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Ortaklık, orman yangınlarının önlenmesi ve korunmasına ilişkin iyi
uygulamalar ve veriler hakkında veri toplamak için yaklaşık 200 kişiyle
görüşmüştür. Bu veriler 27 orman yangını uzmanı tarafından onaylanmış ve
Sonuç 2'de geliştirilecek olan "Orman yangınlarının önlenmesi ve orman
yangınlarına karşı kendini koruma" konulu modül için bir eğitim yapısının
oluşturulmasını sağlamıştır.
R1'in ana bulgularını içeren bir rapor yakında projenin web sitesinde
kamuoyuna açıklanacak.

R1 - Eğitim
Çerçevesi 
mevcut ve
gelecek
faalı̇yetler

R2 - Eğitim modülünün
ve çevrimiçi eğitimin
geliştirilmesi

R2, eğitim modülünün ve çevrimiçi bir
platformun hazırlanmasına ayrılacaktır.
Şu ana kadar toplanan ve uzmanlar
tarafından doğrulanan bilgiler, eğitim
modülünün kırsal nüfusun güvenliğini
artırmak için bilgi ve becerilerin
aktarılmasını destekleyeceği ve böylece
projenin hedefleriyle örtüşeceği konusunda
ortaklığı ikna etmiştir. 

Ortaklar ikinci proje toplantısını 6 ve 7 Temmuz
tarihlerinde Growthcoop'un ev sahipliğinde İspanya'nın

Granada kentinde gerçekleştirdi.



Bu yaz Avrupa'da meydana gelen orman yangınları
sadece hektarlarca alanın yanması, can kayıpları ve
evlerin yok olması anlamına gelmiyor, aynı zamanda
küresel ısınmayı daha da arttırıyor ve bu da
yangınların daha yoğun ve daha yaygın olmasına
neden oluyor. Yangınlar 2007'den bu yana en
yüksek sera gazı emisyonuna neden olmuştur. Tüm
bunlar FFP projesinin hedeflerinin büyük önem
taşıdığının altını çizmektedir.
Özellikle kırsal alanlardaki ve komşu bölgelerdeki
nüfusun yangın durumunda nasıl hareket edecekleri
konusunda eğitilmesi, yangının önlenmesi, kırsal
alanlarda orman yangınlarına karşı direncin
arttırılması ve nüfusun güvenliğinin arttırılmasına
yönelik eylemlerin önemi 
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Yaygınlaştırma
faaliyetler

Sonuç 1 ve Sonuç 2'ye paralel olarak, ortaklık
ilgili paydaşların ilgisini çekmek için
yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Bu özellikle önemlidir çünkü projenin bir
sonraki aşamasında, ortaklık eğitim modülünü
kırsal topluluklarda pilot olarak test edecektir.

Bu projenin taşıdığı
büyük önem

En son
gelişmelerden
haberdar olun

https://www.facebook.com/ForestFireProtectionProject/

https://forestfireprotection.com/


