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Bizimle İletişime Geçin 
 

WEBSİTESİ 

http://volinact.com/en  

 

E-POSTA 

volinact21@gmail.com 

 

FACEBOOK 

http://www.facebook.com/VOLinACT 

Proje Bilgisi Çıktılar  

 
VOLinACT projesi, Gönüllülerin Yangından 

Korunma Kuruluşları içinde (her ülkede 

mevcut veya oluşturulacak) işbirliği yapacak 

belirli gönüllü profilleri oluşturmayı hazırlık 

faaliyetlerinin optimizasyonu ve herhangi 

afet sonrası sürecinde insanların ihtiyaçlarını 

ele almayı amaçlamaktadır.  

Projenin ana hedefleri: 

• Orman yangınlarının önlenmesi 

gerekliliğinin yaygınlaştırılması; 

• Bilinçlendirme faaliyetleri ve gönüllüleri 

eğitmek; 

• Gönüllülerin Yangından Korunma 

Kuruluşları içinde işbirliği yapmak için özel 

gönüllü profillerinin oluşturulması. 

Proje süresince, gönüllülerin  bu profillerin 

yalnızca ulusal düzeydeki acil durumlarda 

değil, aynı zamanda diğer AB ülkelerindeki 

gönüllü ekiplerini desteklemek için de hazır 

olabilmelerini hedeflemekte olup,  

uluslararası bir ortamda çalışmak için e-

öğrenme oturumları aracılığıyla eğitim 

almaları sağlanacaktır.  

VOLinACT, potansiyel itfaiyeci gönüllüleri için 

nasıl, neden ve ne hakkında bilgi içeren bir 

web sitesi oluşturacaktır. Kursiyerlerin proje 

süresince birbirlerini tanımaları ve acil 

durumlarda daha iyi işbirliği yapmaları için 

sosyal medyada da gruplar oluşturacağız. 

 

VOLinACT Projesinin ana faaliyetleri aşağıdadır: 

• VOLinACT projesiyle ilgili olarak ortakların organizasyonları 

arasında becerilerin ve yetkinliklerin haritalandırılmasıdır. Bir 

beceri haritası, proje gönüllülerinin ne bildiklerini ve neler 

yapabileceklerini bulmaları, bilgi ve performanslarındaki 

boşlukları veya eksiklikleri keşfetmeleri ve etkili öğrenme 

çözümleri planlamaları ve sunmaları için VOLinACT'a yardımcı 

olacaktır. 

• Gönüllülük yeterliliklerini artırmaya hevesli yetişkin öğrenciler 

için bir dizi eğitim aracı olacak bir VOLinACT araç setinin 

oluşturulmasıdır. 

Bu bağlamda, VOLinACT'ın tanımlanmış çıktıları aşağıdaki gibidir: 

Ç1: Eğitmenler için Yetkinlik Haritası geliştirme 

Ç2: Gönüllüler için Eğitim Araç Seti Oluşturma 

Ç3: Eğitim ve Test Metodolojisi 

Ç4: Online Erişim Platformu 

Ç5: Android için Strateji Oyunu 
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Projenin 1. Online Toplantısı 

Proje Ortakları 

 

 

OIKOPOLIS, bir dizi yerel ve uluslararası faaliyet yoluyla çevre okuryazarlığı ve kültürel 

yeterliliğe odaklanan bir kuruluştur. 

 

Ovar Forma, bir VET Okulu olan Escola Profissional de Cortegaça'nın sahibidir. 

Bireylerin gelişimine katkıda bulunmak için öğrenme, araştırma ve formasyon 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

SBTC, kendini yeniliğin desteklenmesine ve girişimcilik ruhunun güçlendirilmesine 

adamış bir Türk KOBİ'sidir. Ve hedef kitlelerinin spesifik sorunlarına çözümler 

sunmaktadır. 

 

LARES Italia – Ulusal Sivil Koruma Uzmanları Birliği, 2006 yılında kurulmuş Sivil Koruma 

alanında bir İtalyan Derneğidir. LARES Italia'nın temel amacı, öğrencileri, mezunları, 

uzmanları ve akademisyenleri afetlerde ulusal ölçekte temsil etmek ve dahil etmektir.  

 

Gürcistan Teknik Üniversitesi (GTU) 1922 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri 

Gürcistan'ın önde gelen üniversitelerinden biridir. GTU, AB projelerine aktif olarak 

katılmaktadır ve birçok Avrupa Üniversitesi ile yakın bağları bulunmaktadır. 

 

TRAINING 2000, farklı sektörlerde (VET/Yetişkin Eğitimi/Okul Eğitimi) eğitim ve öğretim 

deneyimine sahip, yetişkin eğitimi için İtalya'nın Marche Bölgesinde akredite edilmiş 

bir eğitim kuruluşudur. 

 

Covid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle proje toplantıları şu anda sadece sanal olarak yapılabilmektedir. Bunun 

için VOLinACT ekibi 23 Kasım 2020 tarihinde sanal olarak bir araya geldi. Proje koordinatörü OIKOPOLIS, proje 

ortaklarını ZOOM üzerinde ağırladı ve proje ortakları kendi organizasyonlarını ve projeye katkılarını sundular. 

Proje toplantısına ilişkin tüm detaylar ve fotoğraflar buradadır. Lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.   

 

https://volinact.com/en/gallery-2/

