
Повишаване на доброволческата информираност
и образование по отношение на природните бедствия чрез ИКТ

Партньори: 
Проектът EVANDE се координира от Музея за естествена история 
към университета на остров Крит, Гърция и включва следните партньори:

Проектът е съфинансиран от Механизма за гражданска защита
на ЕС по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства ECHO/SUB/2014/693261

Музеят за естествена история към университета на остров Крит, Гърция

Лаборатория по разпространение на мултимедийна информация, 
системи и приложения, Технически университет на Крит, Гърция

Консорциум Рибера, Валенсия, Испания

Регионален природен парк Beigua – Геопарк с европейско и световно значение, Италия

Организация за планиране и защита от земетресения, Гърция

Център за проучвания и обучение, Чита ди Кастело, Италия

Център за образователни инициативи, България

www.evande.eu



Какво е EVANDE?

EVANDE е Европейски проект (2015-2016), който цели да подобри уменията и знанията 
на доброволците и местните служители по гражданска защита по следните теми: 
наводнения, земетресения, горски пожари и европейски политики за гражданска защита. 
Освен това проектът EVANDE дава възможност за обмяна на опит и подобряване 
сътрудничеството сред страните, участващи в проекта, по отношение на  
европейските политики и дейностите в сферата на гражданската защита.

Публикуване на експертни технически доклади: 

При изпълнението на проекта бяха създадени и публикувани четири експертни  
технически доклади за наводнения, земетресения, горски пожари и европейски
политики за гражданска защита, предназначени за учебни дейности. 
Тези доклади обобщават резултатите от проучванията и опита на участващите 
страни и са достъпни на уебсайта на проекта.

Обучения и създаване на електронна платформа

Един от основните резултати от проекта беше създаването на уеб-базирана 
електронна платформа за обучение на местните служители и доброволци 
по четирите основни теми. Платформата може да бъде открита на адрес 
(http://evande.coursevo.com). 
Обучението е безплатно, като е нужда само регистрация. 
Всеки, преминал успешно курс по дадена тема в платформата, получава сертификат.

Дейности по популяризиране

Дейностите по популяризирането 
включват създаване на уебсайт и 
фейсбук група на проекта, публикуване 
на електронни бюлетини, както и 
организирането на местни, национални 
и международни срещи. 
Повече информация относно всички 
дейности може да открита на уебсайта.

Допълнителна информация:

EVANDE обучителна платформа: http://evande.coursevo.com

EVANDE фейсбук: https://www.facebook.com/evandeproject

Дейности и резултати
Основните дейности по проекта EVANDE са:

EVANDE уебсайт: www.evande.eu
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