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Tunceli Özel İl İdaresi tarafından yürütülen Kırsalda Umutlar Filizleniyor
projesi, Pertek ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmalarını içeriyor.
Proje, teorik ve pratik eğitimler ile dezavantajlı kişilerin sosyal
entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğin arttırılması, işgücü
piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, ortak iş yapabilme
kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kendi işlerini kurabilmelerinin ve işgücü
piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasını
hedefliyor.

>> Devamı 2. sayfada

İlçesinde tarım sektörünün sanayiye dönük bir üretim sektörü olduğunun
“ Pertek
bilici oluşturuluyor, tarım sektöründe bilinçli profesyonel üreticiler yetiştiriliyor.
”

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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Projeyle ilçenin tarım ve gıda potansiyelinin farkındalığının
yaratılması , tarım sektörünün sanayiye dönük bir üretim
sektörü olduğunun bilicinin oluşturulması, tarım sektöründe
bilinçli profesyonel üreticiler yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

40 kadın,20 erkek eğitim aldı
20 kadın pazara yönelik hediyelik geleneksel yöresel ürünlerin(
pestil, pekmez, cevizli sucuk) işlemesi eğitimlerine katıldı. 20
erkek bilinçli üretici yetiştirmek ve pazara yönelik hammadde
üretimi için ceviz, badem ve dut yetiştiriciliği eğitimi aldı.

Engeller kaldırıldı
Dezavantajlı konumda bulunan kişilerin istihdam
edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının
arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin
önünde yer alan engeller kaldırıldı. İşgücü piyasasında
dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken
gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimleri azaltıldı..

20 kadın bilinçli üretici yetiştirmek ve ilimizde endemik olarak
yetiştirilen ve ilimize özgü olan Tunceli Sarımsağının tarla
şartlarında geliştirilmesinin sağlanması ve doğanın korunması
amacıyla sarımsak yetiştiriciliği eğitimi aldı. Tüm kursiyerlere
(40 kadın ve 20 erkek) Girişimcilik ile Kooperatifçilik
Geliştirme ve Uyum eğitimi verildi.

ISEDP Hibe Programı
ISEDP, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) kapsamında, program otoritesi Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programının (İKG OP) sosyal içerme
öncelik ekseni çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programıdır.
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