
ПОУКИТЕ ОТ COVID КРИЗАТА

Проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“
(“Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity”; Акроним: Care on)

ОБРЪЩЕНИЕ

Към членовете на Европейската комисия и всички, от които зависи 
по-добрата готовност на общността за следващата криза

Коронавирусната пандемия подчерта значението на последователната, решителна и централизирана 
подготвеност и реакция на равнище ЕС по време на криза. Европейската комисия вече начерта планове 
за увеличаване на подготвеността и подобряване на управлението на равнище ЕС по отношение на 
трансграничните заплахи за здравето и предложи да се засили сътрудничеството между държавите 
членки на ЕС чрез механизма за гражданска защита.
Реакцията на ЕС на кризи трябва да продължи да се развива. В бъдеще може да се изправим пред остри 
кризи от различно естество, които могат да бъдат многопластови или хибридни, да предизвикват 
верижни последици или да възникват едновременно. Трябва да променим начина си на мислене, да сме 
по-гъвкави и ориентирани към изграждането на устойчивост на всички равнища, за да можем да 
управляваме по-добре кризисни ситуации.

Изредените тук препоръки са събрани в резултат на дейностите по проект „Manage the Covid crisis 
with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity“. В тематични дебати, интервюта, Световно кафене и на 
международна конференция чухме мненията и идеите на стотици европейски граждани от 15- до 70-
годишна възраст, живеещи в 8 държави, седем от които членки на ЕС и една държава кандидат-член, а 
именно: България, Германия, Гърция, Испания, Литва, Полша, Чехия и Сърбия.

Ето техните препоръки за по-добро справяне с кризите:

1. По-бърза и смела реакция от институциите на ЕС.

2. Да се излъчват категорични и еднакви съобщения, колкото може повече от експерти и 
професионалисти в съответната област.

3. По време на криза капацитетът на службите за оказване на помощ да бъде увеличен.

4. Да се осигури адекватно финансиране за организации с нестопанска цел, които защитават правата 
на жените, тъй като положението на жените в пандемията се влоши повече отколкото на мъжете, 
конкретно по отношение на безработицата и случаите на домашно насилие.

5. Да се намали административната и организационна сложност, която семействата срещат, 
включително с необходимостта от многократно доказване правото на помощ.

6. Услугите за помощ и рехабилитация да бъдат по-достъпни, за да не страдат децата от липса на 
услуги, които помагат за тяхното психично здраве.

7. Да се снабдят учителите с работна техника за провеждане на онлайн обучението и да се осигури 
равен достъп за всички ученици до дистанционно обучение чрез обезпечаване с технически 
средства.



8. Да се въведе ранно здравно образование за насърчаване на здравословен начин на живот и 
формиране на здравна култура.

9. Да се разработи ваксина под формата на хапче или спрей, която ще бъде приета по-добре от 
възрастните хора и от всички, които се страхуват и имат съмнения към ваксините.

10. Да се регламентира на европейско ниво работата тип home office.

11. Създаване на планове за пряка финансова подкрепа на медийния сектор, която е от решаващо 
значение за стабилна демокрация и борба с дезинформацията.

12. Да се изработи общ европейски план за подкрепа на туризма, без фаворизиране и 
неравнопоставеност на страните.

13. Защита на малките предприятия чрез данъчни облекчения.

14. Необходимо е да се сформират екипи за управление на кризи в медиите, за да се обучат журналисти 
за работа в извънредни ситуации.

15. Да се информират културните институции за необходимостта от достъпност на културно 
съдържание за хората с увреждания и да се насърчи тяхното участие в неговото създаване.

16. Да се стимулира приобщаването на хората с увреждания, на малцинствените групи и тези в 
неравностойно положение. Конкретно - всички новини да се излъчват с жестомимичен превод, 
да се насърчава създаването на предавания за хора с проблеми със зрението и слуха, като и те 
участват като автори.

17. Да се осигури адекватна финансова подкрепа за всички артисти, когато са лишени от възможност 
за изява.

Винаги трябва да сме готови за проблем като пандемията от КОВИД-19. Пандемиите са нещо 
познато, защото вече са се случвали и тъй като със сигурност пак ще се случват, трябва да имаме 
готов план за справяне, адекватен на съвременните реалности, начин на живот и възможности за 
комуникация.

Организациите в консорциума, които работеха по проекта Care on, са оптимисти, защото генералният 
извод от работата ни е, че COVID може да означава грижа, разум, ценности, 
единство, солидарност.
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