
Tam, kad būtų galima užkirsti kelią nelaimėms, joms 
pasirengti ir į jas reaguoti, reikia glaudaus bendradarbiavimo, 
veiksmų koordinavimo įvairiais lygmenimis ir įgūdžių bei 
patirties. Sąjungos civilinės saugos žinių tinklu, sukurtu 
Sprendimu Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą visose šiose srityse. Jis 
suburia civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektus, 
kad jie galėtų bendradarbiauti ir mokytis vieni iš kitų, 
taip sustiprindami bendrus ES gebėjimus ir sugebėjimą 
likviduoti įvairių nelaimių padarinius.

Žinių tinklas, kaip žinių tarpininkas, yra priemonė, 
padedanti civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektams 
lengviau gauti aktualias žinias ir suteikianti jiems erdvę, 
kurioje jie gali kartu mokytis, dirbti ir augti. 

Sudarydamas palankesnes sąlygas užmegzti 
partnerystės ryšius, tinklas jungia suinteresuotąsias 
šalis, veikiančias įvairiais lygmenimis (nuo vietinio iki 
tarptautinio, nuo vyriausybinio iki nevyriausybinio ir nuo 
politinio iki mokslo bei veiklos), organizuoja virtualius 
ir kontaktinius renginius bei finansuoja bendras ir 
tarpsektorines iniciatyvas.  

Tinklas taip pat veikia kaip inovacijų katalizatorius, 
skatindamas mokslinius tyrimus ir palengvindamas naujų 
technologijų ir procesų diegimą bei įsisavinimą civilinės 
saugos ir nelaimių valdymo srityse. 
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Žinių tinklas iš pradžių sutelks dėmesį į gerai žinomų ir sėkmingų esamų veiksmų įgyvendinimą, jų stiprinimą ir įtraukumo 
didinimą. Vėliau jis pristatys naujas iniciatyvas, skirtas toliau remti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM), jo 
narius ir dalyvaujančias valstybes.

Žinių tinklo veikla suskirstyta į dvi sritis: gebėjimų ugdymas ir mokslas. Jas papildo universali viso tinklo veikla, apjungianti 
abi sritis ir taip užtikrinanti nuoseklumą ir sinergiją.

SCSM mokymo programa 
Ekspertų mokymai, kad jie galėtų kartu 
vykdyti prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo veiklą pasitelkiant SCSM.

Civilinės saugos ekspertų mainai 
Mainų programa, pagal kurią ekspertai gali 
kuriam laikui išvykti į užsienį ir ten dalytis 
savo patirtimi bei įgyti naujų darbo įgūdžių.

SCSM įgytos patirties programa 
Misijų ir kitos veiklos metu įgyta patirtis ir 
geroji praktika, kurias pasitelkus didinamas 
SCSM efektyvumas ir veiksmingumas.

Civilinės saugos pratybos 
Pratybos, tokios kaip EU MODEX, kuriomis 
gerinamas pasirengimas bei Europos 
civilinės saugos institucijų ir grupių 
bendradarbiavimas.

Galimybė lengviau užmegzti partnerystės 
ryšius 
Iniciatyvų, skirtų suartinti civilinės saugos ir 
nelaimių valdymo bendruomenes ir skatinti jų 
bendradarbiavimą, finansavimas.

Mokslinės rekomendacijos ir inovacijos  
Ryšys su moksliniais tinklais, kurie suteikia 
SCSM specifinių žinių 
ir skatina mokslinius tyrimus bei inovacijas.

Teminiai seminarai ir konferencijos 
Galimybė mokytis ir užmegzti ryšius, 
atsižvelgiant į konkrečius esamus ar naujus 
poreikius ir riziką.

E. pašto adresas 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

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

Informuotumo didinimo veikla  
Iniciatyvos, kuriomis didinamas visuomenės 
informuotumas apie nelaimių riziką ir civilinės 
saugos veiklą prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo srityse.

Bendruomenės įsitraukimas
Reguliarus dialogas su valstybėmis narėmis 
ir dalyvaujančiomis valstybėmis bei kitais 
suinteresuotaisiais subjektais visais žinių 
tinklo veiklos klausimais.

#CivProKnowNet

Apsilankykite mūsų svetainėje adresu  
https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Prisijunkite.Dalykitės.Aukite.
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