FEU Modus Operandi
- w poszukiwaniu celów i wyzwań wymienionych w Statucie
1. Zapewnienie wewnętrznej, pan-europejskiej sieci dla/wśród
przedstawicieli, gdzie mogą oni:
• porównywać bieżącą ,,dobrą praktykę” pomiędzy krajami
• zdobyć dostęp do doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej
• dzielić się doświadczeniami oraz wyciągać lekcje z określonych
zdarzeń
• dzielić się problemami
• zapewnić przedstawicielom użyteczne i przystępne informacje, które
mogliby przekazać stowarzyszeniom w swoich krajach
2. Współdziałanie z zewnętrzną siecią międzynarodowych urzędów
i instytucji, np.:
• Komisją Europejską
• EFSCA (Europejskie Stowarzyszenie Szkół Pożarniczych)
• CTIF ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb PożarniczoRatowniczych)
• EENA (Stowarzyszenie Europejskiego Numeru Alarmowego)
• EFA (Europejska Akademia Pożarnicza)
• EAPC (Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego)
• komunikowanie się z szerszą społecznością pożarniczą
3. Ustalenie możliwości oraz wykorzystanie środków finansowych do
realizacji projektów w ramach programów UE, np.:
• FEUCARE
• EUSR
• SafeHotel
• Multicom 112
• FireComp
4. Rozpowszechnianie wyników projektów oraz działań innych instytucji,
np.:
• OASIS
• REACT
• ADDRESS

5. Inicjowanie oraz wspieranie wewnętrznych działań projektowych FEU:
• System Dowodzenia
• Zarządzanie Stresem w Zdarzeniach o Charakterze Krytycznym
• Statystyka
• Słownictwo
• SafeHotel
6. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego dzięki spotkaniom
FEU poprzez:
• podnoszenie świadomości nt. działalności FEU w kraju goszczącym
spotkanie
• identyfikowanie tematu na każde spotkanie oraz wypracowywanie
wyników
• organizowanie konferencji FIRESAFE Europe (zwykle co dwa lata)
7. Poprzez stronę internetową:
• możliwość dzielenia się oraz poszukiwanie informacji pomiędzy
członkami FEU oraz ich
• rozpowszechnianie wyników projektów realizowanych w ramach FEU
• oferowanie wiedzy specjalistycznej członków FEU szerszej
społeczności pożarniczej oraz społeczeństwu (Eksperci FEU)
• działanie jako centrum informacji dla delegatów między spotkaniami
(Newsletters)
• zapewnienie bazy danych użytecznych zwrotów i definicji (walka
z pożarami, ratownictwo medyczne, pomoc techniczna)

FEU Modus Operandi
- in pursuit of the Aims and Objectives outlined in the Constitution
1. To provide an internal, pan-European network for/among delegates where
they can:
• Compare current ‘best practice’ across national borders
• Access experience, knowledge & expertise
• Report on & learn from specific incidents
• Share problems
• Provide delegates with useful & accessible information for transfer to
their national Associations
2. To interact with an external network of international agencies & bodies e.g.:
• European Commission
• EFSCA (European Fire Services Colleges’ Association)
• CTIF (International association of fire and rescue service)
• EENA (European Emergency Number Association)
• EFA (European Fire Academy)
• EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council)
• Communicate with the wider fire service community
3. To identify and avail of funding opportunities for the execution of projects
under EU Programmes, e.g.:
• FEUCARE
• EUSR
• SafeHotel
• Multicom 112
• FireComp
4. To disseminate the results of projects & activities of other agencies e.g.:
• OASIS
• REACT
• ADDRESS

5. To initiate and support internal FEU project work:
• Incident Command System
• Critical Incident Stress Management
• Statistics
• Vocabulary
• SafeHotel
6. To enhance fire safety through its meetings by:
• Raising awareness of FEU in the host country
• Identifying a theme for each meeting and producing results
• Organising FIRESAFE Europe conference (normally every two years).
7. Through the website to:
• Allow members to share & seek information,
• To disseminate results of FEU projects
• To promote FEU activities to the public
• To offer the expertise of its members to the wider fire service community
and the public (FEU Experts)
• To act as an information hub for delegates between meetings
(Newsletters)
• To provide a database of useful terms and definitions (fire fighting,
medical emergency response, technical assistance)

