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Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.
Komisyon yazının içeriğindeki bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.

Genel görüşler ve projenin amaçları

Faaliyetler ve Ürünler

Projenin Hedefi
Avrupa Birliği ülkelerinin bazı bölgelerindeyaşayan yaşlı insanlar özellikle
kadınlar arasında işsizlik oranı oldukça yüksek ve yaşam standartları
oldukça düşüktür.Bu bölgelerdeki 50 yaş üstü kadınların çalışma fırsatları
geleneksel ,yöresel ürünlerin üretimi ve bu ürünlerin bölge ziyaretçilerine
sunumu ile sınırlı kalmaktadır.
Üretimleri,çoğunlukla yerel üretim malzemelerini kullanarak ,anneden kıza
geçen geleneksel tariflere dayalıdır.

A. Projenin etkin olarak uygulanması ve yaygınlaştırılması için aşağıdaki
faaliyetler planlanmıştır:
a. Uygulama için

Genel proje amaçları,50 yaşın üstündeki kadınların ürünlerini Avrupa
Birliği kanunlarına göre üretmeye devam etmeleri için eğitim faaliyetlerine
katılmalarını teşvik etmek ve e-ticaret ile daha geniş bir pazara tanıtmaktır.
Amaçlar
tarafından
E-ticareti’nin
‘Geleneksel
Ürünlerin
50+yaş
kadınlar
amaçları,yenilikçi Bilgi ve Bilişim Teknolojisi tabanlı içerik,hizmet,pedagoji
ve uygulama için yaşam boyu öğrenme yoluyla hedef grubun yeterlik
düzeyini arttırmak için eğitim materyalleri geliştirmeyi ve eğitim vermeyi
geliştirme ve teşvik desteği içermektedir.
Eğitim Modülleri
50 yaş üstü hanım kursiyerler aşağıdaki
faaliyetlerinde yer alma fırsatı bulacaklardır:

modülleri

içeren

eğitim

•

• Kursiyerler için eğitim kursları
b. Yaygınlaştırma için
•

• Kadınlara ürünlerinin biyolojik olarak nitelendirilmesi için gerekli
prosedür ve koşullara ait bilgilerin sağlanması.
Proje süresi 1/10/2009 – 30/9/2011 dir.

Uluslararası Toplantıları
•

Aralık 2009

1.Toplantı Yunanistan

•

Haziran 2010

2.Toplantı Bulgaristan

•

Kasım 2010

3.Toplantı Almanya

•

Mayıs 2011

4.Toplantı İtalya

•

Eylül 2011

5.Toplantı Yunanistan

Her ülkede proje ve projenin ilerleme süreci hakkında bilgilendirme
toplantılarının yapılması

•

Ürünlerin sergilenmesi ve katılımcıların talebi olduğunda hizmetlerin
sunulması
B. Proje süresince aşağıdaki çıktılar üretilecektir
•

Proje,ürünler ve faaliyetler hakkında bilgi içeren el ilanı ve posterler

•

50 yaş üstü kadınlar olarak belirlenmiş hedef gruba nasıl eğitim
verilmesi gerektiği hakkında esaslar içeren eğitmenler için bir kitap

•

Kursiyerler için temel teorik ve e-ticaret ve bilgisayar kullanımı
hakkında eğitim materyali olacak bir kitap

Yukarıda belirtilen tüm ürünler İngilizce’nin yanısıra ortakların dillerine
çevrilecek ve proje internet sitesine yüklenecektir.

• Yerel ,geleneksel ürünlerin Avrupa Birliğinin üretim,saklama ve
paketleme sınırlamaları ve koşulları ile uyumlu üretiminin düzenlenmesi.
• E-ticaret dağıtımının prosedürlerinin düzenlenmesi;böylece pazar
yerelden ulusala ve Avrupa düzeyine genişleyecektir.

Hedef gruba doğru yaklaşım ve belirlenmiş müfredatın en iyi şekilde
öğretilmesi amacıyla eğitmenler için eğitim kursları

Beklenen Sonuçlar
• Az gelişmiş bölgelerde ve / veya azınlık kökenli,çoğunluğun düşük
eğitim seviyesinde olduğu,duyarlı hedef kitle 50 yaşüstü kadınlar arasında
işsizliğin azaltılması
• Azgelişmiş bölgelerden
sınırlandırılması.

gelen

insanları

yarattığı

iç

göçün

• Bu faaliyetlerle yerel toplumların genç üyeleri için istihdam olasılığını
arttırmak.
•

Ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi.

•

Yerel ürünlerin geleneksel üretiminin korunması.

•

Yerel geleneklerin ülkenin veye Avrupa’nın diğer sakinlerine tanıtımı.

• Ürünlerin Avrupa Birliğinin
mevzuatına göre üretimi.

biyolojik

ürünler

için

düzenlenmiş

