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ISSE projesi, halihazırda geliştirilmiş olan mentörler için eğitim

kursu, sosyal girişimciler için eğitim kursu ve yapım

aşamasında olan sanal iş geliştirme merkeziyle yoluna devam

etmektedir. Sanal iş geliştirme merkezi çevrimiçi olarak

erişime açıktır ve mentörler tarafından

desteklenecek her türlü girişimciyi ağırlamaya hazırdır.

 

Projenin ilk yılında Valensiya, Ankara ve

Lefkoşa'da üç uluslararası toplantı düzenlenmiştir. Çıktıların

oluşturulması için gereken önemli bilgilerin derlenmesi

amacıyla her ortak ülkede bir çalıştay düzenlenmiştir.

 

Yaygınlaştırma faaliyetlerimiz sayesinde,

faaliyet sürecimiz artık daha geniş bir topluluk tarafından

takip edilebilmektedir ve web sitemizde yer alan

geliştirdiğimiz tüm ürünlerden

yararlanılabilmektedir.

 

Lütfen bizi Facebook sayfamız ve web sitemiz üzerinden

takip ediniz. Proje sonuçlarımıza ilgi göstermeniz bizi mutlu

edecektir.

 

ISSE'den en iyi şekilde yararlanmak için çaba sarf etmeye

devam edelim!

 

ISSE - Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi

İlk Yılında ISSE... 

www.isseproject.eu

Sırada ne var?

 

ISSE projesinin sonuçlarıyla ilgileniyorsanız,

lütfen web sitemizi ziyaret etmek ve

ihtiyacınız olan tüm ilgili materyalleri bulmak

için biraz zaman ayırın.

 

Tüm proje sonuçları İngilizce, İspanyolca,

 İtalyanca, Fransızca, Lehçe, Portekizce,

Yunanca ve Türkçe dillerinde erişilebilir

olacaktır.

 

Kendi sosyal girişimlerinizi geliştirmek için

eğitimle ilgileniyorsanız, lütfen bulunduğunuz

ülkedeki proje ortağımıza

başvurun.

abdisiliskilerproje@ailevecalisma.gov.tr

https://www.facebook.com/ISSE-EU-Project-291801241442602/
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ISSE - AB Projesi

PROJE KONSORSIYUMUISSE projesi ne ile ilgilidir?

www.isseproject.eu

ISSE - Sosyal Girişimcilik Becerilerinin

Geliştirilmesi Projesi, profesyonellerin sosyal

ekonomi sektörünü daha iyi anlamalarını

sağlamayı ve yönetsel becerilerini,

profesyonelliklerini ve ağ kurma fırsatlarını

güçlendirerek onları desteklemeyi

amaçlamaktadır.

 

Proje kimler içindir?

sosyal girişimciler;

kendi sosyal girişimlerini oluşturmakla

ilgilenen bireyler;

profesyonel eğitmenler, mentörler ve

işletme danışmanları;

eğitim merkezleri ve kurumlar;

sosyal girişimci danışmanlarının dernekleri

ve mesleki birlikleri, profesyonel eğitmenler;

üniversiteler, kolejler, yüksek öğrenim

sağlayıcıları, ülke genelindeki mesleki eğitim

merkezleri vb.

resmi merciiler ve hükümet makamları

https://www.facebook.com/ISSE-EU-Project-291801241442602/
https://www.linkedin.com/company/12984838
https://www.isseproject.eu/en/index.htm

