OPIS DOBREJ PRAKTYKI
1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Polsko - Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy –
"Bieszczady 2012"

nazwa podmiotu
dokładny adres

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Łukowem
Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna

gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Zagórz
sanocki
podkarpacki
13 46 220 62
w budowie
13 46 220 62
jzuba@zagorz.

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych

nieformalnych grupach obywatelskich
indywidualne osoby
3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych
działalność charytatywna i opiekuńcza
 działalność edukacyjna i wychowawcza

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej
działalność na rzecz podniesienia warunków życia
działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Istotą projektu Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012”
była integracja i doskonalenie zawodowe wybranych przedstawicieli polskiej i ukraińskiej
administracji publicznej oraz służb mundurowych w perspektywie Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej „Euro 2012” oraz procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
5. Opis działań
Wiodącymi partnerami projektu pt. Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy
„Bieszczady 2012” finansowanego w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla
Demokracji. byli: Ochotnicza Straż Pożarną w Łukowem oraz Lwowski Państwowy Uniwersytet
Bezpieczeństwa Życia (LPUBŻ). Głównym celem przedsięwzięcia była integracja i doskonalenie
zawodowe wybranych przedstawicieli ukraińskiej administracji publicznej oraz służb zarządzania
kryzysowego (w tym służb ratowniczych) z ich polskimi odpowiednikami w perspektywie imprezy
sportowej „Euro 2012”.
W kontekście bolesnych doświadczeń historycznych wciąż dzielących oba narody,
współrealizowane przez Polskę i Ukrainę "Euro 2012" okazało się wydarzeniem przełomowym,
zarówno w procesie polsko – ukraińskiego pojednania, jak i przyspieszenia tempa integracji
Ukrainy ze strukturami europejskimi. Organizacja tak olbrzymiego wydarzenia niosła ze sobą
ryzyko wystąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym (wybryki pseudokibiców, wypadki drogowe,
terroryzm). Aby wypracować skuteczne procedury w przypadku ich wystąpienia niezbędne było
inicjowanie kontaktów na poziomie polskich i ukraińskich jednostek zajmujących się
problematyką bezpieczeństwa publicznego.
Integracja Polski z UE i przystąpienie do strefy Schengen wymagały od polskiej administracji
spełnienia surowych standardów w zakresie ochrony i przepływu informacji, środków łączności,
zasad funkcjonowania międzynarodowych systemów ewidencji i ochrony ludności. W toku tego
długiego procesu finansowanego w dużym stopniu ze środków unijnych, polskie służby
mundurowe i ratownicze nabyły technologie, kompetencje i doświadczenia, dzięki którym polsko
– ukraińska granica jest strefą skutecznie strzegącą bezpieczeństwa obywateli całej UE. Z uwagi na
proeuropejskie aspiracje Ukrainy, jak również bezpieczeństwo mieszkańców rejonów
przygranicznych, strefa ta nie może stać się nową "Żelazną Kurtyną". Transfer na Ukrainę
polskich doświadczeń w zakresie opisywanej tu problematyki jest dobrą inwestycją w nasze
bezpieczeństwo narodowe. Proeuropejskie przesłanie anonsowanego tu projektu docenili
Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz – Śmigielska oraz Prezes ZG ZOSP RP –
Waldemar Pawlak udzielając „Polsko – Ukraińskiej Akademii Bezpieczeństwa i Współpracy”
swych honorowych patronatów.
Projekt obejmował organizację następujących działań:
 wizyta studyjna delegacji polskiej na LPUBŻ;
 kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 międzynarodowe ćwiczenia ratownicze;
 konferencja naukowa na temat możliwości unifikacji systemów ochrony ludności i pomocy
ratowniczej w kontekście potencjalnej integracji europejskiej Ukrainy.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W toku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty bezpośrednie:
 dzięki zorganizowaniu wizyty studyjnej polskich służb ratowniczych w siedzibie LPUBŻ
zwiększyła się częstotliwości interakcji pomiędzy przedstawicielami polskich i ukraińskich
służb ratowniczych działających na terenie Lwowa i powiatu sanockiego. Patrz: tekst
i videorelacja Jerzego Zuby (koordynator projektu)
http://www.zagorz.pl/home/311-wizyta-studyjna-we-lwowie
 15-osobowa grupa strażaków – ochotników oraz funkcjonariuszy Policji i Straży
Granicznej podniosła swe kwalifikacje w zakresie ratownictwa kończąc kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Patrz: tekst i fotoreportaż Jerzego Zuby
http://esanok.pl/2012/zdali-egzaminy-beda-ratowac-ludzi-zdjecia.html
 160 – osobowa grupa strażaków – ochotników i funkcjonariuszy reprezentujących takie
służby, jak: LPUBŻ, Bieszczadzka Grupa GOPR w Sanoku, Placówka Straży Granicznej
w Sanoku, Jednostka Gaśniczo – Ratownicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sanoku, 10 Jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz i Gminy Sanok, Komenda
Powiatowa Policji w Sanoku, Zespół Ratowniczy SP ZOZ w Sanoku – podniosła swe
kwalifikacje praktyczne z zakresu ratownictwa uczestnicząc w międzynarodowych
ćwiczeniach ratowniczych. Patrz videorelacja i galeria zdjęć Portal Regionalny Esanok.pl
http://esanok.pl/2012/podsumowanie-miedzynarodowych-cwiczen-ratowniczych-wkalnicy-video-hd.html
 100 – osobowa grupa wolontariuszy i funkcjonariuszy reprezentujących polskie i
ukraińskie instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa publicznego podniosła
swój poziom wiedzy na temat możliwości unifikacji systemów ochrony ludności i pomocy
ratowniczej w kontekście integracji Ukrainy z UE, uczestnicząc w konferencji naukowej,
którą zainaugurował wykład bryg. Mariusza Feltynowskiego – z-cy Dyrektora Krajowego
Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie na temat międzynarodowych systemów ochrony ludności i pomocy
ratowniczej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Mechanizmu Wspólnotowego
Ochrony Ludności (European Community Mechanism for Civil Protection). Patrz
videorelacja
i
galeria
zdjęć
Portal
Regionalny
Esanok.pl
http://esanok.pl/2012/podsumowanie-miedzynarodowych-cwiczen-ratowniczych-wkalnicy-video-hd.html
 Zwieńczeniem kilkumiesięcznych działań stało się podpisanie umowy o współpracy
transgranicznej pomiędzy LPUBŻ i Gminą Zagórz. Dokument ten otworzył możliwości
kontynuacji działań zainicjowanych w związku z realizacją projektu Polsko – Ukraińska
Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012” m.in. poprzez wspólne
aplikowanie do programów finansowanych z funduszy UE oraz intensyfikację
wzajemnych kontaktów przy okazji wydarzeń naukowych i kulturalnych organizowanych
przez partnerów. Patrz: tekst i videorelacja Jerzego Zuby
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http://www.zagorz.pl/home/405-swieto-lwowskich-strazakow-video
Dzięki zaangażowaniu się w realizację projektu lokalnych mediów pośrednimi beneficjentami jego
pozytywnych efektów zwłaszcza w zakresie: popularyzacji idei integracji europejskiej,
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa oraz poprawy stopnia wzajemnego postrzegania się
Polaków i Ukraińców – stały się lokalne społeczności żyjące w rejonie polsko – ukraińskiego
pogranicza. Punktem wyjścia do pomiaru osiągniętego w ten sposób efektu multiplikacji projektu
są statystyki poczytności multimedialnych publikacji na temat kolejnych etapów projektu
wahające się w granicach od kilkuset do kilku tysięcy odsłon.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt pt. Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012”
uzyskał dofinansowanie w wysokości 36 540,00 zł. w ramach programu Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla
Demokracji. Gmina Zagórz wsparła organizację projektu kwotą 7 886,00 zł. Uwzględniając wkład
pracy wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań projektowych, jak również
koszt wykorzystania specjalistycznego sprzętu poszczególnych służb łączny koszt realizacji
projektu zamknął się kwotą blisko 65 000 zł.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Podstawową barierą w realizacji projektu była granica dzieląca Polskę i Ukrainę. Związane z jej
istnieniem ograniczenia (zaproszenia, wizy, odprawy) wielokrotnie stawiały pod znakiem zapytania
terminowość realizacji działań projektowych. Stąd też anonsowanej tu inicjatywie towarzyszyło
mocne proeuropejskie przesłanie dobrze wpisujące się we wzmożone zainteresowanie Pana
Prezydenta Bronisława Komorowskiego wschodnim sąsiedztwem i Partnerstwem Wschodnim, a
w ramach tego Partnerstwa relacjami z Ukrainą.
W lutym br. podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Jaromir Sokołowski wyjaśniając
dziennikarzom powody wzmożonej aktywności Prezydenta RP na „kierunku wschodnim”
wypowiedział znamienne słowa, które są najlepszym mottem przedstawianego tu projektu:
„Ukraina stoi wobec bardzo ważnego wyboru, który będzie decydował o przyszłości tego kraju.
Polskim obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy w jej drodze na Zachód”.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Uchwalony przez Radę Najwyższą Ukrainy i wchodzący w życie od lipca 2013 roku "Kodeks
Ochrony Cywilnej" otwiera możliwości tworzenia i rozwoju ochotniczych formacji
przeciwpożarowych na Ukrainie. Do tej pory Ochotnicze Straże Pożarne Ukrainy nie spełniały
funkcji ratowniczo-gaśniczych i nie były włączone do ogólnokrajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego. W tej sytuacji przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Polski otwiera się
historyczna możliwość uczestnictwa w tworzeniu struktur ochotniczego ruchu strażackiego na
Ukrainie poprzez transfer polskich doświadczeń mający szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa
ludności zamieszkującej w rejonach przygranicznych. Osoby i instytucje zainteresowane tą
problematyką mogą liczyć na nasze kontakty, doświadczenia i współpracę.
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