Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.
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Dezavantajlı
K�ş�ler�n Sosyal
Entegrasyonu �le
İst�hdam
Ed�leb�l�rl�kler�n�n
Desteklenmes�

H�be
Programı
Proje Faydalanıcısı:
Edirne Rotary Kulübü Derneği
Edirne

RENGARENK
Projesi

Edirne Rotary Kulübü Derneği’ ile 20 dezavantajlı kadın,
n i n E d i r n e S ü p ü r g e c i l e r tezgahların başına oturarak
M a h a l l e s i Ya r d ı m l a ş m a kilim dokumaya başladı..
Dayanışma ve Kalkınma
>> Devamı 2. sayfada
Derneği ve Edirne Sanayici İş
Adamları Derneği ortaklığıyla
yürüttüğü “Rengarenk” projesi

kadınlar kaybolmaya yüz tutmuş
“ Dezavantajlı
canlandırmak için tezgah başına geçti.
”

kilim dokuma zanaatını

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.

Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

20 kadına sertifikalı çul kilim dokuma
kursu.
Proje, dezavantajlı kadınların istihdamını ve kaybolmaya yüz
tutmuş kilim dokuma zanaatını canlandırmayı hedefliyor. Proje
kapsamında 20 kadına sertifikalı çul kilim dokuma kursu
veriliyor. Toplam 460 saatte tamamlanacak kurslardan sonra
kadınlara 10 saat uyum eğitimi de verilecek.

Çul kilim kursunun yanı sıra kadınlara kamu hizmetlerine
erişim eğitimi, KOSGEB girişimcilik ve destekler hakkında
bilgilendirme semineri ve iletişim eğitimi de veriliyor.

ISEDP Hibe Programı

Proje kapsamında ayrıca toplumda var olan ön yargıları
kaldırmak için farkındalık çalışmaları da yapılıyor. Bu
bağlamda yapılacak sergiler ile proje elde edilecek iyi örnekler
ve tecrübeler toplumla paylaşılacak.

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.

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.

