A RISKHUB projekt 2. tervezői és periodikus találkozójára 2021. május 25-én került sor
Budapesten.
A találkozón átadásra kerültek a csapatszállító kisbuszok az együttműködésben résztvevő
magyar és szlovák önkéntes tűzoltó szervezetek, önkormányzatok képviselői számára. Ezek
a kisbuszok nem csupán az önkéntes csapatok szállítását segítik a képzések, gyakorlatok
során, de a beavatkozások alatt mobil vezetési pontként is szolgálnak.
A májusi munkaműhely során a projektet vezető Budapesti Tűzoltó Szövetség szakértői
bemutatták a projekt támogatásával készülő hibrid utánfutók szerkezetét, melyekre a
későbbiek során villámárvizek, extrém viharok, vegetációtüzek leküzdéséhez,
elsősegélynyújtáshoz szükséges speciális eszközök kerülnek felszerelésre.
A szervezetek képviselői áttekintették az e-learning platform készülő moduljait, melyek az
önkéntesek általános szakmai felkészítése mellett segítik a speciális utánfutókra kerülő
felszerelések megismerését. Emellett áttekintették a beavatkozó kapacitás hatékony
koordinációját szolgáló mobil applikáció fejlesztésének irányait.
A találkozó résztvevői:
● Budapesti Tűzoltó Szövetség (vezető partner)
● Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség (partner)
● Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség (partner)
● Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség (partner)
● Reste község (partner)
● Szilas község (partner)
● Önkéntes Tűzoltó Testület Bős (partner)
A projektről
A RISKHUB projekt átfogó képzési programmal és kapacitásfejlesztéssel segíti az
együttműködésben résztvevő magyar és szlovák önkéntes tűzoltó szervezetek felkészülését.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg. www.skhu.eu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
www.skhu.eu

Stretnutie koordinátorov a plánovanie
Druhé periodické stretnutie a stretnutie koordinátorov projektu RISKHUB sa konal dňa 25.
mája 2021 v Budapešti.
Na druhom stretnutí projektu boli tímové transportné mikrobusy odovzdané zástupcom
maďarských a slovenských dobrovoľných hasičských organizácií a samospráv, zúčastnených
na spolupráci. Tieto mikrobusy pomáhajú nielen prepravovať dobrovoľnícke tímy počas
tréningov a výcvikov, ale slúžia aj ako mobilné jazdné body počas zásahov.
Počas májového workshopu odborníci Budapeštianskeho hasičského zväzu, predstavili
štruktúru hybridných prívesov vyrobených s podporou projektu, na ktorých bude
nainštalované špeciálne vybavenie na boj proti prívalovým povodniam, extrémnym búrkam,
vegetačným požiarom a špeciálne vybavenie pre prvú pomoc.
Zástupcovia organizácií preskúmali pripravované moduly platformy e-learningu, ktoré okrem
všeobecného odborného školenia dobrovoľníkov pomáhajú spoznať aj zariadenie, ktoré sa
má umiestniť na špeciálne prívesy. Ďalej boli preskúmané pokyny pre rozvoj mobilnej
aplikácie pre efektívnu koordináciu intervenčnej kapacity.
Účastníci programu:
•Budapeštiansky Hasičský Zväz (vedúci partner)
•Krajský Hasičský Zväz Komárom-Esztergom (partner)
•Krajský Hasičský Zväz Borsod-Abaúj Zemplén (partner)
•Krajský Hasičský Zväz Győr-Moson-Sopron (partner)
•Obec Rešica (partner)
•Obec Brestovec (partner)
•Dobrovoľný hasičský zbor Gabčíkovo (partner)
•Pozvaní hostia
O projekte
Projekt RISKHUB sa komplexným školiacim programom a budovaním kapacít podieľa na
príprave maďarských a slovenských dobrovoľných hasičských organizácií, s ktorými
spolupracuje. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. www.skhu.eu
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