
Як створити підрозділ, який буде 
працювати 

Аґнєшка Пясецька, експерт проєкту Вогнеборці 

 



Роль приміщення в побудові команди  

Якщо будівля пожежної частини  
є лише гаражем, у шафах якого  
висить уніформа,  
а під нею — штани з взуттям, вона  
ніколи не виконуватиме інтеграційну  
функцію. 
Будівля пожежної станції має бути  
місцем, де активні пожежники та 
 інші члени добровільної пожежної  
команди бажають  
проводити свій вільний час  
і забезпечувати простір для інтеграції. 
 



Роль приміщення в побудові команди  

На прикладі Польщі мінімальний стандарт  

– загальна кімната.  

У цій загальній кімнаті будуть: 

 телевізор з великим монітором і диваном,  

щоб разом дивитися матч 

 для шафи, трофеїв та інших речей, якими учасники  

хочуть похвалитися 

 настільні ігри, карти, тематичні іграшки для дітей 

 

 



Роль приміщення в побудові команди 

Приміщення  
центру безпеки 
Солотвино 



Роль приміщення в побудові команди 

Депо ДПК  
в Ожарові Мазовецькому 



Роль приміщення в побудові команди 

Скромне місце для 
проведення часу,  
ДПК 
Боженцін 



Збори 

Найбільший ризик представляє  
ситуація, коли лише деякі члени  
реально беруть участь у житті  
організації. 
 
Найважливішим фактором інтеграції 
та побудови  
життя ДПК є колективні збори.  
Ви обираєте день і час для зустрічі,  
які в принципі всіх влаштовують. 



Збори 

- Господарські – 2 x місяць 
- Тренінгові - 2 x місяць 
- Інтеграційні - 1 x місяць 

Знання треба повторювати! 



Молодіжні Дружини 

Не можна допускати, щоб Молодіжні Дружини  
ставали своєрідними сховищами, в яких молодь  
чекає повноліття, щоб лише тоді  
(пройшовши відповідну підготовку)  
брати участь у акціях. 

Опікуном молодих має бути людина такого ж віку,  
той, хто ще мить тому сам був підлітком. Такій людині  
найлегше буде придумати діяльність  
МД в привабливому вигляді. 

ДПК Миканув каное пікнік 



Жінки в ДПК 

Жінки в ДПК можуть мати  
власну секцію 

Жінки в ДПК Миканув 



ДПК в спільноті 

 - церковна служба 
- забезпечення безпеки заходів 
- ДПК на всіх святах та заходах району 
- день відкритих дверей у пожежній частині 
- нагородження вогнеборців за особливі заслуги 

ДПК Длугосіодло 



Люди, які Вам потрібні 

Функції, не пов'язані з безпосереднім  
реагуванням на події,  
але необхідні для життя частини: 
- Лідер - начальник 
- консерватор обладнання  
(який стежить скільки чого є і в якому стані) 
- опікун молодіжної дружини 
- скарбник - який стежить за грошима  
(навіть якщо ДПК безпосередньо керує громада) 
- літописець –  
фахівець із комунікації та реклами 

ДПК Миканув 



Підсумок 

Життя Добровільної пожежної команди –  
це не лише поїздка на подію,  
яка може траплятися рідко. 
Це збори, повторення знань,  
спільні вправи з іншими підрозділами,  
навчання молоді та функціонування 
 в місцевому середовищі.  
 
Тільки така екосистема гарантує ДПК  
розвиток. 

ДПК Миканув 



Люди, які Вам потрібні 

Просимо підготувати річний  
план роботи Вашої команди до  
21.10 – 
Наші експерти дадуть відгуки 

Дякуємо за увагу! 


