Partners
EYE in Rural

Institute of Entrepreneurship
Development (iED)
www.ied.eu

The Governorship of Adana
www.adana.gov.tr

Cukurova Development
Agency (ÇKA)
www.cka.org.tr

Karaisalı Belediye baskanlıgı
www.karaisali.bel.tr

ACD LA HOYA
www.acdlahoya.org

WWW.EYE-PROJECT.EU

Autokreacja Foundation
www.autokreacja.org

Tufanbeyli Belediyesi
www.tufanbeyli.bel.tr

Follow us
@EyeinRural

KIRSALDA GENÇ
GIRIŞIMCILIĞI’NIN GELIŞTIRILMESI

@eyeinrural_

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reﬂects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Faaliyetleri
Proje’nin
Ana Faaliyetleri :

Projesi
Çıktılar

Online Modül

Eğitim modülü, temel girişimcilik
bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

El Kitabı

El Kitabı genç girişimcilerin kendi
şirketlerini veya sosyal girişimlerini
yaratmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Eye in RURAL
Projesi
Hakkında
Girişimcilik daima “başkalarının baktığı ama
göremediği fırsatları görüp, bunları birer iş ﬁkrine
dönüştürülebilmesi” ve “risk almaya yatkınlığı” dır. Bu
özellikler dünyanın her yerindeki girişimcilerin ortak
özelliğidir.

Personel Eğitimi

Online kitabın veya E-kitabın amacı, gençler arasında
işsizlik için bir çözüm olarak girişimcilik ruhunu teşvik
etmek amacıyla girişimcilikle ilgili eğitim materyalleri
oluşturmaktır.

Yunanistan ve Polonya'da eğiticilerin
eğitimi. Her katılımcı ülkeden Mesleki
Eğitim eğitmeni katılacak.

Pilot Eğitim

Kırsal alanda iş kurmak isteyen gençler
için pilot eğitim, girişimcilik üzerine
çalışan personelin eğitimi.

Kırsal alandaki gençler sosyal ve mesleki gelişimleri
için sınırlı fırsatlara sahip olduklarından, girişimcilikle
ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirilecek, istihdam
ve inovasyon olanakları artırılacak, ve kırsal alanlar
geliştirilecektir.

Amaçları

“EYE in RURAL- Kırsal Alanda Genç Girişimciliğinin
Geliştirilmesi” projesi, kırsal kesimde gençlerin
girişimciliğe ilişkin becerilerini ve yeterliliklerini
artırmanın yanı sıra, girişimcilik ve girişimcilik eğitimini
teşvik ederek çevrimiçi eğitim modülü ve gençlere
pilot eğitim sağlamayı amaçlıyor.

Gençlere eğitim ve istihdamda daha fazla ve eşit
fırsatlar sağlamak.
Gençlerin topluma aktif katılımını desteklemek.
Eğitim, Öğretim, İstihdam ve Girişimcilik
alanlarında girişimler gerçekleştirmek.
18-30 yaşları arasında kırsaldaki gençlerin
girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini
geliştirmelerine yönelik eğitimler, çalışmalar
yapmak; sosyal, kişisel,dilsel ve mesleki
gelişimlerine katkı sağlamak; yeteneklerine
uygun mesleklere yönelik girişimlerini teşvik
etmek; iş piyasasında güçlenmelerini ve
istihdamlarının arttırmak.

Proje, gençlik çalışanlarına, danışmanlara ve eğiticilere
gençlik çalışmalarında farklı bakış açıları sağlamak için
farklı yapılandırılmış kuruluşlarla işbirliği yaparak
tamamlayıcı bir etkiye sahiptir. Gençlerin
sosyalleşmeleri, girişimciliklerini geliştirmeleri, kırsal
alanlarda iş olanaklarını arttırmaları, özgüvenlerini
geliştirmeleri ve yeni ﬁkirler ve mesleki becerileri
ortaya koymaları beklenmektedir.

IO1 - Girişimcilik için
Online Kitap

Proje’nin Temel
Amaçları :

IO2 & IO3 - Kırsaldaki Gençler &
Eğitim Modülü için Girişimcilik
konusunda Eğitim Modülü
Eğitim modülü gençlerin girişimcilikle ilgili temel
bilgilerinin geliştirilmesini ve girişimcilik becerilerinin
güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Müfredat, girişimcilik kurslarının genç girişimciler arasında
Kalite Standartlarına göre uygulanması için geliştirilmesi
amaçlamaktadır.

IO4 – El Kitabı
El Kitabı ,genç girişimcilerin kendi şirketlerini veya sosyal
girişimlerini olurturmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kırsalda Genç Girişimciliği’nin
Geliştirilmesi

