
 1 

                    04.11.2020 
MAYA VAKFI 
www.mayavakfi.org 
 

 

MAYA VAKFI BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ 

RİSK ANALİZİ ve ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK İLANI 

 
 

Hizmet Danışmanlık Hizmeti 

Program: Maya Vakfı Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi 

Yönetici: Proje Koordinatörü / Merkez Yöneticisi 

Kursiyerler: Maya Vakfı Çalışanları 

Sözleşme Süresi: 15 Kasım 2020-31 Aralık 2020 

Çalışma Yeri: İstanbul 

Genel Sorumluluklar: Risk Analizi ve  Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması  

 

Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle 
Haziran 2015’te kuruldu. Vakıf, her çocuğun insanca yaşamayı, gelecek umudu taşımayı, kendisine ve 
dünyaya inanmayı hak ettiği inancıyla 5-24 yaşındaki çocuk ve gençlerin psikolojik, zihinsel, fiziksel ve 
akademik gelişimine katkıda bulunuyor. Çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, 
kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek oluyor. 
Programlarının odağına dezavantajlı ve travmaya maruz kalan çocukları yerleştiren Maya Vakfı, çocukların 
hayatına etki eden kişi ve kurumların da özellikle travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini 
geliştirmek üzere çalışıyor. Maya Vakfı ana faaliyet alanını oluşturan Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek 
Programı kapsamında savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, yaratıcı 
sanat terapisi ve sosyo-kültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği veriyor. Çalışmalarını Balat 
Çocuk ve Gençlik Merkezi, Travmaya Duyarlı Okul Programı, PhotoLIFT Programı, Kapasite Geliştirme 
Programı ve Gönüllü Programı kapsamında yürüten Vakıf, daha iyi bir geleceği hep birlikte yaratmak için, 
ekosistemini her geçen gün büyütüyor.  

Maya Vakfı, İstanbul Fatih İlçesi’nde yer alan, çocuklar ve gençlere yönelik  grup ve bireysel seanslarla 
psikosososyal destek hizmetleri sağlayan, ailelere yönelik bilgilendirme seansları ve pozitif ebeveynlik 
aktiviteleri yürütülen Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde karşılaşılabilecek acil durumlar ya da afetlere 
karşı risk analizinin yapılması ve bir acil durum planlamasının yapılması için bir danışmanlık hizmeti almayı 
planlıyor. 
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“Risk Analizi ve Acil Durum Planının Hazırlanması” kapsamında alınacak danışmanlık hizmetinin amaçları: 
  

• Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’ni yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı fiziksel ve çevresel 
olarak hazırlamak, 

• Tüm çalışanları, faydalanıcıları ve tüm paydaşları acil durumların olumsuz etkilerinden korumak, 
• Acil durumlardada Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde takip edilecek adımları belirlemek, 
• Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde binaya, ekipmana ve envantere gelebilecek zararı azaltmak, 
• Çocuk Güvenliği kapsamında, Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi hizmetlerinden faydalanan çocuk ve 

gençlerin karşılaşacağı fiziksel ve psikolojik zararı en aza indirgemek.  
 

 

Temel Sorumluluklar 

 
Danışmanlık hizmetini verecek kişi/kişiler, aşağıdaki konularda sorumlu olacaktır: 
 

• Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin acil durum planlarının oluşturmak, 

• Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi  binasında risk analizlerinin yapmak, 

• Vakıf personelimize risk yönetimi ve acil durum müdahale temelli eğitimlerin gerçekleştirmek, 

• Yapılan risk analizlerinde ortaya çıkan aksaklıkların girilmesi için çözüm önerileri sunmak, 

• Acil durum planlarının benimsenmesi için eğitim programının oluşturulması ve ekibimize eğitim 
vermek.  

 

 
Nitelikler 

 
Danışmanlık hizmetini verecek kişi/kişiler, aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenmektedir: 

 

• Acil durum ve afetler üzerine projelerde görev almış olmak, 

• Acil durum yönetim sistemlerine ve risk analizi kültürüne sahip olmak, belgelendirebilir olmak, 

• Ulusal veya uluslararası afet ve acil durumlarda görev almak, 

• Çocukların ve gençlerin afetler ve acil durumlar hakkında farkındalıklarını arttırıcı projelerde görev 
almak, 

• Okullarda acil durum yönetim sistemleri kurmuş ve çalıştırılmasında görev almış olmak, 

• Mültecilerle ve farklı kültürlerle acil durum yönetimi çalışmalarında deneyimli olmak, 

• Sivil toplum örgütlerinde veya örgütleriyle çalışma deneyimine sahip olmak.   

   
Şartlar ve Koşullar 

 
Yukarıda belirtilen sorumluluklar kapsamında 15 Kasım 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında karşılıklı olarak 
belirlenen takvime göre danışmanlık hizmeti sürdürülecektir. Özgeçmiş/ler ile birlikte Teklif Mektubu 
gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden KDV dahil TL bazında fatura 
karşılığı ödenecektir. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Özgeçmiş/ler ile birlikte imzalı ve kaşeli tekliflerin mail konu başlığına “Balat Danışmanlık” 
yazılarak en geç 12 Kasım 2020’ye kadar info@mayavakfi.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.  
 


