Ajánlás önkéntes
szervezetek részére helyi
szintű kapacitásfejlesztés
tervezése szervezése és
végrehajtása számára

Katasztrófavédélmi Intézményréndszér
Hélyi Szintű Kapacitasféjlésztésé.
HU11-0006-HU11-PP3-2013 prójékt.
„Úgy tanítottak, hogy minden veszély ellen van fegyver.
S a leghatalmasabb a jog és a lelkiismeret.”
„Csak az ember tud segíteni a másik emberen.
Csak egy ember tud erőt adni a másiknak, ha bajban van.”
Márai Sándor

„A katasztrófavédélmi intézményréndszér hélyi szintű kapacitas féjlésztésé”

Prójékt Célók A prójékt róvid léírasa
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség csatlakozva a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság A Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program felhívásra
kimunkált és elnyert „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű
kapacitás fejlesztése” című pályázathoz partnerként képviselve az integrált
katasztrófavédelmi rendszer civil önkéntes oldalát .
A projekt fő célja a védelemre rendelkezésre álló kapacitások bővítése,
valamint az emberi erőforrások kezelési rendszerének fejlesztése bővítése. A
közös program keretében a katasztrófakezelés, valamint a kárenyhítés
intézményi hátterének fejlesztése várható Magyarországon. Norvégia az elmúlt
években egységessé alakította katasztrófavédelmi rendszerét, a folyamat során
szerzett tapasztalatok a projekt fontos részét képezik.
A fejlesztési projekt vezető partnere a BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a feladat megvalósításában résztvevő
pályázati partnerek
•

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

•

Magyar Polgári Védelmi Szövetség

•

Norvég Polgári Védelmi és Veszélyhelyzet Tervezési Igazgatóság

•

Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóság

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében a Norvég Királyság,
mint donor ország hozzájárulást biztosít a Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés program megvalósításához
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Prójékt Célók A prójékt róvid léírasa
A norvég támogatással megvalósuló közös program
keretében a katasztrófakezelés- valamint a kárenyhítés
intézményi
hátterének
fejlesztésére
kerül
sor
Magyarországon.
A
projekt
fő
célkitűzése:
kapacitásbővítés, valamint az emberi erőforrás kezelés
rendszerének fejlesztése a katasztrófavédelemben. Az
elmúlt években Norvégia egységes rendszerré alakította át
katasztrófavédelmi
rendszerét,
ezért
a
norvég
tapasztalatok a projekt fontos részét képezik. A projekt
sikeres lebonyolításának érdekében minden tevékenységet
a norvég partner aktív támogatásával végzünk. A BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által irányított
nemzetközi
együttműködés
egy
olyan
projekt
megvalósítását tűzte ki célul, amely egy komplex,
innovatív, helyi szintű katasztrófakezelési logisztikai
rendszer kialakítására fókuszál. A főbb célterületek közé
tartozik a polgári védelem (pl. árvízvédelem), tűzvédelem
és mentés, valamint a veszélyes üzemek ipari biztonsága.

A
katasztrófavédelmi
őrsök
kialakítása,
szervezetfejlesztése,
és
integrálásuk
a
meglévő
intézményrendszerbe szükségessé tette az új állomány
képzését és felkészítését. A megvalósítás során a projekt
további elemekkel is bővült, úgymint eszközbeszerzés, a
helyi szintű kapcsolatok és együttműködések biztosítása, és
a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése a magyar
katasztrófavédelemben. A norvég fél aktívan részt vesz a
helyi szintű kapcsolatok és együttműködések biztosítása’
célterület közös kidolgozásában.
A középpontban álló felkészítésen és tréningeken túl
elkészül továbbá egy akcióterv és gyakorlati útmutató is,
mely
a
helyi
őrsök,
helyi
önkormányzatok,
katasztrófavédelmi szakemberek, valamint önkéntes
tűzoltók számára tartalmazza a lakosság lehetséges
bevonásának alapelveit.
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Prójékt Célók A prójékt róvid léírasa
A projekt egy olyan stratégiát dolgoz ki, mely választ ad arra a kérdésre, hogyan lehetséges
több nő bevonása a katasztrófák megelőzésének és kezelésének rendszerébe egyrészt a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezetén, másrészt egyéb, a projektben
érdekelt nemzeti, regionális és helyi szintű szerveken, vagy civil szervezeteken belül. A
projekt fő célja a katasztrófa védelmi és előre jelzési rendszer kapacitás bővítése és humán
erőforrás fejlesztése. A közös tevékenység célja, hogy kidolgozzon egy új intézményesített
helyreállítási és kárkezelési rendszert Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság vezetésével folyó nemzetközi együttműködés célja, hogy egy olyan projektet
jöjjön létre, a mely fókuszában egy komplex, innovatív, helyi szinten működő katasztrófa
elhárítási rendszer felépítése áll. A projekt fő cél pontjai a polgári védelem (pl.:
árvízvédelem), tűzoltóság é s végül az ipari biztonságtechnika és védelem a veszélyes és
vegyi üzemekben. Az iparbiztonság napjaink egyik legfontosabb területévé vált. A projekt
keret rendszerén belül, az ország teljes területét lefedő 65 helyi katasztrófavédelmi őrs kerül
fejlesztésre.

Egy cselekvési terv és egy gyakorlati kézi könyv kerül kidolgozásra. A helyi egységekbe
biztosítjuk a tudás anyagot. Amely az oktatásról és támogató tréningeztetéséről ad információt
(nem formális tanulás), a helyi önkormányzatok számára (közbiztonsági referensek részére,
1106 fő). A katasztrófa védelmi szakértőknek és az önkéntes tűzoltóknak, a települések aktív
részvételével segít (informális tanulás). A helyi katasztrófavédelmi őrsök számára kialakításra
kerül, egy Informatikai IT háttértámogató rendszer is az operatív együttműködés végrehajtása
támogatására. A gyakorlatokra megvásárlásra kerül a szükséges felszerelés. A projekt keretein
belül kialakításra kerül egy stratégia, amely azt a célt szolgálja, hogy növelje a nemek közti
egyenlőséget, hogy több nő vehessen részt a katasztrófa védelemben és megelőzésben
valamint a kárhelyreállító rendszerben, ezen belül az össze projekt által érintett területen és
szervezetekben. A projekt célja, hogy ötvözze a térbeli tervezést a kockázati menedzsmenttel
Magyarországon. Ezért ez a projekt nem csak a hivatalos szerveknek, hanem a civil társadalom
számára is szól, állampolgároknak, iskoláknak és más szervezeteknek is szerepet, biztosit a
célterületen, ez előnyös a teljes körű információk összegyűjtéséhez és feldolgozásához. Ezért a
projekt helyi (magyarországi) partnerei lesznek a projekt igazi haszonélvezői.
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Magyar Pólgari Védélmi Szóvétség
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Önkéntes tagságból Álló közhasznú tevékenységet
folytató szervezet, AZ 1937-ben alakult es a II. világháború éveiben 1945-ig sikeresen
működött Légoltalmi Liga jogutódjaként 1991-ben szerződött újjá. A Szövetség Kiemelt
feladatának tekinti a Természeti és civilizációs katasztrófák esetén, valamint a Háború
áldozatainak védelméről szóló Nemzetközi egyezmények hatálya alá eső a bajbajutott
lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések (a Háború áldozatainak védelmére
hozott Genfi Konvenció I-II. Kiegészítő jegyzőkönyv) végrehajtásában, de különösen a
lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, Az Önkéntes Szervezetek
létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában és az Önkéntes
beavatkozások támogatásában való humanitárius részvételt. Szakmai érdekképviseletet
gyakorol, e tevékenysége része civil kontrol gyakorlásának, a Polgári védelmi feladatokat
illetően. Irányadónak tekinti a Genfi konvenció, a Magyar Köztársaság Alaptörvénye, a 2011.
évi CXXVIII. törvény a Katasztrófavédelemről és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok
előírásait és törekvéseit. Magáénak vallja AZ EU Közösségi Polgári Védelmi
mechanizmusának célkitűzéseit, támogatja a Maastrichi elvek azon törekvését, mely a
decentralizáció erősítésével a civil társadalomnak a közéletbe, köztevékenységbe való
fokozott bevonásával csökkenti az állam anyagi terheit, a felesleges bürokráciát,
demokratikusabbá, rugalmasabbá teszi a közigazgatást.

Fontosnak tartja a Kormányzati és Nem Kormányzati szervek közötti együttműködést a NATO
közös védelmi rendszerében, a Polgári oldal fokozott szerepvállalását. Ezen törekvések
elérésében követendőnek tartja a fejlett európai országok elméleti és gyakorlati
tapasztalatait, felhasználja eredményeit. Elősegíti a szomszédos országok együttműködési
törekvéseit, a katasztrófa segítségnyújtás megvalósítását. Tevékenysége során együttműködik
AZ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai
iránymutatásait. Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és, felkészítése érdekében
dolgozó önkéntes szervezetekkel, köztük a Magyar Tűzoltó és Polgárőr Szövetségekkel, a
Magyar Vöröskereszttel stb.
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Magyar Pólgari Védélmi Szóvétség
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség közösen
dolgozik
alapszabályban
rögzített
céljai
megvalósításáért a területi (Fővárosi, megyei,
Városi, Községi i) és réteg (ifjúsági, női, barlangi-,
hegyi-, vízi-, Kutyás mentő) szervezeteivel szinte az
egész ország területén. Regisztrált tagjainak száma
közel 5000 fő. a pártoló tagok száma ennél
jelentősen nagyobb. A szövetség jelentős
közhasznú tevékenységet fejt ki. Fontos
feladatunknak tartjuk a Települési Polgári Védelmi
Szervezetek felkészítését és gyakoroltatását, hogy
aktívan tudjanak részt venni a lakóhelyük
védelmében, az állampolgárok megvédésében és a
bekövetkezett anyagi károk mérséklésében.
Magyar Polgári Védelmi Szövetség elérhetősége:
Cím: 1131 Budapest, Zsinór u. 8-12
Telefon/Fax: +36-1-340-2125
E mail: pvszovetseg@katved.gov.hu
Web lap: http://www.mpvsz.hu/

Fő feladatunknak tekintjük a lakosság tájékoztatását, a katasztrófavédelem aktuális

feladatairól, A lakosság figyelmét kiadványokban, röplapokban, a média lehetőségeinek
kihasználásával, továbbá a saját vagy más szervezőhöz csatlakozva rendezvények
szervezésével hívjuk fel a veszélyhelyzetekben betartandó magatartási szabályokra.
Rendszeresen támogatjuk a Községi Önkormányzatok katasztrófavédelmi tervezési szervezési
munkáját.
A Szövetség Tudományos tevékenységére a nyitottság és a szakmaiság a jellemző. Sorainkban
több, Tudományos fokozattal rendelkező személy dolgozik. A szövetség évente több,
elsősorban a lakosság tájékoztatását, az oktatását, elősegítő kiadványt bocsát ki. végzi az
egykori légoltalom és a mai Polgári Védelem Hagyományőrző tevékenységét. A szervezet az
Állami támogatása elenyésző. tevékenységét a tagdíjakból, pályázatokból, önkormányzati
támogatásból, a különböző gazdálkodó szervek anyagi hozzájárulásából és magánszemélyek
adományaiból fedezi.
Munkánkról, közhasznú tevékenységünkről Évente beszámolunk a Szövetség közgyűlésének.
Eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk támogatóinkat.
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Ajanlas Önkéntés Szérvézéték Részéré
Napjaink egyik legnagyobb kihívása a gyorsan változó
környezet az állandó jelentkező újabb és módosuló régi
kockázatok veszélyforrások folyamatos fejlesztésre
megújulásra
kényszerítik
a
védelem
területén
tevékenykedő szervezeteket. A nemzetközi tapasztalatok
szerint csak az integrált védekezési rendszer és a
folyamatos erőforrás management adhat választ egyre
erősödő kihívásra mind nemzeti mind területi helyi szinten.
A szövetség fontos feladatának tekinti az részvételt a
segítségnyújtást az állampolgárok alapvető biztonságát
meghatározó helyi kapacitásfejlesztési tevékenységben.
Intézményfejlesztés a katasztrófavédelem területén
A katasztrófavédelem nemzeti stratégiája integrált nemzeti intézmény rendszere épült. Az
integrált nemzeti katasztrófavédelmi intézményrendszer több alapvető elemmel bővült. A
nemzeti szintű három pillérre épülő (tűzvédelem, polgári védelem, iparbiztonság)
feladatrendszer területi szintje a megyei igazgatóságok és katasztrófavédelmi kirendeltségek
útján segíti a helyi szinten állami tűzoltóságok katasztrófavédelmi őrsök és önkéntes
mentőcsoportok védelmi mentési kapacitásainak fejlesztését biztosítva az ország teljes területét
lefedő veszélyhelyzeti beavatkozó rendszer mindenkori alkalmazhatóságát. A nemzeti integrált
beavatkozási kapacitás kialakításának kulcs tényezője a humánerőforrás fejlesztés a
katasztrófavédelem területén hivatásos állománynál képzett szakemberek segítik a kiválasztás és
kiképzés folyamatát a háttér intézmények lehetőségeinek alkalmazásával. Az oktatási rendszer
igénybevehetősége és életpálya modell alkalmazása segíti a beosztás ellátásához szükséges
tudásanyag és készségek elsajátítását és követelményrendszer a fenntartását a magas színvonalú
szakmai munka lehetőségét. Az önkéntes szervezetek humánerőforrás bővítése alapja
tagtoborzás társadalom segíteni kívánó részének megkeresése. A szövetség sok éves
tapasztalatával a módszerek átadásával segíti helyi szinten ezt a tevékenységet-részt vállalva az
alkalmazásra történő felkészítésben tagjaink tapasztalataira és kepeségeire építve. Fontos
feladat a technikai technológiai megújulás megújítás csak modern eszközrendszerrel lehet
hatékonyan beavatkozni ezen a területen a látványos fejlődés volt tapasztalható. A rendszerek
eszközök költséghatékony folyamatos fejlesztése általános érdek. A hatékony
infokommunikációs fejlődés meghatározza a beavatkozás minőségét ezen a területen
érzékelhető robbanásszerű fejlődés számunkra is kényszerítő tényező. a területen az önkéntes
szervezetek számára prioritás a kompabilitás és a hatékony információs adatvédelem. Anyag
készletgazdálkodás logisztika korszerűsítése aktuális kérdés mind az állami mind az önkéntesek
számára a folyamatos mindenoldalú támogatás és költséghatékony ellátás meghatározó az
integrált
feladatrendszer
fejlesztésében
a
megfelelő
tartalék
képzést
és logisztikai tervezést,szervezést, folyamatos szervezeti fejlesztést igényel.
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Ajanlas Önkéntés Szérvézéték Részéré
Civil Önkéntes Kapacitás fejlesztés a katasztrófavédelem területén
A rendszerek alkalmazhatóságát meghatározzák a rendelkezésre álló kapacitások. A XXI század
egyik legnagyobb kihívása a gyors változás mind társadalmi mind technológiai szinten, ami
sokszor kérdésessé teszi egy szervezet feladatainak hatékony megvalósíthatóságát. A
katasztrófavédelem területén dolgozó önkéntes szervezetek a civil stratégia integráns
meghatározó részei. A civil mentő-segítségnyújtó szervezetek tevékenységének nagy hazai és
nemzetközi hagyománya van, de az ország társadalmi, gazdasági fejlődésével számuk és
szakosodásuk párhuzamosan fejlődött. Feladataikat alapszabályukban meghatározottak szerint
látják el. Speciális felkészültségük és felszereltségük alapján tevékenységi körük sokrétű, a
mentés és katasztrófa-elhárítás minden területére kiterjed. Igénybevételük helyi szinten,
együttműködési megállapodások alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyeletén,
illetve országosan és nemzetközi szinten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon
keresztül történik, a már kialakult Eljárási Rend és kiképzettség alapján. Legtöbb civil
mentőszervezet, alaprendeltetésből adódóan önként vállalja, hogy felajánlott erőikkel és
eszközeikkel értesítés (riasztás) esetén a helyszínre vonul és közreműködik a mentésben.
Munkájukat nagyrészt a védelemtámogatás városi mentés- kutatásminősítési rendszer szabályai
szerint végzik. Eszközeiket, felszereléseiket bevetésre alkalmas állapotban tartják úgy, hogy az
megfeleljen a hazai követelményeknek előírásoknak. Civil mentőszervezetek fontossága
alkalmazkodva a törvényes jogrendhez, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával
valósul meg a különleges kiképzéssel rendelkező szervezetek, szervezeti egységek bevonásával a
katasztrófa-elhárításba. A szövetség védelem támogatási tevékenysége egyrészt a megelőzés
felkészülés területén végzett folyamatos munka másrész állami beavatkozások
védelemtámogatási tevékenység. Szervezetünk részére irányadó az OKF által kiadott Szervezeti
és Műveleti Irányelv a Nemzeti Minősítéshez. A szövetség önkéntes humánerőforrás fejlesztő
tevékenysége során számit tagjai szakmai kompetenciáira hozzáértésére, tapasztalataira, de
nemcsak saját tagsága körében, hanem a társadalom széles rétegeiben helyi szintű kapacitások
fejlesztésénél is végzi ezt a fontos felkészítő tevékenységet. Az alkalmazásra történő felkészítés
nagyrészt a szövetség anyagi erőforrásainak függvénye ezért rendkívül fontos megfelelő réteg
kiválasztás, költséghatékony felkészítési projektek programok kialakítása. A felkészítési
humánerőforrás fejlesztő tevékenység jó lehetőség a szövetség céljainak megismertetésére
tagságának építésére, támogatói hálózat fejlesztésére. A veszélyhelyzet kezelés mind a hivatásos
mind az önkéntes számára hasonló követelményeket jelent. „valamennyi veszélyhelyzetre
kiterjedő, a kialakult helyzetre történő reagálási képesség kialakítását, ide értve a beavatkozásra,
lakosság és anyagi javak megóvására és a következmények gyors felszámolására létrehozott
szervezetek megalakítását, szervezett felkészítését, , a lakosság felkészítését, valamint a mentési
tevékenység megszervezését és vezetését”. A szövetség több éves felkészítő tevékenysége
alapjain kidolgozott tananyaggal és módszertannal rendelkezik, amit mind saját szervezésben
mind felkérés alapján megoszt a lakosság biztonsága érdekében.

„A katasztrófavédélmi intézményréndszér hélyi szintű kapacitas féjlésztésé”

Ajanlas Önkéntés Szérvézéték Részéré
Lakosság Védelem Felkészítés civil önkéntes támogatással
Lakosságvédelem civil feladataiban való részvétel talán nem annyira vonzó tevékenység mind a
mentésben és védekezésben való részvétel, de legalább annyira fontos és bonyolult
feladatrendszer. Lakosság és anyagi javak védelme alatt mindazon tevékenységek összességét
értjük, amely úgy katasztrófák során, mint harci cselekmények által kialakult veszélyhelyzet
esetén a lakosság életének megóvására, életben maradásának feltételei biztosítására, az ehhez
szükséges anyagi javak, megóvására, a nemzetgazdaság működőképességének fenntartására
irányul a társadalom teljes erőforrásainak felhasznált igényli, és nem nélkülözheti a hatékony
felkészült civil támogatást. A szövetség felismerve a terület fontosságát jelentős hangsúlyt helyez
e terület civil támogatására. A helyi szintű önkéntes polgári védelmi szervezetfejlesztés
számtalan típusú, mélységű, jellegű támogatást igényel. A segítő beavatkozás célja mindig a
változás, amely léptéktől függetlenül kihat a szervezet minden szintjére, és segíti a szervezetet,
települést hozzáférni a saját (fel nem ismert) erőforrásaihoz. A szövetség érdekelt a
katasztrófavédelmi támogatás helyi szintű fejlesztésében egyrészt a meglévő szervezetek belső
erőforrásainak feltárásában, a hatékonyság fejlesztésében, másrészt a település önkéntes
kapacitásainak (polgárőrség, sport kulturális hagyományőrző egyesületek stb.) bevonásban. A
fejlesztés kulcskérdése a közös érdek a településért való tenni akarás és helyi szintű
együttműködés. A humánerő fejlesztés végrehajtását nehezíti az a tény, hogy hivatásos állomány
képességeihez hasonló nagyrészt ugyanolyan követelmény szintű elvárások teljesítését igényli, a
civil szervezetekben alkalmazandó humán erő is. Az önkéntes szervezetekben nagy hangsúlyt kell
fektetni a folyamatos kommunikációra, az önkéntesek bevonására a motiváció fenntartására, a
vállalt feladatokkal való azonosulásra, ezek az önkéntes szervezet stratégiáját befolyásoló
tényezők és alapvetően a szervezet létét fennmaradását meghatározó tényezők is. Az
önkéntességben részt vállalók és a szervezet állandó támogatása a kapacitás megőrzése nehéz
fontos feladat állományunk az alkalmazás során, értékesebbé válik, tapasztalatokat szerez. Az
önkéntes nem raktározható, ha nem tudjuk folyamatosan fenntartani az érdeklődését, akkor
elhagyja a szervezetet, mint egyén innovatív (megújulni képes) egyén, döntéseket hoz, vagyis
befolyásolni képes a szervezet teljesítményét. Ezen a területen legnagyobb kihívás az önkéntes
állomány megtartása és folyamatos fejlesztése, fontos társadalmi érdek, hiszen önkéntes
szervezetek alkalmazása mindenhol a világon a leginkább költséghatékony megoldás.
A lakosság védelme és felkészítése tervezése során MPVSZ védelmi stratégiája kiemelt figyelmet
szentel sérült akadályoztatott és fokozottan hátrányos helyzetben élő célcsoportokra (idősek,
gyermekek, fiatalok, ellátásra szoruló állampolgárok,) helyi szinten. A szövetség az idős és
akadályoztatott emberek részér komplex és integrált segítő támogató tevékenységet alakított
ki, ami a sérült szellemileg és mozgásában korlátozott, és időskorú embereket támogatja
rendkívüli helyzetben ellátás teljes folyamata során. Elősegíti az emberek alapvető és kielégítő
létfeltételit biztosító tevékenységet rendkívüli, események katasztrófák esetén.
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Ajanlas Önkéntés Szérvézéték Részéré
Katasztrófa Megelőzés tevékenység civil önkéntes
támogatásának területei.
A katasztrófa megelőzésről egyértelműen kimondható
hogy a leginkább költséghatékony védekezési forma, s
fejlesztése nemcsak nemzeti, de európai szintű érdek is.
Természetesen, mint ahogy a nemzeti és európai
tapasztalatok is mutatják, össztársadalmi kihívást csak
társadalmi szinten lehet kezelni, így elképzelhetetlen a
sikeres végrehajtáshoz a felelős állami, önkormányzati
szervezetek mellett a civil társadalomnak segítő ereje, az
önkéntes szervezetek tevékenysége, mind nemzeti, mind
nemzetközi szinten. Magyarország ezen a területen is
jelentős sikereket tudhat magának, hiszen az erőteljes,
integrált állami katasztrófavédelem mellett jelentős
önkéntes kapacitás van jelen, amit az is bizonyít, hogy
magyar civil szervezeti vezetéssel hazánkban alakult meg
az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Fórum (EVCPF European Voluntary Civil Protection Forum). Mint minden
szubszidiaritáson alapuló munkaforma, ez a terület sem
nélkülözheti az állampolgárok aktív szerepét Megelőzés
tudásanyagának fejlesztése megosztása területén.
Megelőzés civil támogatási tevékenység módszertana
(támogató hálózatok) létrehozása fontos helyi kapacitás
építési cél Az önkéntesség alapjain dolgozó, önkéntes
szakemberekből és civil szervezetekből álló regionális
hálózat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség egyik fontos
célkitűzése, mint nemzeti, mint nemzetközi szinten. A
Hálózatok létrehozásának a közös integrált együtt
cselekvés
koncepciója
alapvetően
a
veszélyek
csökkentésére és a veszélyeztetett területen élő lakosság
felkészítésére irányult. A Magyar Polgári Védelmi
Szövetség, mint területi szakmai polgári védelmi önkéntes
szervezetek nemzeti szervezet ezen a területen hozzájárul
a civil szervezetek egyik fontos feladatához, a katasztrófa
megelőzési civil érdekérvényesítési és civil kontrol
tevékenységhez. . A katasztrófa védelem területén egyre
erőteljesebb a törekvés a részvételi demokrácia és
részvételi párbeszéd erősítésére. A partnerség elve
alapján a civil szektornak ebben a folyamatban
meghatározó szerepe van,. A szövetség e területen
végzett tevékenységét mutatja a számtalan előzetes
felkérés a jogszabályalkotás és a belső szabályzók
területén és a szövetség tagjainak részvétele a tanácsadói
testületekben.

„A katasztrófavédélmi intézményréndszér hélyi szintű kapacitas féjlésztésé”
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Katasztrófavédelmi Intézmény és Kapacitás fejlesztés civil együttműködési stratégiája.
Katasztrófavédelmi Intézmény és Kapacitás fejlesztés civil együttműködési követelményei
alapvetően települési állami, önkéntes, és önkormányzati erők együttműködésére épül. A civil
kapacitás és intézményfejlesztés alapvetően a katasztrófavédelemi tevékenység támogatás civil
részvételére épül melynek lényeges eleme a védekezés-mentés a lakkosság védelemi támogatás
és a részvétel a megelőzési tevékenységben. A gyakorlat lényeges eleme részvétel szabályai és
hozzá kapcsolódó műszaki, technikai követelmények a közös gyakorlások felkészítések. A helyi
szinten Katasztrófa őrs és helyi önkéntes szervezetek az önkormányzatok közbiztonsági referens
támogatásával az együttműködés résztvevői a köztük lévő folyamatos kapcsolat és párbeszéd
biztosítja az együttgondolkodást a folyamatos veszélyforrás feltárásra kockázat analízisre épülő
helyi szintű felkészülést és a megelőzésben és a bekövetkezett események kezelésében való
közös integrált hatékony részvételt.

Az elmúlt időszak eseményeinek tanulsága, hogy ha a természet és az ember okozta katasztrófa
veszélyek növekedésével nem tudunk szervezéssel és erőforrások növelésével lépést tartani,
akkor az áldozatok és a károk fognak növekedni. A szövetség tevékenysége a válsághelyzetkezelés jobb, megnövelt kapacitásokkal kiegészített integrált rendszerét kívánja fejleszteni
lakóhelyeken. A helyi védelmi rendszer sarkalatos pontja a állami és önkéntes erők
együttműködése ami alapvetően meghatározza a katasztrófavédelmi tevékenység
hatékonyságát ami nemcsak az egyik legfontosabb közösségi érdek hanem bajbajutott
embertársainkon való segítés lelkiismereti parancsa is reméljük a közösségért tenni akaró
társain elfogadva a szövetség szakmai támogatását megtalálják helyüket a integrált
katasztrófavédelmi rendszerben.
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