OAS – Studiebeurs van de Regering van Chili en
Training Project voor CARICOM-landen
Beursaanbieding in samenwerking met het Polytechnic
College Suriname in Suriname
Alleen beschikbaar voor inwoners van Suriname

BESCHIKBARE CURSUS:
Cursus Paraatheid en Reactievermogen bij Brand

BESCHRIJVING EN VOORDEEL VAN DEELNEMING AAN DE CURSUS
Deze training over brandveiligheid biedt een overzicht van de beste werkwijzen en procedures om uw
risico's in noodsituaties te verminderen. Het doel van de cursus is om lokale leden van de gemeenschap,
de essentiële kennis en opleiding op het gebied van brandbestrijding en brandpreventie bij te brengen,
vooral gericht op:
 Inzicht krijgen in het risico van beginnende branden en hoe deze te minimaliseren
 Leren hoe branden te bestrijden en te blussen, evenals het zoeken en bergen van slachtoffers
 Leren hoe je brandincidenten kunt voorkomen
 Identificeren van brandalarm, verschillende soorten branden en alarm slaan
 Initiëren van basisrespons bij brand
 Verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte brengen
 Zorgen voor een veilige evacuatie
 Assisteren bij medische basisbehoeften
Deelnemers leren ook hoe ze aan een gesimuleerde rookkamer kunnen ontsnappen. Een van de
opdrachten zal zijn om zo snel en veilig mogelijk te ontsnappen uit een kamer vol rook door een klein
raam.
Deze beknopte cursus wordt gepresenteerd met fascinerende, interactieve inhoud voor een boeiende
leerervaring. Aan het einde van de cursus weten deelnemers welke acties moeten worden ondernomen
bij een brand gerelateerde noodsituatie in hun directe of indirecte omgeving.
DOEL VAN DE CURSUS EN PROFIEL VAN DEELNEMERS
Cursus Paraatheid en Reactievermogen bij brand
Doelen:
 Lokale burgers zullen kunnen brandoorzaken kunnen identificeren en toolkits ontvangen om
meer alert te zijn als het gaat om brandgerelateerde aspecten.
 Deelnemers aan de cursus zullen in staat zijn om hun eigen checklist voor brandveiligheid te
maken.
 Deelnemers zullen ook een plan voor brandbestrijding kunnen opstellen voor hun gezin.
 Deelnemers zullen kennis opdoen over de oorzaken van de meeste lokale branden.
 Het creëren van bewustzijn door middel van blootstelling aan creatieve sociale media.
 Deelnemers zullen optreden als ambassadeurs binnen hun families, organisaties, bedrijven en
gemeenschappen.
Doelgroep / Profiel van Deelnemers:
Profiel van de cursist: De cursus is bedoeld voor Surinaamse gemeenschapsleiders, studenten, NGO's,
gezondheidswerkers en professionals uit de particuliere sector die een achtergrond of werkgerelateerde
taken in noodbeheer en rampenbestrijding nodig hebben. De deelnemers vertegenwoordigen
verschillende gemeenschappen in Suriname die meestal uit verschillende wijken / districten komen.
CURSUS LOCATIE, DATA & DETAILS
De cursus wordt gehouden van 5 tot 23 augustus 2019 op het Polytechnic College Suriname in
Suriname. Neem voor meer specifieke vragen over de cursus contact op met Professor Eleno Brindis op
e.brindis@ptc.edu.sr of Tel.: (597) 402-509.
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BEURSOVERZICHT
CURSUS:

Cursus voor paraatheid en reactievermogen bij brand

MODALITEIT:
TAAL:
DUUR:
DEADLINE:
START EN EINDDATUM:

Onsite, Suriname
Nederlands / Engels
3 weeks
12 juli 2019
5 - 23 augustus 2019

AANVRAAGPROCES VAN DE STUDIEBEURS
Om een beurs aan te vragen, moeten aanvragers een OAS-online beurs aanvraagformulier invullen en de
vereiste ondersteunende documenten hieronder bijsluiten:
1. Eén (1) aanbevelingsbrief van werkgever of school of gemeenschapsleider.
a. De brief van een school of werkgever moet het briefhoofd van de school of werkgever
bevatten, de positie van de referent, datum en handtekening. De aanbevelingsbrief moet
worden gericht aan de OAS Scholarship and Training Programs, Department of Human
Development, Education and Employment.
2. Reactie op de essayvraag - Beschrijf hoe deelname aan deze cursus je vaardigheden zal verbeteren
en een directe impact heeft op het insttuut, de gemeenschap en het land.
a. Het essay (opstel) mag niet meer dan één pagina zijn; geschreven in lettergrootte 12
lettertype Times New Roman.
3. Curriculum Vitae (CV).
4. Kopie van een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (paspoort of nationale
identiteitskaart).
Let op het volgende:
 ALLE vereiste documenten moeten worden gecombineerd in één (1) enkel PDF-bestand (niet
groter dan 5 MB). Als het bestand groter is dan 5 MB, zou het toepassingssysteem het bestand niet
accepteren en staat het toe dat meer dan één document wordt geüpload.
 Alleen volledige aanvragen worden behandeld

(KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT HET ONLINE
AANVRAAGFORMULIER VOOR BEURZEN)
BEURS VOORDELEN EN UITGAVEN NIET GEDEKT
 100% van de cursusprijs;
 een toelage om de kosten van het plaatselijk vervoer te helpen
DE VOORDELEN VAN DE
dekken;
BEURS
 studiemateriaal; en
 Refreshments.
FINANCIËLE
 Eeventuele extra kosten die niet zijn opgenomen in de OAS-PTC
VERANTWOORDELIJKHEID
beurs.
VAN DE BEURSALEN


Deze uitgaven die als financiële verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van de beursontvangers.

worden

vermeld,

zijn

de

exclusieve
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SUBSIDIABILITEIT
Om voor deze beurs in aanmerking te kunnen komen, moet een kandidaat:
 Een volledige beursaanvraag in met alle vereiste ondersteunende documenten indienen; en
 Surinaamse staatsburger zijn en/of een persoon met een permanente verblijfsvergunning die in
Suriname woonachtig is.
The following applicants are ineligible:
 Huidige OAS-beursontvangers;
 Medewerkers van GS / OAS en hun directe familieleden of GS / OAS-consultants;
 PTC-personeel en hun directe familieleden of PTC-consultants; en
 OAS ambtenaren in vaste dienst en hun naaste familieleden.
SELECTIECRITERIA BIJ HET TOEKENNEN VAN BEURZEN
 De verdiensten en algemene geloofsbrieven van de kandidaat, inclusief zijn/ haar academische
en/ of professionele achtergrond; en
 Aanvragers van wie de essays het grootste potentieel voor impact op het land weergeven.
BEURS SELECTIEPROCES
 De OAS en PTC selecteren de beurswinnaars op basis van de hierboven genoemde criteria
 De OAS neemt via e-mail contact op met geselecteerde kandidaten met het beursaanbod en
instructies voor het acceptatieformulier voor de beurs. Met aanvragers die niet zijn
geselecteerd, wordt er geen contact opgenomen.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONTVANGER VAN DE STUDIEBEURS
 Deze beurs wordt pas formeel toegekend nadat de geselecteerde winnaars een formulier voor
acceptatie van beurzen hebben ondertekend, waarin de winnaars formeel de beurs accepteren en
akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 Zich onthouden van activiteiten die niet stroken met de status van OAS-beursontvanger, en zich
houden aan de regels waarnaar in dit Aanvaardingsformulier wordt verwezen.
 Zich houden aan de bepalingen in de "Financiële verantwoordelijkheden van Ontvangers van
Beurzen"
AANWIJZINGEN VOOR AANVRAGEN VAN EEN BEURS
Vragen over deze mogelijkheid voor een beurs moeten worden verzonden naar scholarships@oas.org
with the subject “OAS-Chile Scholarship Program.”

VOOR MEER INFORMATIE
www.oas.org/scholarships

/oasscholarships

@OASscholarships

3

OAS – Government of Chile Scholarship and
Training Project for CARICOM Countries
Scholarship Offer in Partnership with the Polytechnic
College Suriname in Suriname
Available to Citizens of Suriname Only

AVAILABLE COURSE:
Fire Preparedness and Response Course
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DESCRIPTION AND BENEFIT OF PARTICIPATING IN THE COURSE
This fire safety training course provides an overview of best practices and procedures for reducing your
risks in emergency situations. The aim of the course is to give local community members, the essential
education and training in firefighting and fire prevention, particularly focusing on:
 understanding the risk of fire starters and how to minimize these
 learning how to fight and extinguish fires as well as search for and recover casualties
 learning how to prevent fire incidents
 Identify fire emergency, different types of fires and raise alarm
 Initiate basic fire responses
 Notify responsible authorities
 Undertake safe evacuation
 Assist with basic medical needs
Participants will also learn how to escape a simulated smoke chamber. One of the assignments will be to
escape from a room full of smoke as quickly and safe as possible through a small window.
This concise course is presented with compelling, interactive content for an engaging learning
experience. By the end of the course, participants will know what actions to take should a fire related
emergency occur in their direct or indirect surroundings.
COURSE OBJECTIVE AND PROFILE OF PARTICIPANTS
Fire Preparedness and Response Course
Objectives
 Local citizens will be able to identify fire causes and receive toolkits to be more alert when it
comes to fire related aspects.
 Participants of the course will be able to make their own fire preparedness checklist
 Participants will also be able to create a fire response plan for their family
 Participants will receive knowledge about the causes of the most fires locally
 Creating awareness through creative social media exposure
 Participants will act as ambassadors within their families, organizations, companies and
communities.
Target Group/Profile of Participants:
Participants profile: The course is intended for Surinamese community leaders, students, NGOs, public
health workers and private sector professionals who need to have backgrounds or work related duties in
emergency management and disaster response. The participants will represent different communities in
Suriname mostly coming from different neighborhoods/districts.
COURSE LOCATION, DATES & DETAILS
The Course will be held from August 5 – 23, 2019 at the Polytechnic College Suriname in Suriname.
For more specific questions about the Course, please contact Professor Eleno Brindis at
e.brindis@ptc.edu.sr or Tel.: (597) 402-509.
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SCHOLARSHIP OVERVIEW
COURSE:

Fire Preparedness and Response Course

MODALITY:
LANGUAGE:
DURATION:
DEADLINE:
START AND END DATE:

Onsite, Suriname
Dutch / English
3 weeks
July 12, 2019
August 5 – 23, 2019

SCHOLARSHIPAPPLICATION PROCESS
To apply for the scholarship, applicants must complete an OAS online scholarship application form and
attach the required supporting documents listed below:
5. One (1) recommendation letter from employer or school or community leader.
a. The letter from a school or employer must include the letterhead of the school or employer,
the position of the referee, date and signature. The recommendation letter should be
addressed to the OAS Scholarship and Training Programs, Department of Human
Development, Education and Employment.
6. Response to essay question - Describe how participating in this course will enhance your skills, and
directly impact institution, community and country.
a. The essay should be no more than one page; written in size 12 times new roman font.
7. Curriculum vitae or resume.
8. Copy of a valid Government of Suriname issued ID (passport or national ID Card).
Please note the following:
 ALL the required documents must be combined into one (1) single PDF file (no larger than
5MB). If the file is larger than 5MB, the application system would not accept the file and does
allow for more than one document to be uploaded.
 Only complete applications will be considered

Click here to access for the online scholarship application Form
SCHOLARSHIP BENEFITS AND EXPENSES NOT COVERED
SCHOLARSHIP
BENEFITS
FINANCIAL
RESPONSIBILITY
OF SCHOLARSHIP
RECIPIENTS







100% of the Course fee;
A stipend to help defray the cost of local transportation;
Study materials; and
Refreshments.

 Any additional costs that are not included in the OAS-PTC
Scholarship.

These above expenses listed as financial responsibility shall be the sole and exclusive responsibility of the
scholarship recipients.
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ELIGIBILITY
To be considered for this scholarship opportunity, an applicant must:
 Submit a complete scholarship application with all required supporting documents; and
 Be a citizen and/or permanent legal resident of Suriname
The following applicants are ineligible:
 Current OAS scholarship recipients;
 GS/OAS staff and their immediate relatives or GS/OAS consultants;
 PTC staff and their immediate relatives or PTC consultants; and
 OAS Permanent officials and their immediate relatives.
SCHOLARSHIP SELECTION CRITERIA
 The merits and overall credentials of the candidate, including his/her academic and/or
professional background; and
 Applicants whose essays portray the highest potential for impact to country.
SCHOLARSHIP SELECTION PROCESS
 The OAS and PTC will select the scholarship awardees, based on the criteria listed above
 The OAS will contact selected candidates by email with the scholarship offer and instructions for
the scholarship acceptance form. Applicants who are not selected will not be contacted.
DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE SCHOLARSHIP RECIPIENT
 This scholarship will be formally awarded only after the selected awardees have signed a
scholarship acceptance form, in which the awardees formally accept the scholarship and agree to
its terms and conditions.
 Refrain from activities that are inconsistent with the status of an OAS Scholarship recipient,
abiding by the regulations referred to in this Acceptance Form.
 Comply with the provisions indicated in the "Financial responsibilities of Scholarship
Recipients”
SCHOLARSHIP CONTACT INFORMATION
Questions about this scholarship opportunity should be sent to scholarships@oas.org with the subject
“OAS-Chile Scholarship Program.”
FOR MORE INFORMATION
www.oas.org/scholarships

/oasscholarships

@OASscholarships
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