Прес-съобщение
Фондация „Земя завинаги“ стартира изпълнението на проект „Подобряване на равноправния
достъп до вода и санитария в България“. Проектът се изпълнява със съдействието на
Министерство на здравеопазването и Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE).
Целта на проекта е да допринесе за по-добър и равноправен достъп до безопасна питейна вода и
санитарни условия за всеки в България, като фокусира вниманието си особено върху достъпа до
вода и санитария на уязвими и маргинализирани групи от населението, вкл. деца, жители на
селата и икономически изостанали райони, хора живеещи в бедност, малцинствени групи, стари
хора, хора с увреждания, хора живеещи в райони с недостатъчно вода, бездомни, скитници,
ученици, пътници, хоспитализирани пациенти, хора намиращи в затвори и бежански лагери,
както и хора в несигурно владение на жилището, което обитават.
Дейностите по проекта се осъществяват в рамките на Протокол за вода и здраве, съвместно
администриран от UNECE и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация
(WHO/Europe), с финансовата подкрепа на Министерството на солидарността и здравето,
Франция.
При изпълнението на проекта ще се направи инвентаризация и оценка на управленската рамка,
географските различия, политиките и мерките за осигуряване на равноправен достъп до вода и
санитария на най-уязвимите и най-пренебрегнатите; да идентифицира слабите места по веригата
за осигуряване на тези жизненоважни услуги; както и да предложи мерки за подобряване на
достъпа до безопасна питейна вода и санитария за всеки в България - в контекста на човешкото
право на всеки на вода и санитария, които са налични, физически и финансово достъпни,
приемливи и безопасни (Комисия за икономически, социални и културни права, Общ коментар
15 (E/C.12/2002/11), Резолюция на Общото събрание 64/292, Резолюция на Съвета по човешки
права A/HRC/RES/15/9).
Към резултатите от проекта има вече заявен интерес от Министерството на здравеопазването
във връзка с възможностите за сътрудничество в рамките на Протокол за вода и здраве; от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с изработване на
новия закон за ВиК сектора; от Омбудсмана на Република България във връзка с зачестилите
жалби и протести на абонати на ВиК операторите; от Министерството на земеделието, храните
и горите във връзка с търсенето на работещи решения за малките населени места; от Агенцията
за хората с увреждания и т.н.
Моля, не се колебайте да поискате допълнителна информация, ако Ви е необходима, на тел.
0879898376 или на e-mail: diskreva@earthforever.org.
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