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1. Program aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara
-

-

promidžbenim akcijama građane upoznati sa opsanostima od požara i postupcima u slučaju
požara i eksplozija; pružanje pomoći kod saobraćajne nezgode te pružanje pomoći kod
poplave i drugih elementarnih nepogoda
u osnovnim školama organizirati pokaznu vježbu i vježbu evakuacije
u dječjim vrtićima održati edukativne programe za djecu
sa lokalnim medijima provesti promidžbu vatrogastva edukativnim natpisima i fotografijama
u javnim prostorima sa Gradom Samoborom sprovesti mjere zaštite od požara na temelju
Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za grad Samobor
na temelju postojećih Zakona provoditi preventivu i organizacijsko djelovanje; osiguranje
financijskih sredstva na temelju zakonskih obveza i programa nabave vatrogasne opreme
2. Ostvarivanje odredbi Zakona o vatrogastvu

●
-

Školovanje – osposobljavanje:
osposobljavanje djece i mladeži
osposobljavanje i usavršavanje za vatrogasna zvanja
osposobljavanje i usavršavanje za specijalnosti
upoznati s rukovanjem s novim uređajima i opremom
upoznati s novim tehnološkim izvorima opasnosti požara
usavršavanje specijalnosti

●
-

Zdravstvena i preventivna zaštita članova vatrogasnih postrojbi
zdravstveni pregled članova vatrogasnih postrojbi
edukacija i održavanje psiho-fizičke sposobnosti

●
-

Vatrogasna oprema
izvršiti zamjenu dotrajale zaštitne i vatrogasne opreme
izvršiti nabavu nedostajuće vatrogasne opreme
3. Operativni rad

-

sudjelovati na intervencijama gašenja požara
sudjelovati na intervencijama kod elementarnih nepogoda
sudjelovati na intervencijama u prometu
sudjelovati u drugim intervencijama
4. Preventivni rad

-

organizirati pokazne vježbe za djecu, mladež, građane i članove Grada Samobora
vježbama sa vatrogasnom opremom osposobljavati članove za žurno djelovanje
sudjelovati na intervencijama van područja grada Samobora
osposobiti članove postrojbi i vatrogasnu tehniku za sudjelovanje na intervencijama.
uvježbati logistiku-uzbunjivanje članova za intervencije.

5. Rad sa djecom i mladeži

-

-

prema programu za vatrogasnu mladež organizirati obučavanje djece i mladeži u mjestima
djelovanja DVD-a.
u Osnovnim školama organizirati vatrogasne destine djevojčica i dječaka.
izvršiti osposobljavanje djece i mladeži na temelju postojećih plana.
u školi edukativnim prikazom vatrogasne opreme i prigodnim vježbama upoznati sa
opasnostima i djelovanju u nastalim situacijama na temu, vatra, poplava, potres eksplozija ili
druga elementarna nepogoda.
organizirati-pisanje prigodnih sastavaka ili likovnih uradaka
6. Vatrogasna natjecanja

-

vatrogasno natjecanje grada Samobora, djece, mladeži, članica i članova
vatrogasno natjecanje djece, mladeži, članica i članova Zagrebačke županije
Županijsko natjecanje djece
Vatrogasni KUP-ovi i Memorijali dobrovoljnih društva Vatrogasne zajednice grada Samobora
stručna pomoć kod natjecanja
7. Mjesec zaštite od požara

●
-

4. svibanj, Dan vatrogastva – početak Mjeseca zaštite od požara;
Sv. Florijan zaštitnik vatrogasaca, mise-bogoslužja u Kapelama i Crkvama
posebna aktivnost se ukazuje na zaštitu od požara i značaju vatrogastva
prigodnim natpisima u tisku ukazati na probleme i pohvale u vatrogastvu
prigodim emisijama u elktronskim medijima ukazati na prevetivno djelovanje
prigodna pokazna vježba

●
●

15. svibnja, Dan vatrogasne Zajednice
Javna pokazna vježba i smotra sudionika
8. Vatrogasne obljetnice

-

sudjelovati na svečanostima drugih Vatrogasnih zajednica
90. obljetnica VZG-a Samobor
110. obljetnica DVD-a Bregana
90. obljetnica DVD-a Otok
70. obljetnica DVD-a Cerje

9. Sjednice tijela Zajednice
-

održati izvještajno-izbornu skupštinu
održati sjednice Predsjedništva
sudjelovati u aktivnostima DVD-a
sudjelovati u radu Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
sudjelovati u radu aktivnosti tijela Hrvatske vatrogasne zajednice

10. Suradnja
-

surađivati sa drugim Vatrogasnim zajednicama
surađivati sa Gasilskom svezom Brežice
surađivati sa drugim humanitarnim organizacijama
11. Nabava potrebne vatrogasne opreme i vozila
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