
Katastroofide ennetamine, nendeks valmistumine ja neile 
reageerimine nõuab tugevat koostööd, koordineerimist 
paljudel tasanditel ning oskuste ja eksperditeadmiste 
kombineerimist. Otsusega nr  1313/2013/EL loodud liidu 
elanikkonnakaitse teadmusvõrgustiku eesmärk on 
tugevdada liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kõigis 
neis aspektides. See toob kokku elanikkonnakaitses ja 
katastroofide ohjamises osalejad, et teha koostööd ja 
üksteiselt õppida, et tugevdada ELi üldist suutlikkust ning 
suutlikkust katastroofidega toime tulla.

Teadmiste vahendajana on teadmusvõrgustik vahend, 
mille abil teha asjakohased teadmised elanikkonnakaitse 
ja katastroofide ohjamisega tegelevatele osalejatele 
kättesaadavamaks, pakkudes neile võimalust koos õppida, 
töötada ja kasvada. 

Partnerluse korraldajana ühendab see erinevaid 
sidusrühmi, kes tegutsevad erinevatel tasanditel, alates 
kohalikust kuni rahvusvahelise, valitsuse ja valitsusväliste 
organisatsioonideni ning poliitilistest ja operatiivsetest, 
virtuaalsete ja vahetute ürituste korraldamisest ning ühis- 
ja sektoriüleste algatuste rahastamisest.  

See toimib ka innovatsiooni katalüsaatorina, 
stimuleerides teadusuuringuid ning hõlbustades 
uute tehnoloogiate ja protsesside kasutuselevõttu 
elanikkonnakaitse ja katastroofide ohjamise valdkonnas. 
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Tegevused

Teadmusvõrgustik keskendub esialgu teadaolevate ja edukate olemasolevate tegevuste rakendamisele, nende 
tugevdamisele ja kaasavamaks muutmisele. Hilisemas etapis esitab komisjon uusi algatusi, et veelgi toetada liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi ning liikmesriike ja osalevaid riike.

Teadmusvõrgustiku tegevus on üles ehitatud kahele sambale  – suutlikkuse arendamine ja teadus  – ning seda 
täiendavad valdkonnaülesed ja võrgustikuülesed tegevused, mis ühendavad sambad omavahel, tagades sidususe ja 
koostoime.

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi 
koolitusprogramm 
Ekspertide koolitamine, et teha liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi raames 
koostööd ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimismeetmete alal.

Elanikukaitse ekspertide vahetus 
Vahetusprogramm, mis võimaldab 
ekspertidel veeta mõnda aega välismaal, 
et jagada kogemusi ja omandada uusi 
tegevusoskusi.

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi 
õppetundide programm 
Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi 
tõhusust ja tulemuslikkust suurendavatest 
lähetustest ja muudest tegevustest saadud 
õppetunnid ja head tavad.

Elanikukaitse õppused 
Õppused, näiteks EU MODEX, millega 
parandatakse valmisolekut ja tõhustatakse 
koostööd Euroopa elanikkonnakaitseasutuste 
ja -meeskondade vahel.

Partnerluste loomise võimalused 
Selliste algatuste rahastamine, mille 
eesmärk on lähendada elanikkonnakaitse 
ja katastroofide ohjamisega tegelevaid 
kogukondi ning edendada nende koostööd.

Teaduslik nõustamine ja innovatsioon  
Ühenduse loomine teadusvõrgustikega, 
et pakkuda liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismile eriteadmisi ning ergutada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Temaatilised seminarid ja konverentsid 
Konkreetsete olemasolevate või tekkivate 
vajaduste ning riskidega seotud õppimis- ja 
võrgustike loomise võimalused.

E-post 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Platvorm 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Teadlikkuse suurendamise tegevused  
Algatused, millega suurendatakse 
üldsuse teadlikkust katastroofiohust 
ning elanikkonnakaitsealast tegevust 
ennetamise, valmisoleku ja reageerimise 
valdkonnas.

Kogukonna kaasamine
Korrapärane dialoog liikmesriikide 
ja osalevate riikide ning muude 
sidusrühmadega teadmusvõrgustiku kõigis 
aspektides.

#CivProKnowNet

Külastage meid aadressil: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Olge ühenduses. Jagage. Kasvage.
liidu elanikkonnakaitse teadmusvõrgustik
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