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1. Актуална информация за проекта.
Проектът EVANDE (www.evande.eu) вече е в действие повече от половин година. Бяха
осъществени няколко дейности, насочени главно към събирането на данни, най-добри
практики и доклади, които бяха подробно изучени и оценени, за да се използват в бъдеще за
други продукти. Освен това няколко други дейности бяха стартирани, а други се планират.
Настоящият бюлетин представя актуална информация по проекта, относно разработката на
проектни дейности и резултати, които са срещи на екипа по управление и изпълнение;
задачата за събиране и обработка на данни по въпроса за природните бедствия и гражданска
защита;разработка на инструменти за електронно обучение; обучения и действия по
разпространение на резултатите. Всяка проектна дейност и резултатите от нея са представени
кратко както следва:
1.1. Срещите на екипа по управление и
изпълнение на проекта.

които са ангажирани в прилагането на
проекта.

Втората проектна среща се проведе от 23
до 25 септември 2015 г. в централата на
проектния партньор “Consorci De La Ribera”
в
Алзира,
Испания.
Участваха
представители от всички партньорски
организации, както и персоналът и
сътрудниците на “Consorci De La Ribera”,

Всички участници оцениха напредъка на
проекта
относно
събирането,
филтрирането и проучването на материала,
необходим
за
постигането
на
образователните цели, заложени в проекта
и създаването на уеб-платформа за
електронни курсове.
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Нещо повече, те разработиха подробен
план за бъдещите действия по проекта.
Освен това на участниците беше дадена
възможност да се запознаят с някои
инициативи за насърчаване на устойчивото
развитие и намаляване рисковете от
природни бедствия, които се осъществяват
от местните власти.

на Algemesi’s NGO “Intervention Aid &
Emergency” (IAE) - неправителствена
организация, предоставяща консултантски
услуги на “Consorci De La Ribera” относно
проекта EVANDE. Това НПО разработва
планове за международни спасителни
акции и е много популярно в провинция
Валенсия. Уебсайтът и страницата му в
социалните
мрежи
имат
стотици
последователи.
Планирано е следващата проектна среща
да се проведе в София, България през
април 2016г. Цел на срещата е да се
планира
приложението
на
уебинструментите и конкретни дейности за
обучение, които трябва да бъдат
организирани от партньорите през 2016г.

Организацията домакин “Consorci De La
Ribera” е провела активна информационна
кампания, за да гарантира широкото
отразяване на проекта в медиите.
Информация в пресата и в социалните
мрежи беше публикувана за осведомяване
относно конкретните дейности по време на
срещата и текущото състояние на
развитието на проекта. Тази информация
оказа положително въздействие и беше
широко отразена в медиите в областта Ла
Рибера, включително в списание “Levante”,
което е най-популярното в региона.
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Стратегията за приобщаване на повече
участници в проекта доведе до подкрепата

1.2. Събиране и обработка на данни по въпросите за природните бедствия и защита на
населението.
Тази дейност има за цел да се създадат
тематични брошури за земетресения,
наводнения и рисковете от горски пожари,

както и за най-добрите практики и
европейските процедури за защита на
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населението, които ще се използват за
различни образователни мероприятия.
В момента партньорските организации
финализират събирането и проверката на
информация и най-добри екологични
практики, последствията и реакциите при
природни бедствия, както и анализ на
междуправителствените
европейски
политики и стратегии за намаляване на
рисковете.
След приключването на този процес
парньорите ще работят по разработването
на
публикации
и
образователни
материали, които ще бъдат качени на уебплатфрмата за електронно обучение MOLE
(http://evande.moleportal.eu/).
По конкретно брошурите по въпросите за
земетресения, наводнения и горски
пожари; европейските политики за защита
на населението и докладът за най-добри
практики в областта на гражданската
защита ще бъдат публикувани до края на
ноември 2015г.

1.3. Разработване на инструменти
електронно базирано обучение.

за

Партньорските организации работят по
разработката на електронни инструменти и
подготовката на образователни дейности,
които трябва да приключат през 2016 г. Поконкретно, създадена е първоначална
версия на обучаваща платформа, която е
достъпна на: http://evande.moleportal.eu/.
Тази
уеб-базирана
обучаваща
инфраструктура ще включва обучаващите

електронни курсове EVANDE и ще
поддържа процеса на обучение на
целевите групи по проекта (доброволци и
персонала на местната администрация).
Освен това партньорските организации
установяват контакти и организират
подготвителни срещи с доброволци от
гражданската защита и персонала на
местната администрация. Обхватът на тези
срещи включва ефективното планиране на
обучението EVANDE и разпространение на
образователните дейности през 2016 г.
 1.3.1.Представяне на платформата
за електронно обучение MOLE

Платформата
MOLE
(Мултимедийна
отворена
среда
за
обучение)
е
многоезична мултимедийна система за
управление на курсове и поддръжка на
процеса на обучение и на обучаемите
общности с помощта на интернет.
Тази
система
е
разработена
от
Лабораторията по разпространение на
мултимедийна информация, системи и
приложения на Техническия университет в
Крит (TUC/MUSIC), http://www.music.tuc.gr.
Платформата предлага пълен набор от
услуги (синхронни и асинхронни) и
инструменти,
поддържащи
blended
(смесено) обучение за:
• организиране и управление на
цифровото образователно съдържание
(лекции, записки, упражнения, технически
лабораторен материал; литература; често
задавани въпроси);
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• информиране на обучаемите (чрез обяви;
имейли;
календари;
персонално
оценяване);
• комуникация и сътрудничество чрез
мейлинг списъци; онлайн чатове в реално
време;
форуми;
лични
съобщения;
средства
за
анотация;
видео
конференции);
• поддръжка на образователните дейности
(чрез регистрация в курсове; лабораторни
екипи; качени в интернет упражнения;
мониторинг за спазване на определените
срокове;
тестове
за
оценяване;
мултимедийни презентации и т.н);
• мониторинг (чрез статистика за активност
(посещаемост) в курсовете; индикатори за
успеваемост на обучаемите).

https://www.facebook.com/evandeproject и
публикуването на периодичен бюлетин.
Освен това партньорските организации
осъществяват редовни дейности по
разпространението, както е предвидено в
плана за разпространение по проекта.
Нещо
повече,
всички
партньори
организираха на 13.10.2015г. специални
събития, свързани с разпространението, с
което допринесоха за осъществяване
целите за повишаване на осведомеността
за Международния ден за ограничаване на
бедствията през 2015г., обявен от
Обединените нации .
(http://www.un.org/en/events/disasterreduc
tionday/).
Тези събития се проведоха в държавите,
участващи в проекта както следва:

Обучаемите ще получават парола за достъп
и ще могат да използват пълните
възможности на платформата, оценявайки
както своите знания, така и работата на
самата платформа.
Освен това през платформата ще може да
се оценява напредъка на обучаемите и
след това да им се издават сертификати.
Планирането на дейностите за обучение
ще бъде обявено в следващия бюлетин
през април 2016 г.
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МУЗЕЯТ ЗА ЕСТЕСТВЕНА ИСТОРИЯ
КЪМ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСТРОВ
КРИТ, ГЪРЦИЯ (www.nhmc.uoc.gr):

е включил дейностите по
разпространение в своята по-широка
стратегия
за
разпространение
на
резултатите. Проектът EVANDE и неговите
актуализации се обявяват на официалния
сайт на музея и социалните му медии,
както и в местната преса.
Музеят

1.4. Дейности по разпространение на
резултатите.

В Международния ден за ограничаване на
бедствията 2015г. беше организиран
семинар
в
сътрудничество
с
администрацията на областта Крит.

Дейностите по разпространение на
резултатите, извършени през текущия
период (май-октомври 2015г.), включват
непрекъснатото актуализиране на уебсайта
на проекта www.evande.eu, поддръжка на
страницата на проекта във фейсбук:

На семинара проектният координатор на
EVANDE, д-р Хараламбос Фасулас, заедно с
президента
на
Огранизацията
за
планиране и защита от земетресения
(E.P.P.O), проф. Евтимиос Лекос и други
местни и регионални служители от
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гражданска
защита
информираха
обществеността относно важността на
превенцията и адекватната реакция при
природни
бедствия,
както
и
съществуващите
пропуски
в
законодателството. Това събитие беше
закрито с интерактивна дискусия между
участниците в срещата и обществеността
относно осъвършенстването на политиките
за гражданска защита на местно и
национално ниво.

Освен това проектът EVANDE беше
представен
на
други
местни
и
международни събития, включително и
петия европейски форум за гражданска
защита, който беше проведен в Брюксел
през май 2015г. и Международния
уъркшоп “SafeChania 2015” който се
проведе на остров Крит през юни 2015 г.

Хараламбос Фасулас, заедно с г-н Бурландо
Маурицио, президент на геопарк Бейгуа в
Италия, представиха проекта EVANDE на
международните
участници
и
предоставиха съответно резюме за
публикуване.


КОНСОРЦИУМ РИБЕРА, ВАЛЕНСИЯ,
ИСПАНИЯ
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):

“Consorci
de
la
Ribera”
и
неправителствената
организация
“Intervention, Aid and Emergency” (IAE)
организираха уъркшоп по спасителни
дейности при земетресение с участието на
обучени кучета в рамките на проекта
EVANDE и на Международния ден за
ограничаване на бедствията 2015 г. Това
събитие имаше голямо въздействие и
привлече голям брой медии (главно преса
и телевизия) в резултат на което бяха
проведени
няколко
интервюта
с
треньорите на кучетата, а също и до
широко разгласяване на проекта EVANDE в
основните печатни и телевизионни медии
от района.
Особен интерес представляваха отзивите в
“Levante” (най-популярният вестник в
района) и новините, излъчени от “Ribera
Mediterranean TV” и “MediterráneoTV”,
които имат регионален и провинциален
обхват.

Освен това по време на 13 европейска
международна
конференция
за
геопарковете, която се проведе във
Финландия през септември 2015 г.,
проектният координатор на EVANDE д-р
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повишаване осведомеността на учениците
относно
природните
рискове.
Тези
мероприятия
бяха
подготвени
със
съществената
подкрепа
на
доброволческите екипи от местните
общини в рамките на дългосрочното
сътрудничество
по
въпросите
на
гражданската защита.

Стратегията за осведомяване беше също
подкрепена от различни комуникационни
платформи
на
Консорциума,
the
“Mancomunitat de la Ribera Alta” и
неправителствената
организация
“Intervention, Aid and Emergency” (IAE) от
Алгемеси в Испания.

Освен това бяха осъществени широки
мероприятия по разпространение и
комуникация чрез официалния сайт на
геопарка и профилите му в социалните
мрежи (фейсбук и туитър).
Нещо повече, в Международния ден за
ограничаване на бедствията 2015г. геопарк
Бейгуа организира в сътрудничество с
община
Аренцано
и
местния
доброволчески екип за гражданска защита
при предотвратяване на горски пожари
събитието “Не рискувай - информирай се!”.
Това беше демонстративно събитие,
предназначено за ученици от началното
училище в Арецано, Италия.



РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДЕН ПАРК
BEIGUA – ГЕОПАРК С ЕВРОПЕЙСКО И
СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ, ИТАЛИЯ,
(www.parcobeigua.it ):

През май и юни 2015 г. персоналът на
геопарка проведе няколко образователни
мероприятия за местните училища под
формата на екскурзии и лекции за

Доброволците от гражданската защита,
подкрепени от персонала на геопарк
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Бейгуа, демонстрираха на децата и
учителите съоръженията, оборудването и
автомобилите на доброволците при
операции за потушаване на пожари.
Събитието включваше около 260 ученици,
които
научиха
за
развитието
на
природните бедствия, уязвимостта на
територията, правилата за самозащита при
извънредни ситуации и важността на
работата, осъществявана от гражданска
защита.
В края на това събитие децата бяха
приканени да изкажат мнение относно
уязвимостта
на
територията
и
предотвратяването на природни рискове.

Поради важността на инициативата и
темата институционалния комуникационен
канал на столичния град Генуа засне видео,
което беше излъчено по местната
телевизионна мрежа.
(https://www.youtube.com/watch?v=MMTaS
xwv14E).


В рамките на Международния ден за
ограничаване на бедствията, на 13.10.2015,
Националната организация за планиране и
защита
от
земетресения
проведе
тренировъчен курс: “Планиране на
действия при земетресение в училище" в
атинската
гимназия
Метаморфозис
(Metamorfosis), съвместно с гръцкото
Министерство
на
образованието.
Обучението
беше
насочено
към
директорите на училищата от споменатия
район. Освен това, бяха проведени
информационни лекции за учениците по
въпроси,
засягащи
защитата
при
земетресение. Беше организиран също
практически курс за дейстия при
земетресение в споменатото училище.
Измежду другите събития, включени в
програмата, беше представен и проектът
EVANDE.

Бяха проведени и други мероприятия,

свързани с повишаване на осведомеността
на населението и доброволската общност в
Гърция относно сеизмичните явления.
E.P.P.O
е
осъществила
следните
обществени събития, в които конкретно се
споменава проекта EVANDE:

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ И
ЗАЩИТА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, ГЪРЦИЯ
(E.P.P.O) (www.oasp.gr):

Проект EVANDE: www.evande.eu
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(“Земетресения. Приготви се!”),
свързан с образователната рамка
относно проблемите за защита от
земетресение.
Семинарът
се
проведе в Солун, Гърция на
22.5.2015 г.

▪ По време на международния конгрес
"SafeChania 2015: The Knowledge
Triangle in the Civil Protection Service”,
който беше проведен в Каина на
остров Крит - между 10-12.6.2015
накратко беше споменат и проекта
EVANDE.

▪ Национална
конференция
със
заглавие "2nd Conference of Thessalia
concerning issues of Environment”
(Втора конференция в Тесалия
относно екологически проблеми”): в
рамките на споменатата конференция
на остров Скиатос на 26-28.9.2015
беше представен и проекта EVANDE.

▪ Обучителен курс за доброволци в
рамките на националния проект “Как
да се защитавам сам и да защитавам
другите”. Проектът EVANDE беше
представен на доброволци в областта
Акавнес в Атика (01.04.2015 г.) и на
остров Самос (16.03.2015 г.) в Гърция.
▪ В рамките на националния проект
“Emergency Planning at School in case
of an Earthquake”(“Планиране на
спасителни операции в училище в
случай на земетресение”) почти 300
учители бяха информирани за
действията по проекта EVANDE в
няколко
района
на
Гърция,
включително областта Перистери в
Атика (21.4.2015), в Пирея (3.9.2015 и
22.10.2015) и в областта Козани
(20.10.2015).



ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНИЯ И
ОБУЧЕНИЕ, ЧИТА ДИ КАСТЕЛО,
(CSFVM), ИТАЛИЯ
(www.montesca.eu):

За EVANDE е отделено специално място
сред проектите, представяни от “Centro
Studi Villa Montesca” на техния официален
уебсайт,
което
гарантира
широко
разпространение до всички потенциално
заинтересовани участници и по-конкретно
тези от сектора на гражданската защита.
“Centro Studi Villa Montesca” фактически
привлича много заинтересовани лица,
работещи в тази област и има дълготраен
опит в разработката на проекти, свързани с
гражданската защита както на местно, така
и на европейско ниво.

Проект EVANDE: www.evande.eu
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Действията по разпространение на
резултатите, осъществявани от CSFVM се
извършват също и на институционално
ниво чрез срещи с представителите на
местните власти в Чита ди Кастело, в
Италия, където е базирана организацията.
Целта на тези срещи е да представи
проекта EVANDE и дейностите по неговото
приложение.
Персоналът на “Centro Studi Villa Montesca”
проведе среща с кмета на Città di Castello,
съветника и главния директор на отдел
Гражданска защита на общината. По време
на
тези
срещи
CSFVM
потвърди
възможността за сътрудничество със
заинтересованите участници от кметството.

представители по проекта TAC2 (той е
специално предназначен за провеждане на
инициативи на местна територия).
Най-накрая “Centro Studi Villa Montesca”
представи проекта EVANDE и по повод на
срещата с общините от областта Умбрия,
проведена от Регионалния център за
гражданска защита в град Фолинио,
Италия.
Целта на тази среща беше да бъдат
представени
текущите
инициативи,
провеждани от организацията, като беше
отделено място за изясняване на целите на
EVANDE и на основните предстоящи
инициативи.
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По настоящем кметството провежда
информационна програма за създаването
на доброволческа общинска група за
гражданска защита в Città di Castello.
Проектът EVANDE се свързва с тази
интересна и значителна инициатива за
съвместно осъществяване на дейностите
по двата проекта.
В допълнение, проектът беше представен
на регионалния съветник и на директорите,
отговарящи за гражданската защита в
областта
Умбрия
и
на
местните

ЦЕНТЪР
ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНИЦИАТИВИ (ЦОИ), БЪЛГАРИЯ
(www.cei-bg.org):

Център за образователни инициативи
продължава регулярната си работа за
медийно отразяване на проекта EVANDE.
На Международния ден за ограничаване
на бедствията 2015г. експертът Ясен
Цветков даде пространно интервю по
Българското национално радио относно
проекта EVANDE:

Проект EVANDE: www.evande.eu
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(http://ceibg.org/sites/default/files/Dissimination_inter
view_BNR_Tsvetkov_2.mp3).
Също така ЦОИ организира следните
допълнителни
дейности
за
разпространение:
Първата беше насочена към установяване
на контакти със структури на местното
управление. В това отношение Център за
образователни инициативи проведе срещи
с местните власти в Столична община и
някои районни кметства (напр. Нови
Искър).

Освен това на 13.11.2015г. е планирана
втора среща със структурата за гражданска
защита към Министерство на вътрешните
работи. Целта на срещата ще бъде да се
постигне договореност за съвместните
дейности, които трябва да се осъществяват
с доброволци, както и с местните и
централните власти.

В резултат от тези срещи ЦОИ получи
официална подкрепа за участие на
софийската доброволческа структура по
отношение на реакции в случаи на
бедствия, предвидени по проекта EVANDE.
11

2. ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
За EVANDE предстоящият период е
всъщност
подготвителна
фаза
за
тренировъчните дейности, които ще се
проведат през 2016г.

Второто събитие имаше за задача да устави
контакт със структури на централните
власти от Министерство на вътрешните
работи и Главна дирекция пожарна
безопастност и защита на населението.
Срещата с директора на отдел “Превенция
и обучение на населението” г-н Стефан
Стоянов даде ползотворни резултати.

Ще се организират разнообразни срещи с
местните групи от доброволци и с местните
власти за размяна на идеи относно
съдържанието на уеб-платформата, както и
организирането
на
тренировъчни
дейности.


МУЗЕЯТ ЗА ЕСТЕСТВЕНА ИСТОРИЯ
КЪМ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСТРОВ
КРИТ, ГЪРЦИЯ (www.nhmc.uoc.gr):

Музеят за естествена история в Крит вече
проведе няколко срещи с местните власти
и групата доброволци, участваща в
гражданската защита, за да се осигури
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Бюлетин #2, Май-Октомври 2015

Natural History Museum of Crete-University of Greece

тяхната подкрепа
проекта.

и

ангажираност

В резултат на това три доброволчески
групи вече потвърдиха своята готовност да
участват в тренировъчните мероприятия и
да разпространяват публикациите по
проекта сред своите членове. Планират се
регулярни срещи с тези групи, както и с
други, които ще се ангажират в бъдеще.
Планирано е също така през следващите
месеци да се организират събития,
поддържани от местните власти.




в

КОНСОРЦИУМ РИБЕРА, ВАЛЕНСИЯ,
ИСПАНИЯ
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):

В рамките на сътрудничеството с
професионалисти от гражданска защита от
град Валенсия, университетски учени,
специализирани
в
сферата
на
земетресенията и горските пожари
(Университета на град Кастейон) и
началника на пожарната в град Ксатива,
“Consorci de la Ribera” ще организира
национален практически семинар през
януари/февруари 2016 г. в Испания. Целта
на този семинар ще бъде да представи
резултатите от изследванията по въпроса
на най-добрите практики за проблеми на
гражданската защита и природните
бедствия както и да разпространи доклади
и брошури на EVANDE. Meтодологиите за
подготовка, реагиране и оценка на риска в
отделни проучвания, извършени в Гърция,
Италия, България и Испания също ще бъдат
представени. Така ще се даде възможност
на доброволците по гражданска защита,
професионалистите и персонала на
местните власти да се запознаят с тях.

РЕГИОНАЛЕН
ПРИРОДЕН
ПАРК
BEIGUA – ГЕОПАРК С ЕВРОПЕЙСКО И
СВЕТОВНО
ЗНАЧЕНИЕ,
ИТАЛИЯ
(www.parcobeigua.it ):

През 2016г. персоналът на геопарка ще
продължи да подготвя информационни
дейности на местно ниво.
Планирани са няколко срещи с местните
общности за разясняване на новата
регионална система за “предупреждения
за опастност от метеорологични бедстия”,
която действа в Лигурия от октомври 2015г.
Освен това, ще се разпространяват
материали чрез съобщения в социалните
мрежи и уебсайта за повишаване
осведомеността на населението относно
правилата за самозащита, които трябва да
се прилагат при опасност от наводнения.
Тези дейности ще се проведат в тясно
сътрудничество с общините от парка
Бейгуа, в съответствие с местните планове
за действие на местната гражданска
защита.
В допълнение Образователния център на
парка Бейгуа планира да продължи
образователните си програми в местните
училища относно природните рискове, в
съответствие с новия каталог, който може
да бъде свален от официалния уебсайт на
парка.
Най-накрая ще бъдат организирани и
събития с участието на местните
доброволчески екипи за гражданска
защита за разпространение на първите
резултати от проекта и популяризиране на
тренировъчните дейности на електронната
платформа за обучение на EVANDE.

Проект EVANDE: www.evande.eu
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ И
ЗАЩИТА
ОТ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ,
(E.P.P.O), ГЪРЦИЯ (www.oasp.gr):

През седващите месеци E.P.P.O ще
представи проекта EVANDE на доброволци
от гражданската защита, които ще участват
в тренировъчни курсове от Hellenic National
Project със заглавие “Как да защитавам
себе си и другите”. Този проект е в
действие от 2001 г. и целта му е чрез
национални
семинари
да
обучава
гражданите за местни доброволци, да
развива умения за управление на рискове
и кризи и реакции при извънредни
ситуации.
Освен това E.P.P.O ще осъществи много
семинари и уъркшопи за учители,
персонала на обществените агенции и
предприятия, граждани в различни области
на Гърция, а също така ще разпространява
резултатите от проекта EVANDE.



ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНИЯ И
ОБУЧЕНИЕ, ЧИТА ДИ КАСТЕЛО,
(CSFVM), ИТАЛИЯ
(www.montesca.eu):

През предстоящите месеци “Centro Studi
Villa Montesca” ще представи официално

проекта EVANDE на групи от доброволци по
гражданска защита и на отговорните
отдели от администрацията на областта на
Умбрия. Проектът ще бъде разпространен
също чрез списък от електронни пощи на
всички доброволчески групи от областта
Умбрия. Успоредно с това проектът ще
бъде популяризиран във връзка с други
европейски проекти по гражданска защита,
които Вила Монтеска координира в
момента. Основната цел е да се осигури
успешно координиране на прилаганите
дейности в двата паралелни проекта.



ЦЕНТЪР
ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНИЦИАТИВИ, БЪЛГАРИЯ (www.ceibg.org):

Предстоящите дейности, планирани от
Център за образователни инициативи, са
насочени главно към подготовка и
обучение на местни екипи от доброволци в
съответствие с споменатия модел за
взаимодействие между доброволците и
местните и централни власти.
Планирано е тренировките да се проведат
на националния полигон в град Монтана,
където
се
обучават
всички
професионалисти от гражданската отбрана
в
България.

3. ЗА КОНТАКТИ
Моля,
посетете
сайта
на
проекта www.evande.eu
и фейсбук страницата
https://www.facebook.com/evandeproject, за да се информирате за предстоящите дейности.
За контакти: evande@nhmc.uoc.gr
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