвсем
конспиративни. „Ваксините са опасни и имат редица странични ефекти”, „Ваксините не са
изследвани достатъчно дълго време”, „Вирус няма – ваксините са средство за печелене на пари”,
„РНК ваксините могат да имат странични ефекти след няколко поколения”, „Ваксините са биооръжие за намаляване на световното население”, „Запада подценява достойнствата на руската
ваксина, за да облагодетелства големите фармацевтични компании”, „Бил Гейтс не е ваксинирал
децата си с нито една ваксина”, „Политиците знаят, че ваксините са опасни и затова не се
ваксинират/инсценират публично ваксиниране”, „Ваксините инжектират 5G наночип в телата
ни”.
Според национално-представително проучване, проведено в периода 8 - 15 февруари 2021г. от
„Алфа Рисърч”, след близо година по-голяма или по-малка социална изолация, над една трета от
хората споделят, че изпитват психологически и емоционален дискомфорт, поради ограничените
контакти с близките си, страха от вируса, сериозните трансформации в обичайния им начин на
живот и работа. Проучването обаче откроява една тревожна тенденция - мнозинството от
българите не са убедени в ползата от поставянето на ваксина. Освен че към момента едва 1.5%
от българите заявяват, че са получили поне една доза ваксина, само 10 на сто изразяват
желание за бързо ваксиниране - спад от 4 на сто спрямо декември. Имайки предвид факта, че
10% се равняват на около половин милион души, очевидно е, че както комуникационната, така
и организационната стратегия на кампанията, се нуждаят от съществено подобрение. Почти 52%
от българите не възнамеряват да се ваксинират, а близо 37% се колебаят и решението им ще
зависи точно от хода на тази кампания. Колебаещи се поради недостатъчна информираност и
недоверие в процеса са тези, които могат да бъдат убедени в ползата от ваксинацията. Само
седмица по-късно, след започване на масовата ваксинация у нас, в периода 15 -22 февруари
2021г., според изследване на „Екзакта Рисърч Груп” нежелаещите да се ваксинират намаляват.
1/5 от пълнолетните българи заявяват категорично намерение да се имунизират срещу COVID19, а близо 30% посочват, че твърдо нямат намерение да се ваксинират. Колебаещите се, поради
различни причини /здравословни причини, липса на достатъчно информация за ефикасността
на ваксините и възможните странични ефекти/ са общо 42%. От проведените изследвания е
видно, че успешността на масовата ваксинация у нас във все по-голяма степен ще зависи
от качествата на разяснителната кампания. Нужна е добре представена и аргументирана
информация за ефекта от ваксината и за самия процес на ваксинация. Колебаещите се за
съжаление са и група, която попада под въздействието на източници на фалшиви новини.
Тревожно е, че за немалка част от българските граждани основните информационни канали са
социалните мрежи и новинарски интернет сайтове, както и „факти”, споделени от близки и
познати. Колебанието на тази част от обществото би могло да бъде преодоляно чрез насищане
на онлайн каналите със систематизирана, подкрепена с научни аргументи и авторитети
информация за безопасността на ваксините и ползите от тях.
Европейският съюз се стреми да предоставя обективна и надеждна информация чрез създадени
за целта специализирани сайтове. Освен това експерти и политици от ЕС и държавите членки
редовно провеждат видео конференции, за да обсъждат опитите за дезинформация и да
споделят начини за противодействие и запознаване на хората с рисковете. ЕС оказа натиск
върху технологичните гиганти като Facebook, Twitter, Google и Microsoft да прекратят
разпространението на фалшивите новини за COVID-19 и да приоритизират надеждната
информация.
Европейската комисия помага за борбата с дезинформацията чрез тясно сътрудничество с
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онлайн платформите. Насърчава ги да популяризират достоверните източници, да не
популяризират съдържание, за което е доказано, че е невярно или подвеждащо, и да премахват
незаконно съдържание или съдържание, което може да доведе до физическо нараняване.
Европейската комисия публикува доклади за допълнителни действия, предприети от
подписалите Кодекса за поведение за борба с дезинформацията относно коронавируса. Те
показват, че интернет платформите са подобрили видимостта на достоверното, авторитетно
съдържание и милиони потребители са били насочени към специализирани източници на
информация. Платформите също така включиха политики по отношение на услугите си за
премахване на дезинформацията относно ваксините, а именно - блокиране на стотици хиляди
профили, предложения и реклами, свързани с коронавируса и дезинформацията, свързана с
ваксините, като засилиха работата си с проверителите на факти, за да популяризират
провереното съдържание относно ваксинацията. Комисията също така поиска от онлайн
платформите да предоставят повече данни относно развитието на разпространението на
дезинформация по време на кризата с коронавируса и относно локалното въздействие на
техните действия в държавите от ЕС.
В областта на здравето много активно се разпространяват невярна информация и
дезинформация, включително за COVID-19 и ваксините. Важно е да разчитате само на
достоверни източници, за да получавате актуална информация и да вземете информирано
решение за собственото си здраве.
Ето и няколко съвета как да се предпазим от дезинформация, а и да се включим в борбата
срещу нея.












Основната стъпка е да знаем и да разчитаме на достоверни източници на информация,
които могат да ни помогнат да идентифицираме подвеждащи „новини“.
Европейският парламент следи как се прилага стратегията на ЕС за осигуряване на
безопасни ваксини и работи за повече прозрачност, защото европейците имат право да
разполагат с надеждна информация по тези въпроси. Можете да научите повече
на страницата на Парламента с материали за ваксините срещу COVID-19, както и от тази
статия с видео за борбата с дезинформацията относно коронавируса.
Европейската комисия има уебсайт за ваксините, страница с въпроси и отговори и
страница, посветена на дезинформацията относно ваксините;
Официална информация за коронавируса в България можете да намерите на Единния
информационен портал или на уебсайта на Министерството на здравеопазването;
Световната здравна организация има наръчник как можете да сигнализирате за
дезинформация относно ваксините на различни платформи и страница, оборваща
различни неверни твърдения;
Учени от цял свят си сътрудничат в рамките на Team Halo, за да отговарят на въпроси за
COVID-19 в социалните мрежи;
Ако търсите допълнителни факти и съвети как да споделяте информация относно COVID19 и ваксините, вижте наръчника на експерти по въпросите на дезинформацията от
Университета в Бристол;
Блогът EUvsDisinfo на Европейската служба за външна дейност разкрива фалшиви
новини, разпространявани от чуждестранни кампании;
Пробвайте онлайн играта Go Viral, която в рамките на 5 минути Ви показва как действат
кампаниите за подвеждаща информация.
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А какво можем да направим
срещу
разпространението
на
дезинформация?
Дезинформацията разчита, че хората ще ѝ
повярват и ще я споделят с други. Лесно е
човек да се заблуди. Затова бъдете особено
внимателни,
когато
споделяте
новини,
предизвикващи силна реакция, или такива,
които изглеждат твърде хубави или твърде
лоши, за да са верни. Една лесна първа стъпка е
да проверите в интернет дали има повече от
един надежден източник, който публикува
същото нещо.
Също така можем да
сигнализираме на съответната социална
мрежа, където срещаме невярното твърдение.
Много от дигиталните компании са поели
ангажименти да се борят със спекулации,
свързани с коронавируса. Най-същественото е
и просто да поговорим с човека, който
разпространява невярното твърдението: вероятно той не го прави нарочно. Според
изследователите най-добрият начин да промените мнението на хора, които вярват в
конспиративни теории, е да се опитате да ги разберете, да ги подканите да мислят критично и да
не им се присмивате.
За повече информация:
Европейска комисия – Безопасни ваксини за европейците
Европейски парламент – Коронавирус и дезинформация
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Европейски портал за ваксиниране
Единен български информационен портал
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Ученици от гр. Шивачево участваха в дискусията „Възможности и
предизвикателства за младите хора в Европа“

На 23 февруари 2021 г. информационен център „Европа Директно – Сливен“ съвместно
с Младежки дом – Сливен, Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен и
Областен информационен център – Сливен проведоха дискусия с ученици от 11 и 12
клас от СУ „Г.Каравелов“ – гр. Шивачево. Целта на дискусията беше да предостави
информация на младежите за
възможностите за работа, обучение
и пътуване в Европейския съюз,
както и да насочи вниманието им
към опасностите от попадане в
трафик на хора. На учениците беше
дадена възможност да задават
своите въпроси на експерти, както и
да споделят своя опит и планове за
бъдещето.
Катя Иванова от Европа Директно –
Сливен насочи вниманието на
младежите към това, че като
български граждани, те са граждани
и на Европейския съюз и това им дава определени права и гарантирани свободи. Една
от тях е свободното движение, благодарение на което ние, българите, сме свободни без
никакви ограничения да живеем, работим и учим във всяка държава-членка на ЕС.
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Програма „Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност предоставят възможност на
всички младежи от Европа да участват в обучения, доброволчески инициативи и
младежки обмен. Информация за тези програми и как могат да кандидатстват по тях
беше предоставена от Ралица Пашова и Анелия Иванова от Младежки дом – Сливен. По
тези програми всички младежи на възраст между 18 и 30 години могат да получат
европейско финансиране и подкрепа за участие в проекти в чужбина или собствената
си страна. Тези проекти предлагат вдъхновяващ и обогатяващ опит, както и възможност
да
развиват
уменията
и
компетентностите им в широк
кръг от области — образование и
обучение,
гражданство
и
демократично участие, околна
среда и опазване на природата,
миграция, култура и много други.
Младежки дом – Сливен в
качеството си на Евродеск
информационна
точка
предоставя
безплатна
информация и помощ при
кандидатстването
по
тези
програми за всички млади хора,
които се интересуват от подобни възможности и желаят да се развиват.
Даниел Бойчев от Областен информационен център – Сливен насочи вниманието на
участниците към възможностите, които предоставят оперативните програми в България,
свързани със студентски практики, студентски стипендии и развиване на собствен
бизнес и др.
Владимир Друмев - секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора - гр. Сливен
запозна младежите с опасностите от попадане в трафик на хора, като постави фокус
върху безопасното използване на интернет и социалните мрежи, които в момента са
най-често използваните инструменти за набиране на жертви. Акцент беше поставен
върху
сексуалната
експлоатация,
която продължава да бъде най-често
докладваната форма на трафик в ЕС.
Бяха обсъдени и възможностите за
подаване
на
сигнал
чрез
Националната телефонна линия за
борба с трафик на хора 080020100.
Това е второто подобно събитие,
което Европа Директно – Сливен
организира за младежи в рамките на
годишния си комуникационен план,
след проведената през м.декември
онлайн дискусия. Надяваме се, че
темата на събитието би заинтересовала и други групи младежи и училища от различни
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населени места на Сливенска област. Ако желаете да проведем такава среща във
вашето училище или населено място, моля свържете се с информационния център на
посочените по-долу координати.
Допълнителна информация относно:
 Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС, както и за общи въпроси
относно ЕС - Информационен център „Европа Директно“ – Сливен, тел. 044 411 832,
europedirectsliven@gmail.com; http://europedirect-sliven.eu; или на Фейсбук-страницата:
https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect; можете също така да свържете с Центъра за
връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на
Европа 00 800 67 89 10 11.
 Възможности за обучение, доброволчество и младежки обмен в Европа - Евродескточка към Младежки дом – Сливен, Тел. 044 663151, е-мейл: mladejkidom@abv.bg или на
фейсбук-страницата: https://www.facebook.com/mladejkidomsliven
 Възможности чрез оперативните програми в България: Областен информационен
център Сливен –– тел. 044 611 145; е-мейл oic.sliven@gmail.com, както и да посетите фейсбук
страницата
https://www.facebook.com/Областен-информационен-център-Сливен283084148471637
 Помощ, съвет и информация при попадане в трафик на хора: Местна комисия за борба
с трафика на хора – Сливен: https://antitraffic.government.bg/bg/local/11-mkbth-sliven; Тeл: 044
611 336; Мобилен: 0885 53 26 71; e-mail: sliven@antitraffic.government.bg, адрес - бул. Цар
Освободител 1 – Сливен;
 Национална телефонна линия за борба с трафика на хора – денонощна, безплатна за
страната и ЕС и напълно анонимна: 080020100
Снимки от дискусията можете да видите на нашата фейсбук-страница.
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Стартира ежегодната Информационна кампания за превенция на
трафика на хора и киберпрестъпността в Сливен

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен стартира
ежегодната Информационна кампания за превенция на трафика на хора и
киберпрестъпността, в контекста на използването на нови технологии от трафикантите с цел
набиране и експлоатация на жертви.
Партньори в инициативата са Община Сливен, фондация „Инициатива и съпричастност” –
Сливен и Европейски информационен център „Европа Директно” – Сливен.
Според доклад на Европейската комисия от октомври 2020 г., относно напредъка в борбата с
трафика на хора, се отчита, че трафикантите стават все по-опитни в използването на
технологиите и интернет за разширяване на престъпната си дейност онлайн, както и за
инвестиране и укриване на приходите си от такава дейност. В редица държави членки интернет
и свързаните с него социални медии са сред най-често използваните инструменти за набиране
на жертви на трафик, като децата са изложени на особено голям риск. Информационните и
комуникационни технологии се използват за набиране, организиране на транспорт и
настаняване на жертви, рекламиране на услугите на жертви, комуникация между извършители и
контрол на жертвите, както и за прехвърляне на приходите от престъпната дейност.
Именно поради тази причина в рамките на информационната кампания, с цел насърчаване на
по-безопасното и по-отговорно използване на интернет, са предвидени обучителни сесии
с ученици от прогимназиален етап на основното образование, както и разширяване обхвата
на превантивните дейности чрез надграждане на партньорството между МКБТХ – Сливен и
Европейски информационен център „Европа Директно” – Сливен и обхващане на ученици от
гимназиален етап на средното образование в Община Твърдица. В партньорство с фондация
„Инициатива и съпричастност” – Сливен се планира и провеждането на целенасочени
превантивни дейности с фокус една от най-рисковите групи – лица със специални
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потребности.
По време на кампанията основен акцент ще бъде поставен върху интернет и по-конкретно
социалните мрежи като средство за въвличане в трафик на хора и експлоатация с цел
насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение,
експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи, тъкани и клетки,
трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.
Едновременно с това в рамките на кампанията глобалната мрежа ще бъде използвана като
инструмент за противодействие и превенция на трафика на хора.
С цел предостявяне на информация за възможно докладване на заплахи в интернет, ще бъдe
популяризиран сайтa www.cybercrime.bg на отдел „Киберпрестъпност” при Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност” – единствената специализирана структура сред
правоприлагащите органи в Република България, работеща по противодействие на всички
различни форми на сексуална експлоатация и други форми на насилие на деца в онлайн
пространството.

„Намали. Преизползвай. Рециклирай.”
Гледайте краткото видео, което създадохме за това какви са последствията от пластмасата и какво
трябва да направи всеки един от нас, за да спасим планетата и себе си, който можете да покажете на
Вашите деца, родители, ученици: https://youtu.be/E0psmWVyWFQ
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Информационен център "Европа Директно
- Сливен" е част
от
информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски
младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.
„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да
намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага
всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това
какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и
как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а
така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия
източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се
обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на
https://europedirect.europa.eu
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата
Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из
ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
Европа Директно – Сливен телефон за връзка 044 411 832
e-mail: europedirectsliven@gmail.com
www.europedirect-sliven.eu; https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/
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