Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
paslaugų skatinimas Rokiškio rajone
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Projekto vykdytojas:
Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija
Įgyvendinimo laikotarpis:
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Projekto santrauka:
Pagrindinės
gaisrų
priežastys
–
neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, krosnių,
židinių ir dūmtraukių įrengimo bei jų
eksploatavimo taisyklių pažeidimai.
Rokiškio
rajono
savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos darbuotojai, tiesiogiai
dalyvaudami gesinant gaisrus ir stebėdami, kaip
netinkamai,
neatsakingai,
pavojingai
eksploatuojama kietojo kuro krosnys ir
dūmtraukiai, ir būdami neabejingi kitų žmonių
nelaimėms
susibūrė
į
nevyriausybinę
organizaciją
Rokiškio
rajono
ugniagesių
savanorių draugiją. Šios organizacijos tikslas vystyti, tobulinti ir įgyvendinti priemones,
užtikrinančias priešgaisrinį saugumą rajone ir
pakeisti žmonių nuostatas į saugų gyvenimą. Ir
kad galėtų ne vien švietėjiška veikla užsiimti,
bet ir teikti konkrečią pagalbą įrangai įsigyti

pateikė projektą. Projekto tikslas – ugniagesių
savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
paslaugų skatinimas Rokiškio rajone, siekiant
sukurti ir užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.
Projekto metu išplėstos savanorių
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos tai kaminų, dūmtraukių, židinių, krosnių
valymas bei priežiūra, gesintuvų pildymas.
Socialiai jautrios visuomenės grupės ir pensinio
amžiaus žmonės, draugijos savanorių pagalbos
sulaukia neatlygintinai.
Taip pat savanoriai aktyviai vykdo
švietėjišką prevencinę veiklą, ugdo žmonių
saugos kultūrą. Kviečia į savanorių gretas
įtraukti į aktyvią įvairių amžiaus grupių žmones.
Savanoriškoje veikloje kiekvienas savanoris gali
ne tik tarnauti visuomenei, labai svarbioje
gyvenimui srityje, bet ir įgyti asmeninių,

socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo
patirties.
Projekto kontekstas:
Pagrindinės
gaisrų
priežastys
–
neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, krosnių,
židinių ir dūmtraukių įrengimo bei jų
eksploatavimo taisyklių pažeidimai. Visuomenės
saugumas ir gelbėjimas tai daugelyje lygmenų
svarstytina problema.
Savanoriška veikla
yra
viena
sėkmingiausių viešojo saugumo užtikrinimo
priemonių. Lietuva yra viena iš nedaugelio
Europos valstybių, kurioje savanorių ugniagesių
veikla nėra paplitusi. Nuo 2016 metų sausio 1osios įsigaliojo Priešgaisrinės saugos įstatymo
pataisos, įteisinančios savanorišką ugniagesių
veiklą. Todėl savanorių ugniagesių veikla
Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Vidaus
reikalų ministerija, siekdama savanoriškos
veiklos plėtros kviečia burtis į savanorių
ugniagesių gretas.
Rokiškio
rajono
savivaldybės
priešgaisrinės
tarnybos
darbuotojų,
besirūpinančių savo ir savo bendruomenės
saugumu, prisidedančių prie bendruomenės
gyvenimo kūrimo, keitimo ir išsaugojimo,
iniciatyva
buvo
įkurta
nevyriausybinė
organizacija
Rokiškio
rajono
ugniagesių
savanorių draugija.
Šie savanoriai dirba savanoriškais
pagrindais, be atlygio, ir vedami pilietiškumo
bei bendruomeniškumo motyvų, siekdami
prisidėti prie rajono saugumo, padėti kitiems,
siekti visuomeninės naudos.
Aktyvinant
savanoriškos
veiklos
iniciatyvas ir siekiant ilgalaikių saugios
gyvenimo aplinkos rezultatų organizacija daug
pastangų deda skatindama rajono gyventojus
įsitraukti į aktyvią savanorišką veiklą ir užtikinti
tos veiklos tęstinumą bei tvarumą. Sudarytos
sąlygos įvairaus amžiaus žmonėms dalyvauti
savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių,
socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo
patirties.
Rokiškio rajono ugniagesių savanorių
draugijos nariai tiki, kad pagerinus saugumą
gerės ne tik rajono įvaizdis regiono lygmeniu,
bet ir didės jo patrauklumas tiek visuomenės,
tiek ekonominiu atžvilgiu. Nuolat skatinamas šis
procesas
gyventojams
užtikrins
saugias

gyvenimo sąlygas, verslininkams – tinkamą
veiklos plėtojimo aplinką, turistams – poilsio ir
pramogų komfortą.
Savanoriška šių paslaugų tikslinė grupė
tai - socialiai jautrios visuomenės grupės ir
pensinio amžiaus žmonės, šioms grupėms
draugijos
savanoriai
paslaugas
(kaminų,
dūmtraukių, židinių, krosnių valymą bei
priežiūrą) teikia neatlygintinai.
Projekto tikslai:
Šio projekto tikslas – ugniagesių
savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
paslaugų skatinimas Rokiškio rajone, siekiant
sukurti ir užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.
Šiuo projektu buvo sukurta savanorių
veiklos materialinė bazė; išplėstos savanorių
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos tai kaminų, dūmtraukių, židinių, krosnių
valymas bei priežiūra, gesintuvų pildymas;
vykdoma švietėjiška prevencinė veikla, ugdoma
žmonių saugos kultūra; rajono gyventojai
įtraukiami į aktyvią savanorišką veiklą.
Projekto veikla:
Projektas buvo vykdomas keliais etapais:
Pirmajame projekto etape sukurta
savanorių veiklos materialinė bazė: įsigyta
miltelinių
gesintuvų
pildymo
įranga,
angliarūgšties gesintuvų pildymo įranga, kaminų
diagnostinė įranga, kompiuteris, projektorius su
ekranu, telefonas.
Už projekto lėšas įsigyta gesintuvų
pildymo įranga yra labai svarbi ir reikalinga.
Gesintuvas - pirminė gaisro gesinimo priemonė.
Rajone tokios paslaugos kaip gesintuvų
pildymas, patikrinimas neatlieka nei viena
įmonė. Miltelinių gesintuvų pildymo įranga ir
angliarūgšties gesintuvų pildymo įranga suteikia
galimybę šias paslaugas priartinti prie rajono
gyventojų, įmonių, ir užtikrinti savalaikį
gesintuvų pildymą ir patikrą. Taip pat už
projekto lėšas įsigyta kaminų diagnostinė
įranga. Šios įrangos pagalba galima atlikti
kaminų vizualinę (video) patikrą. Tai ypač
svarbu, nes daugelio nelaimių priežastimi yra
vidiniai kamino įtrūkimai, deformacijos,
išbyrėjęs kamino siūlių skiedinys ties perdanga ir
pan. Kaminų defektai plika akimi nematomi,
todėl kaminą būtina rūpestingai apžiūrėti ne tik

iš išorės, bet ir iš vidaus. Pasinaudojus šia
šiuolaikiška įranga, galima atlikti dūmtraukio
vidinio kanalo patikrą. Tinkamas sprendimas
prasideda nuo analizės ir diagnostikos, tai
galima padaryti šia kaminų diagnostine įranga.
Vaikų ir suaugusių švietimui ir prevencinei
veiklai priešgaisrine ir saugaus elgesio tematika
įsigytas kompiuteris, projektorius su ekranu ir
stovu.
Suorganizuoti 2 renginiai rajono vietos
veiklos grupės teritorijoje esančių įstaigų,
įmonių ir organizacijų darbuotojams, kuriuose
buvo demonstruojama gesintuvų ir kitų pirminių
gaisro
gesinimo
priemonių
privalumai,
darbuotojai
supažindinti
su
gesintuvų
panaudojimo galimybėmis.
Surengti 5 renginiai vaikų ir suaugusių
švietimui ir prevencinei veiklai priešgaisrine ir
saugaus elgesio tematika Rokiškio rajono vietos
veiklos grupės teritorijoje.
Į projekto įgyvendinimo veiklą įtraukti 5
savanoriai.
Antrame
projekto
etape
įsigytas
priekabos tipo keltuvas. Priekabos tipo mobilus
keltuvas - labai reikalingas priešgaisrinei saugai
bei gelbėjimo darbams: gaisro gesinimui
daugiabučiuose, žmonių evakuacijai iš aukštų
pastatų, kaminų valymo paslaugoms, pavojų
keliančių medžių ir pastatų dalių saugiam
pašalinimui, pavojingai širšių ar bičių sunkiai
pasiekiamose susibūrimo vietose pašalinimui ir
kitiems gelbėjimo darbams vykdyti.
Suorganizuotos savanoriškos kaminų
valymo akcijos, kurių metu diagnozuota kaminų
būklė bei išvalyta 20 vnt. kaminų, iš kurių ne
mažiau kaip 50 procentų pensinio amžiaus
žmonėms.
Suorganizuotas ugniagesių savanorių
sąskrydis, siekiant populiarinti ugniagesių
savanorių veiklą. Jo metu ugniagesiai
profesionalai
supažindino
su
ugniagesio
savanorio darbu, o ugniagesiai savanoriai
pasidalino konkrečia patirtimi ir įspūdžiais. Šio
sąskrydžio tikslas – į savo gretas įtraukti daugiau
savanorių ugniagesių. Į projekto įgyvendinimo
veiklą įtraukti dar 5 savanoriai.
Per visą projekto įgyvendinimo laiką į
savanoriškas veiklas įtraukta 10 savanorių.
Projekto rezultatai:

Šiuo projektu buvo sukurta savanorių
veiklos materialinė bazė: įsigyta priekabos tipo
keltuvas, miltelinių gesintuvų pildymo įranga,
angliarūgšties gesintuvų pildymo įranga, kaminų
diagnostinė įranga, kompiuteris, projektorius su
ekranu, telefonas.
Suorganizuoti 2 renginiai rajono vietos
veiklos grupės teritorijoje esančių įstaigų,
įmonių ir organizacijų darbuotojams, kuriuose
buvo demonstruojama gesintuvų ir kitų pirminių
gaisro
gesinimo
priemonių
privalumai,
darbuotojai
supažindinti
su
gesintuvų
panaudojimo galimybėmis.
Surengti 5 renginiai vaikų ir suaugusių
švietimui ir prevencinei veiklai priešgaisrine ir
saugaus elgesio tematika Rokiškio rajono vietos
veiklos grupės teritorijoje.
Suorganizuotos savanoriškos kaminų
valymo akcijos, kurių metu diagnozuota kaminų
būklė bei išvalyta 20 vnt. kaminų, iš kurių ne
mažiau kaip 50 procentų pensinio amžiaus
žmonėms.
Suorganizuotas ugniagesių savanorių
sąskrydis, siekiant populiarinti ugniagesių
savanorių veiklą. Jo metu ugniagesiai
profesionalai
supažindino
su
ugniagesio
savanorio darbu, o ugniagesiai savanoriai
pasidalino konkrečia patirtimi ir įspūdžiais. Šio
sąskrydžio tikslas – į savo gretas įtraukti daugiau
savanorių ugniagesių. Per visą projekto
įgyvendinimo laiką į savanoriškas veiklas
įtraukta 10 savanorių.
Projektu numatyti pasiekti rezultatai
koreliuojasi
su
prognozuotais
projekto
pradžioje.

