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Başvuru sahibi:

Finans sağlayan kurum:

Ortaklar:

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın, proje konsorsiyumu sorumluluğundadır. Komisyon burada
yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz
.
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TROL BALIKÇILIĞINDA RİSK ÖNLEME VE GÜVENLİK İÇİN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
TEMELLİ EĞİTİM ARACI (DVD: GÜVENLİ BALIKÇILIK)
2014-1-ES01-KA202-004404

GÜVENLİ BALIKÇILIK projesi Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı kapsamında ‘Stratejik Ortaklıklar’
eylemi tarafından hibelendirilmiştir.
Ana Eylem 2 – ‘Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği’ kapsamındadır.

Eylül 2014’ten Ağustos 2017’ye kadar sürdürülecektir.

Genel Bilgi:
Mesleki tehlikelere ilişkin mevzuatlara göre işçiler, iş ortamlarına bağlı olarak periyodik bir şekilde özel bir
eğitim almalıdır. Fakat alışılagelmiş duruma göre bu eğitimler tüm işçiler için özelden ziyade çok genel
kalmakta ve bu sektörde olduğu gibi uzun sürelerle bu ortamlarda kalan işçiler periyodik eğitim
alamamaktadırlar. Bu yüzden, işçiler kaza risklerine ilişkin önleyici tedbirler konusunda yeterli derecede
eğitilememektedirler.
Halihazırda, trol balıkçılığı mesleki tehlikeler eğitiminde geleneksel öğretim teknolojileri uygulanmaktadır. Yeni
teknoloji ile güncellenmemiştir. Hatta Avrupa standartlarında mesleki risklerin önlenmesinde eğitim
programları mevcut değildir. Avrupa standartlarında eğitim ve bilişim ve iletişim teknolojisinin kullanımı,
işçilerin hareketliliğini kolaylaştırıp niteliğini arttırırken bu sektöre de katma değer sağlayacaktır.
Trol balıkçılığı faaliyetleriyle ilgili mesleki risklere uygun yönetimin öğrenilmesi ve nitelikleri açısından trol
balıkçılığı sektöründe tanımlanan ihtiyaçlara göre ‘GÜVENLİ BALIKÇILIK’ teklifinin amaçları şu şekildedir:


Mesleki risklerin önlenmesine karşılık düşen çapraz becerilerin trol balıkçılığı sektörüne danışmanlık
yapılması: ‘Trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin önlenmesine ilişkin Avrupa standartlarında
bir program oluşturulması’



Bilişim ve İletişim Teknolojisi kullanımı ile sektörde eğitimsel yenilikçi gelişmeleri teşvik etmek:
‘DVD: GÜVENLİ BALIKÇILIK’
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İspanya’nın bu projede de referans olarak kullanılacak Mesleki Riskleri Önleme Kamu Tüzel Kişiliği tarafından
finanse edilen ve desteklenen önleyici içerikleri bulunmaktadır. Fakat bu içerikler bilişim ve iletişim teknolojileri
ile geliştirilmemiştir.
Bu önleyici içerikler "ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SINIESTRALIDAD EN EL ARTE DE ARTRASTRE EN LA
PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA: GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS" olarak
adlandırılmaktadır.
İspanyol içeriklerin bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımıyla uyumlaştırılması ve geliştirilmesi için ortaklar,
daha az iş ortamı kazasının olduğu ve daha güvenli şartlarda günlük etkinlikleri gerçekleştirmek için işçiler
tarafından kullanılacak özel, görsel-işitsel eğitim içerikleri geliştireceklerdir.

Konsorsiyum:
Proje işbirliği, mesleki risklerin önlenmesinde ve sektörde mesleki eğitimde engin tecrübeye sahip 5 Avrupa
ülkesinden 6 ortakla gerçekleştirilmektedir.


ARVI (Mesleki örgüt): İspanya



SGS TECNOS (Çok uluslu kurum): İspanya



INFORCOOP (Eğitim merkezi): İtalya



IMP (Sektörde özel bir kurum): Fransa



RTEU (Üniversite): Türkiye



EUROPECHE (Avrupa derneği): Belçika



ARVI proje sahibi olarak diğer ülkelere referans materyalinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması
konusunda katkılar sunacaktır. İspanya’nın mevcut durum ile ilgili ihtiyaçlar, mevcut
içeriklerin uyumlaştırılması, yeni önleyici içeriklerin geliştirilmesi, pilot olarak seçilen sektör
kullanıcıları (eğitimciler ve işçiler) için sektörel vizyonlarıyla projeye katkı yapacaktır.

SGS ile birlikte İspanya’da yeterli etkiyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için bu projenin ve
sonuçlarının yaygınlaştırılmasından sorumludur.



SGS, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim aktiviteleri, eğitim araçlarının ve eğitim programının
geliştirimesi, koordinasyon ve araştırma çalışmaları, Ulusal ve Avrupa projelerinin (eğitim,
bilişim ve iletişim teknolojisi, R+D+i, risk önleme, çevre, sağlık...) geliştirilmesi ve
gerekçelendirilmesinde tüm aktivite sektörlerinde geniş bir deneyime sahip bir kuruluş olup
danışmanlık görevi üstlenmiştir. Projedeki temel rolü koordinasyonu sağlayarak mevcut
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İspanyol içeriklerin diğer ülkeleri uyumlaştırılması ve standartlaştırılması çalışmalarında ve
mesleki risklerin önlenmesinde yeni eğitim içeriklerinin geliştirilmesi konularında deneyimini
aktarmaktır. ARVI ile birlikte İspanya’da yeterli etkiyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için bu
projenin ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasından sorumludur.



INFORCOOP, RTEU, IMP ve EUROPECHE ülkelerinde eğitim içerikleri uyumlaştırmak ve
geliştirmek için katkı yapacaklardır. Ülkelerinin ihtiyaçları, mevcut içeriklerin uyumlaştırılması,
yeni önleyici içeriklerin geliştirilmesi, pilot olarak seçilen sektör kullanıcıları (eğitimciler ve
işçiler) için sektörel vizyonlarıyla projeye katkı yapacaklardır. Her kuruluş, kendi ülkelerinde
yeterli etkiyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için bu projenin ve sonuçlarının
yaygınlaştırılmasından sorumludur.



EUROPECHE Avrupa düzeyinde önemli bir temsil rolü üstlenerek projeye katkıda bulunacaktır.
Zira ‘Avrupa Birliği Balıkçılık İşletmeleri Ulusal Örgütler Birliği’ şu işletmeleri temsil
etmektedir: Almanya (Deutscher Fischerei Verband), Belçika (Rederscentrale), Danimarka
(Danmarks Fiskeriforening), İspanya (Confederación Española de Pesca – CEPESCA National
Federation of Fishermen – FNCP), Fransa (Union des Armateurs à la Pêche de France – UAPF,
Fédération Française des Syndicats Professionnels Maritimes), İtalya (Federazione Nazionale
delle Impresa di Pesca – FEDERPESCA, Confederazione Cooperative Italiane - ,
FEDERCOOPESCA, Lega Nazionale Cooperative e Mutue – LEGAPESCA, Associazione General
Cooperative Italiane - AGCI AGRITAL), Malta (Koperattivi Malta), Hollanda (Stichting van de
Nederlandse Visserij), Polonya (North Atlantic Producer Organisations – PAOP), Birleşik Krallık
(National Federation of Fishermen’s Organisations – NFFO, Scottish Fishermen’s Federation –
SFF).
EUROPECHE projenin Avrupa boyutunda tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda önemli
rol üstlenmektedir.

Yöntem
Bu proje 5 İŞ PAKETİ ile yürütülecektir:


İP1: PROJENİN YÖNETİMİ, KOORDİNASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ



İP2: TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE İŞ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİNDE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ
TANIMLANMASI VE ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI



İP3: TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE İŞ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN AVRUPA STANDARTLARINDA
PROTOTİP PROGRAM OLUŞTURULMASI



İP4: TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE İŞ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN AVRUPA STANDARTLARINDA
PROGRAM OLUŞTURULMASI
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İP5: PROJENİN VE ÇIKTILARININ TANITILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

BU PROJEDE 4 ULUSÖTESİ TOPLANTI gerçekleştirilecektir:


Vigo’da Başlangıç Toplantısı (İspanya)



Roma’da ikinci toplantı (İtalya)



Lorient’de üçüncü toplantı (Fransa)



Rize’de dördüncü toplantı (Türkiye)
Bu ulusötesi toplantılarda, konsorsiyum projenin gelişimini analiz edip planlayacak; saha çalışması
kapsamında troll gemileri ve/veya bu amaca uygun başka tesisler ziyaret edilecek.
Konsorsiyum ayrıca gerekli olan durumlarda sesli/görüntülü olarak toplantı yapacaktır.

Sonuçları yaygınlaştırmak için projenin sonunda bazı etkinlikler planlanmıştır:


Ulusal Bilgi Günü (İspanya)



Ulusal Bilgi Günü (İtalya)



Ulusal Bilgi Günü (Fransa)



Ulusal Bilgi Günü (Türkiye)



Ulusal Bilgi Günü (Belçika)

Projenin Seyri:


Başlangıç toplantısı 17-18 Aralık 2014 tarihinde Vigo’da (İspanya) gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar
proje etkinlikleri 1 Eylül 2014 tarihinde resmen başlasa da ortakların bir araya gelip soruları ve
yaklaşımları ele alması ancak bu toplantıda mümkün olmuştur. Bu toplantının ikinci gününde ortaklar
saha çalışması kapsamında müzayede salonunu ve trol gemisi ziyaret etmişlerdir. Bu başlangıç
toplantısı etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş olup projenin metodoloji, bütçe, sorumluluk, zaman
çizelgesi boyutu tümüyle ele alınmıştır. Projede olumlu sonuçlar ortaya konması için ulusötesi
toplantılar ve yaygınlaştırma etkinliklerinin tarihleri gibi gerekli olan bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tüm ortakların bu tarz proje ve programlarda deneyimleri mevcuttur. Bu yüzden projenin yürütülmesi
için ele alınan konular büyük ilgi görmüştür. Projenin sadece amaçlarına değil, geliştirilmesi için
etkililiğini arttırmada gerekli olan metodolojik boyuta da odaklanılmıştır.
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ARVI ve SGS projeyi yönetmekte, koordine etmekte ve izlemektedir.



Halihazırda sürdürülen özel eylemler şöyledir:
o

ARVI projeye özel internet sayfasını programlamaktadır.

o

Ortaklar, yönetim, ekonomik control ve değerlendirme komitelerini oluşturmaktadır.

o

Tüm ortaklar ‘Avrupa düzeyinde önleyici konulara ilişkin önhazırlık çalışması’
gerçekleştirmektedirler.

o

Tüm ortaklar, paydaşlar ve nihai kullanıcılar veritabanı oluşturmaktadırlar.
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Daha fazla bilgi için:
ARVI, projenin durumu ve gelişimi hakkında haber bültenlerini üç ayda bir gönderecektir. En güncel bilgileri
dilerseniz bu adreste bulabilirsiniz: www.safefishing.eu
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Bu proje ile ilgili daha fazla bilgi almak istemiyorsanız bize e-posta gönderebilirsiniz: coapre@arvi.org
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