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Projekti kirjeldus

FireValli projekti eesmärk on koguda häid tavasid vabatahtlike tuletõrjeüksuste  
vahel kogu Euroopas. Hea tava keskendub värbamisstrateegiatele, et võidelda 
vabatahtlike tuletõrjes osalemise soovi vähenemise vastu. Teiselt poolt 
keskenduvad head tavad ka vabatahtlike tuletõrjeüksuste organisatsioonile 
ja rahastamisele. Vahetuse käigus keskendutakse järgmistele asjakohastele 
küsimustele:
✔ Kuidas vabatahtlikud tuletõrjeüksused omandavad uusi / piisavalt liikmeid, 
neid motiveerivad ja hoiavad?
✔ Mis on vabatahtlike tuletõrjeüksuste avalik arvamus ja tähtsus projekti 
partnerriikides?
✔ Mis on partnerriikides vabatahtlike brigaadide õiguslikud eeskirjad?
✔ Kuidas vabatahtlikke tuletõrjebrigaade korraldatakse ja rahastatakse?
✔ Milline on vabatahtlike tuletõrjeüksuste haridusraamistik / koolitus / 
kvalifikatsioon?

Projekti oodatavad tulemused 
Sihtgrupiga seotud tulemused: 

✔ heade tavade vahetamine 
vabatahtlike tuletõrjeüksuste vahel 
uute liikmete värbamise, organiseerimise 
ja rahastamise, vastastikuse õppimise 
kohta 
✔ võimalus kohandada ja rakendada 
oma koduriigis teistest riikidest pärit 
häid tavasid
✔ oma kultuuriteadmiste ja arusaamade 
laiendamine 
✔ teadlikkus elukestva õppe tähtsusest

FireValli projekti sihtrühmad
× Üldine sihtgrupp on vabatahtlikud 
tuletõrjujad ja vabatahtlike 
tuletõrjeüksuste organiseerimise eest 
vastutavad isikud. Projekti partnerid 
kaasavad otseselt oma vabatahtlike 
tuletõrjeüksuste liikmeid projekti 
tegevuses.
× Projekti teiseste sihtrühmadena, 
kes ei saa spetsiaalset toetust, on ka 
teised vabatahtlikud tuletõrjeüksused, 
kohaliku tuletõrje- ja päästeteenistused 
partnerriikides ja kogu Euroopas, riiklike 
tuletõrjeteenistuste eksperdid, kohalike 
kogukondade liikmed ja poliitika tegijad.

Üldsusega seotud tulemused:

✔ laiem teadlikkus vabatahtlike 
tuletõrjeüksuste olulisusest Euroopa 
riikides
✔ teadmised vabatahtlike tuletõrjeüksuste 
korraldamisest erinevates Euroopa riikides



Avaüritus: 23. ja 24. november 2017

Avakoosolek toimus Kabelsketalis Saksamaal. Projekti partnerid andsid ülevaate vabatahtlike 
tuletõrjeüksuste ülesehitusest oma riigis. Partneritel oli võimalus külastada Osmünde ja Zwintschöna 

vabatahtlike tuletõrjebrigaade, kus nad said nende kohta väga kasulikku ja väärtuslikku teavet. Samuti 
arutati koosolekul juhtimise ja finantsaruandluse teemasid, seega kogusid partnerid teavet nende haldus- 

ja rakendamiskohustuste kohta.

FireValli 2. kohtumine 
Projekti teine koosolek toimub Zagrebis, Horvaatias. Sellel kohtumisel jagavad projekti partnerid 

üksteisega oma värbamispraktikaid ja kogutakse häid tavasid. Pärast seda kohtumist jagatakse häid 
tavasid projekti veebisaidil.

Külasta meie kodulehte: www.firevall.eu

Sotsiaalmeedia
https://www.facebook.com/FireVall-1767414396893021/

https://twitter.com/FireVallproject

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
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