Kviečiame Užusienio bendruomenės narius į renginius:
2017 m. lapkričio 26 d. (sekmadienis) 14.00 val. prevencinė akcija “Sutik Kalėdas saugiai“
Gaisrai, „kasdieninės“ nelaimės, kurių kaltininkai daugiau nei pusę atvejų – žmonės.
Visuomenės švietimas gaisrinės saugos klausimas vykdomas įvairiausiomis priemonėmis, bet praktinių
įgūdžių visuomenė turi nepakankamai, o praktiniai įgūdžiai nemažiau svarbūs nei teorinės žinios, juk
ekstremaliose situacijose reiks ryžtingai imtis praktinių veiksmų.

Keli iš mūsų moka
naudotis gesintuvais
ir nedegiu
audeklu?..

O kam yra tekę pačiam
gesinti gesintuvu?!

Gaisro pavojus kyla visiems vienodas, taigi, mokėdami užgesinti vos įsiplieskusį gaisrą,
išvengtume didelių nelaimių.
Taigi šios akcijos metu turėsite puikią galimybę išklausyti paskaitų ciklą bei sudalyvauti praktinėse
pratybose.

Mokymo – pratybų eiga
1. Paskaitos:
1.1 „Pirminės gaisro gesinimo priemonės“;
1.2 „Autonominiai gaisro aptikimo jutikliai“;
1.3 „Saugus elgesys su pirotechnika“;
1.4 „Kūrenkime saugiai“.
2. Pratybos:
2.1. Gaisro židinio gesinimas gesintuvu ir nedegiu audeklu;
2.2. Užsidegusių puode riebalų, aliejaus gesinimas dangčiu;
2.3.Užsidegusių puode riebalų ar aliejaus netinkamo gesinimo vandeniu pasekmės - ugnies pliūpsnio
– demonstravimas.
(Mokymu pradžia 14.00 val. Bendruomenės namuose, Užusienio g. 91, Vilnius, tęsinys
aikštelėje šalia bendruomenės namų).

2017 m. lapkričio 26 d. (sekmadienis) 16.00 val. edukacinė programa „Kalėdinių vainikų
gamyba“
Nuotaikingoje kalėdinėje edukacijoje išmoksite
gaminti kalėdinius vainikus.
Edukacijoje sužinosite gražiausias istorijas apie
šv. Kalėdų tradicijas bei kiekvienas galėsite sau
pasigaminsite po šventinį vainiką.
(mokymai vyks Bendruomenės namuose,
Užusienio g. 91, Vilnius)

2017 m. lapkričio 29 - 30 d. autonominiai dūmų detektoriai – signalizatorių montavimas
namuose.
Daugelio gaisrų pasekmės nebūtų tokios skaudžios, jeigu gyventojai
namuose būtų įsirengę autonominius dūmų signalizatorius, garsiniu
signalu įspėjančius apie gaisrą. Gaisro gesinimas ir jo pasekmės
tiesiogiai priklauso nuo ankstyvo gaisro aptikimo.
(bendruomenės valdyba išrinks 20 labiausiai socialiai
pažeidžiamų šeimų (namų), kuriuose šiomis dienomis savanoriai
sumontuos po vieną dūmų detektorių kiekviename iš šių namų.
Taip pat savanoriai apsilankys šeimose (namuose) kuriuose 2016
m. sumontavo dūmų detektorius, patikrins detektorių būklę.)

Renginiai finansuojami iš projektų:
„Naujininkų seniūnijos bendruomenių bei NVO bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas
vykdant bendras veiklas“, pagal Lietuvos Respublikos NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
programa;
„Aktyvus žmogus – stipri bendruomenė“, pagal Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir
bendruomenių rėmimo programa.

Kviečiame visus prisidėti prie akcijų.
Kontaktinis asmuo Romualdas Kazlauskas, tel. 869921221

