Nastavno nacionalno središte civilne zaštite

Nositelj je izrade politika razvoja edukacije, osposobljavanja i obuka u području sustava civilne
zaštite; izrađuje jedinstvenu metodologiju za izradu nastavnih planova i programa u području
civilne zaštite; nositelj je izrade nastavnih standarda, nastavnih programa i planova
osposobljavanja i nadzire njihovu provedbu; utvrđuje potrebe i prioritete za osposobljavanje
svih sudionika sustava civilne zaštite te temeljem istih izrađuje plan njihovog osposobljavanja;
utvrđuje uvjete za izdavanje suglasnosti obrazovnim organizacijama za provođenje
osposobljavanja u području civilne zaštite i vrši njihov nadzor; priprema, provodi i nadzire
poslove osnovnog i specijalističkog osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; organizira i
provodi edukacije o upravljanju u krizama te većim nesrećama i katastrofama; organizira i
provodi osposobljavanje službenika Ravnateljstva civilne zaštite te njihovu pedagoškoandragošku edukaciju za provedbu osposobljavanja sudionika sustava civilne zaštite; stalno
ažurira nastavne planove i programe obrazovanja u sustavu; provodi evaluaciju svih oblika
izobrazbe; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju te izdaje uvjerenja i potvrde o
svim provedenim oblicima izobrazbe; u cijelom procesu organizacije, odabira predavača,
realizacije i evaluacije stalno surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva civilne
zaštite; nositelj je selekcije i odabira honorarnih predavača – instruktora za izvođenje obuke iz
područja civilne zaštite koje organizira i provodi Nacionalno nastavno središte; izrađuje
izvješće o realizaciji; unosi podatke o polaznicima u odgovarajuće evidencije; sudjeluje u
međunarodnoj suradnji u okviru svojih djelatnosti i neposrednoj realizaciji međunarodnih
projekata; ostvaruje suradnju sa nastavno-naučnim institucijama i prati sve novosti u djelatnosti
civilne zaštite kao i u pedagoško-andragoškoj znanosti te predlaže promjene i poboljšanja u
izobrazbi; prati razvoj moderne nastavne tehnologije te predlaže njenu nabavku; organizira
suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama u području
obrazovanja; sudjeluje u psihološkoj pripremi pripadnika te sudionika sustava Civilne zaštite;
sudjeluje u provođenju stručnog nadzora nad specijalističkim osposobljavanjem u području
civilne zaštite, a koje provode druge pravne osobe; sudjeluje u pripremi i provođenju domaćih
i međunarodnih seminara, tečajeva, radionica i vježbi u sustavu civilne zaštite; razvija i
primjenjuje stručne i znanstvene metode u području civilne zaštite; sudjeluje u izradi propisa iz
svog područja rada; provodi poslove pedagoško-andragoškog rada; sudjeluje u pripremi i izradi
stručne literature, organizaciji nakladničke djelatnosti te izradi elektronskih edicija; skrbi o
knjižničnoj građi; predlaže nabavu stručne literature. Ustrojava se na razini sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite
ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb sa sjedištem u Zagrebu
Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split sa sjedištem u Splitu.

