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FireVall
Пожарникари доброволци за всички

Пета Проектна среща в Севлиево - 10 и 11 Юли 2019
Петата среща по проекта FireVall се проведе в Севлиево, България.
Партньорите по проекта подготвиха резюмета на темите и добрите практики,
събрани в процеса на изпълнение на проекта от всички партньори. По
време на двудневната среща участниците имаха възможност да посетя две
организации: Пожарната служба в Севлиево и Центъра на доброволното
формирование в община Летница. Участниците успяха да съберат информация
за организацията и оборудването на тези пожарни команди, проведоха се
много интересни срещи и разговори с колеги. Местната телевизия Фокус
се включи в срещата в Пожарната служба в Севлиево и проведе интересно
интервю с Карола Дирих, ръководител на проекта FireVall. След излъчването
му в България, интервюто беше споделено и във Фейсбук, можете да ги гледате
https://www.facebook.com/watch/?v=529757791095828

По време на посещението участниците имаха възможност да обменят информация за
оборудването и превозните средства на центровете на доброволни формирования в своите
страни, докато разглеждаха наличните автомобили и оборудване в посетената пожарна служба.
Организаторите дадоха възможност за обмен на информация с доброволците, което беше
много ценно за партньорите по проекта. В община Летница участниците бяха посрещнати
много гостоприемно, и получиха много полезна информация. Обсъди се също и възможност за
сътрудничество между партньорски пожарни формирования и общината, тъй като доброволното
формирование в Летница е създадено скоро и сега започва да се развива. Участниците предложиха
своята помощ за споделяне на добри практики от своите страни в полза на общината.

Партньорите по проекта са силно убедени в разработването на нов проект и продължаване
споделянето на добрите практики сред пожарникарите доброволци в Европа.

Посетете нашия уебсайт: www.firevall.eu
Социални медии:
https://www.facebook.com/FireVall-1767414396893021/
https://twitter.com/FireVallproject
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