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UTBILDNINGSKONFERENS   

I YAREMCHE 
RESERAPPORT  –  19-30 oktober 2015  
 
 
 
 

BAKGRUND____________________________________ 

När förfrågan kom från Forum 
Syd om fortsatt projekt i 
Ukraina, påbörjades samtal med 
projektledare , 
generalsekreterare och 
utbildningschef i SCF.  

Beslut togs att i de två 
kommande projekten bär riks-
förbundet ansvaret. 
   Forum Syd har beviljat pengar 
för ett projekt 2015, med  

samma upplägg som hösten 
2014 där vi utbildade FRG-
ledare och FRG-medlemmar. 
   Inför 2016-2017 har pengar 
beviljats för ett större projekt.   

 

DELTAGARE___________________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare. 
Claes-Göran Ekhall, biträdande 
projektledare. 
  

 Jan Welander, instruktör SCF. 
Staffan Jackson, instruktör SCF.   

 
Tolk: Vitali Shumchenko, Kiev. 

Från Ukraina: 
Del 1, Ledarutbildning: 20 pers.  
Del 2, Medlemsutbildn: 35 pers. 
samt 5 pers. från RK´s ledning. 

DAGBOKSANTECKNINGAR____________________ 
 

Måndag 19 oktober  
Övernattning på Hotel Arlanda. 

 
Tisdag 20 oktober  
Flyget mellan Warszawa och 
Lviv kan inte landa på grund av 
dåligt väder. Planet återvänder 
efter två försök till Warszawa 
för att invänta nästa flyg. Vi är 
ca fyra timmar försenade när vi 
anländer till hotellet i Yaremche.  
 

Onsdag 21 oktober  
I Yaremche möter oss Börje 
Bergman från Värmland. Han 
har kört MiniAnne-dockor till 
våra utbildningar men också 
kläder och leksaker till 
barnhemmet i Yaremche.   
   Resten av dagen förbereder vi  
torsdagens utbildningsstart. 

 
Claes-Göran Ekhall och Börje Bergman intill Örebro distriktets minibuss.  
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Torsdag 22 oktober  
Del 1. Ledarutbildning 
Utbildningen börjar kl. 11.00, på 
utsatt tid. 20 elever från Ivano-
Frankivsk och Lviv är uttagna 
till FRG-ledare.  
   Även i år är det en relativt låg 
medelålder och en jämn fördel-
ning mellan könen.  
   Pekka hälsar alla välkomna 
och går igenom historiken från 
projektet ”Säkerhet för alla” 
(2004-2009), till nuvarande 
projekt kring FRG. 
   Claes-Göran redovisar hur 
FRG fungerar i Sverige och vi-
sar bilder från övningar samt ett 
bildspel från den stora skogs-
branden i Västmanland 2014. 
   Valeri redovisar Röda korsets 
organisation i Ukraina.  
   Efter lunch tar instruktörerna 
Jan och Staffan hand om ledar-
utbildningen. Deltagarna visar 
stort intresse och grupparbetena 
går mycket bra. 

 
Fredag 23 oktober  
Del 1. Ledarutbildning (forts)  
Jan och Staffan fortsätter ledar-
utbildningen enligt samma 
modell som hösten 2014. 
   Grupparbeten genomförs 
både inom- och utomhus med 
gott resultat.  
    
   Dagen avslutas med att del-
tagarna får ett certifikat över 
genomförd utbildning.  

 

 
Första genomgång med FRG ledare. Yaremche, Ukraina 

  
Grupparbeten igång, ledarutbildning, 
Yaremche, Ukraina 

Grupperna lägger pussel under 
tystnad. Efterhand upptäcker de att 
vissa bitar finns hos annan. Samtliga 
fyra grupper löste uppgiften! 

  
Här bygger en av grupperna torn med 
ballonger, sugrör, tejp. Högsta tornet 
vinner! 

Kommunikationsövning pågår! 
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Under lördagen tar vi oss tid för 
återhämtning. Vi besöker 
marknad, ser ett bröllopspar … 

 
… tar en promenad …(Pekka, Jan och Staffan) 

 
… och upplever kyrkliga 
sammanhang! 

Lördag 24 oktober  
Utöver återhämtning enligt 
ovanstående bilder förbereder vi 
morgondagens medlemsutbild-
ning med att iordningställa en 
större konferenssal.   
   Kontakter tas med hotelled-
ning och den ukrainska orga-
nisationen för att kontrollera att 
allt är i sin ordning vad gäller 
program, förläggning, måltider 
och ekonomi. 
 

Söndag 25 oktober  
Del 2. Medlemsutbildning  
FRG-ledarna tar även del av 
denna utbildning tillsammans 
med ytterligare 35 deltagare.   
   Pekka öppnar seminariet på 
utsatt tid (11.00) med att gå  
igenom samtliga projekt från 
starten 2004. 
   Claes-Göran redovisar FRG-
materialet från torsdagen. 
   Jan och Staffan visar krisens  

olika faser. En praktisk övning i 
hur man möter människor i kris, 
genomförs utomhus – även 
denna gång med gott resultat.  
   Staffan går igenom hur man 
tar hand om spontanfrivilliga 
enligt 30-minutersmetoden.    
   Därefter praktiserar deltagarna 
vad de lärt sig, genom att upp-
rätta mottagningsplatser för 
spontanfrivilliga, både inom- 
och utomhus. 

  

 
Bilderna ovan – övning i Krishantering 
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Bilderna ovanför och nedan: 30-
minutersmetoden övas. 

 
 

Måndag 26 oktober  
Del 2. Medlemsutbildning 
(forts)  
Staffan fortsätter den praktiska 
utbildningen om mottagning av 
spontanfrivilliga. Gruppvis 
redovisning med gott resultat! 
   Jan går igenom följande: 
L=Livsfarligt läge. A=Andning.  
samt Hjärt-Lung-Räddning.  
Deltagarna får sedan träna på 
MiniAnne (se bild nedan).  
   Jan visade också hur man ska 
göra vid luftvägsstopp genom  
bukstöt (Heimlichs manöver).  
 

 
På kvällen blir det avskedsmid-
dag med tacktal. Certifikat över-
lämnas till hotelldirektören för 
vänligt bemötande och god 
service. Vi får lyssna till musik 
av lokala förmågor  

Tisdag 27 oktober  
Del 2. Medlemsutbildning 
(forts)  
Jan fortsätter gårdagens lektion i 
”LABC” med B=Blödning och 
C=Cirkulationssvikt. Han ger en 
praktisk övning i hur man lägger 
förband.  
 
Katastrofövning genomförs 
utomhus i anslutning till järn-
vägen som går utanför hotellet. 
Scenariot är en tågolycka med 
över tio skadade som sårskade-
markörer. Några bildar en rädd-
ningsgrupp och en annan grupp 
är observatörer.  
   Övningen går i huvudsak bra 
och får ses som en typövning 
som deltagarna sedan kan 
genomföra på sina hemmaplan. 
 
Medlemsutbildningen avslutas 
och deltagarna får även denna 
gång ett certifikat på ukrainska 
om genomgången utbildning.  
   Det blir tacktal och utdelning 
av minnesgåvor. Ett speciellt 
tack riktas till vår tolk, Vitali, 
som deltagit från projektets 
start, och även utfört ett gediget 
arbete mellan våra besök i 
Ukraina.  
 
Deltagarna reser hem under 
eftermiddagen, medan vi från 
Sverige stannar kvar ytterligare 
två dagar. 
 

Onsdag 28 oktober  
På förmiddagen gör vi, liksom 
föregående år, en promenad i 
Karpaterna. Vi imponeras än en 
gång av den mäktiga naturen 
med sina stora klippblock och 
tät gran- och lövskog.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tillämpningsövning på banvallen med 
grundkursen. 
Övningarna görs så realistiska som 
möjligt, viket ovanstående bilder ger 
bra exempel på. 
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På onsdagseftermiddagen över-
lämnar vi de MiniAnne-dockor 
som använts under utbildningen 
och en projektor med tillbehör 
till Valery Starchenko, chef för 
Röda korset i Ivano-Frankivsk 
(bild nedan). Nu kan de själva 
genomföra utbildningar. 
 

 
De ekonomiska transaktionerna 
klaras ut under eftermiddagen 
(lokala transporter, ersättning till 
tolken, m m). Avstämning 
kommer att ske efter några 
veckor hemma i Sverige.  

Vi hinner också med ett besök i 
en djurpark med typiska djur 
från Karpaterna (bl.a, hjortar 
och vildsvin). Detta har blivit 
något av en tradition och Valery 
Starchenko gör oss sällskap  
tillsammans med en säck med 
morötter som vi ger till djuren. 
   Därefter besöker vi barnhem-
met i Yaremche. Även detta har 
blivit en fin tradition. 
 

Torsdag 29 oktober  
Frukost kl. 7. Därefter ännu en 
lång resa. Positivt är att vägarna 
är bättre än förra året.     
   Planet avgår punktligt och via 
Warszawa når vi Arlanda om-
kring kl. 19. Övernattning på 
hotell Arlandastad.  
 

Fredag 30 oktober  
Hemresa med tåg.  

 

RESULTAT______________________________________ 

 Uttagning av deltagare till de båda utbildningarna har skett på ett föredömligt sätt.  

 Vi har nått ut med vårt program till 7 av Ukrainas 25 oblast (län).  

 I Ivano-Frankivsk oblast finns det nu FRG-instruktörer i 9 av 14 räjonger (kommuner)  

 Vi har genomfört utbildningsseminarierna enligt den plan, som vi gemensamt utarbetade i 
Lviv i augusti 2015. Deltagarna är återigen mycket nöjda med utbildningen.  

 Alla praktiska arrangemang har liksom 2014, fungerat utan problem, främst tack vare 
ledningen av Röda Korset i Ivano-Frankivsk.  

FORTSATT ARBETE____________________________  
 
Under 2016-2017 genomförs ett 
större projekt. Denna gång ingår  

bland annat barnsäkerhet samt 
säkerhet för äldre. Projektet  

innehåller också en utveckling 
av FRG. 
 

MATERIEL______________________________________ 
 

 50 st HLR-dockor, Mini-Anne.  

 Första Förband för utbildning.  

 Div. förbrukningsmateriel, inkl USB-minnen och 4 st portabla blädderblock.  

 En portabel dataprojektor, att användas vid fortsatt utbildning. 

 SCF´s pin till varje deltagare, väggkarta Norden/Ukraina.  

 Intyg och certifikat, översatta till Ukrainska.   

 60 st reflexer. 

 8 st Resebrandvarnare till ledningen i Ukraina.  
  
  Pekka Kaukonen, Projektledare 
  Claes-Göran Ekhall, Bitr. projektledare 


