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За проекта
FПроектът FireVall има за цел да събере добри практики за работата на 
доброволните пожарни формирования в Европа, които се фокусират върху 
стратегиите за набиране на доброволци в противовес на намаляващото желание 
за включване в доброволните пожарни бригади. От друга страна добрите 
практики ще представят още организацията и финансирането на доброволните 

формирования. Обменът ще обхване следните теми: 

Целеви групи
Общата целева група на проекта FireVall са пожарникарите доброволци и хората, 
отговорни за организацията на доброволните формирования. Допълнителна 
целева група, която не ползва директно гранта по проекта, са други доброволни 
пожарни бригади, общински пожарни и спасителни служби в страните партньори 
и в Европа, експерти от националните пожарни служби, специалисти в общините 

и местната власт.

По отношение на местната общност партньорите очакват да се разширят 
познанията за важността на доброволните пожарни бригади в европейските страни 
и да се сподели информация за организацията на доброволните формирования 

в различните страни от ЕС. 

Как доброволните пожарни бригади привличат нови и достатъчно членове, как ги 
мотивират и задържат интереса им?
Какво е общественото възприемане и важността на доброволните пожарни 
бригади в страните партньори?
Каква е нормативната уредба на доброволните пожарни формирования в 
страните партньори?
Как са организирани и как се финансират доброволните пожарти бригади?
Каква е рамката за обучение/ тренировки/ квалификация на участниците в 
доброволните формирования?

Очаквани резултати
Планираме два вида резултати от проект FireVall – насочени към целевите групи и 

към местната общност.
По отношение на целевите групи и партньорите по проекта очакваните резултати 

са:
X да запознаят членовете на доброволните пожарни бригади с добрите практики 
за набиране, организация и финансиране на формированията, чрез обмен на 
информацията

X да създадат възможност за адаптиране на добрите практики от страните 
партньори в собствената страна

X да разширят обема на знанията си взаимното разбиране с партньорите

X и да повишат разбирането за важността на ученето през целия живот.


