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DERNEĞI
Our institution is made up of 85 members working in the public sector, private
sector and their own business. The number of the member increase day by day.
Informing our personnel and other concerned people about the issues related to business
life (laws, regulations etc.), organizing cultural activities and tours, informing members
about local culture and history, conducting seminars, supporting the personal
development of people, finding new job opportunities to those who lose work, finding
food, cloth and stationary aid, giving scholarship to those go to the schools etc are all in
our field of activity. As a non-governmental organization, we study effectively and
carefully to achieve the standards of European Union. We study to present our works as
projects.

Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el campo de la Interpretación del Patrimonio
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85 üyeden oluşmaktadır. Üye sayısı her geçen gün artmaktadır.Çalışma hayatını
ilgilendiren konular (Yasa,yönetmelik,vs) hakkında çalışanlarımızı ve ilgilenenleri
bilgilendirmek, gezi ve kültürel faaliyetler organize etmek, yerel kültür ve

tarih

hakkında üyelerini bilgilendirmek çeşitli konularda kurs ve seminerler düzenlemek,
insanların kişisel gelişimlerine destek olmak, işini kaybedenlere yeniden çalışma
imkanları araştırmak, zor durumda olanlara gıda ve giyim,okuyan çocuklarına burs,
kırtasiye ve giyim yardımı yapmak faaliyet alanlarındandır. Sivil Toplum Örgütü olarak
çalışma hayatının Avrupa Birliğindeki standartlara ulaşması için etkili ve özel
çalışmalar yapmaktadır. Yaptığımız çalışmaları proje olarak sunmak içinde çalışmalar
sürmektedir.
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