Çukurova Kalkınma Ajansı
Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı
Programın Amacı: Bölgedeki kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilerek refah düzeylerinin
artırılması, sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıyla bölgesel
kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır.
Program Bütçesi: 5.000.000 TL
Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin %75’i oranında destek sağlanmaktadır.
Programın Öncelikleri:



Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Politikalarının Etkinleştirilmesi/ Yaygınlaştırılması (Kadın, Çocuk,
Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.)
Kırılgan Gruplara Yönelik İnsana Yakışır İş İmkânlarının Sağlanması/Artırılması

Örnek Proje Konuları:
Öncelik 1: Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Politikalarının Etkinleştirilmesi/ Yaygınlaştırılması (Kadın,
Çocuk, Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.)
• Dezavantajlı çocuk, genç ve yetişkinlerin bireysel gelişimlerini destekleyecek ve sosyal aktivitelere katılımlarını
artıracak merkezlerin kurulması (Örneğin; Çocuk Maker Atölyesi, Çocuk Girişimciliği Merkezleri, Çocuk
Kütüphaneleri ve Çocuk Etüt Merkezleri-özellikle çalışan ebeveynlerin çocuklarına yönelik okul dışı zamanlarda
vakit geçirebilecekleri etüt kulüpleri)
• Kadınlara yönelik psikolojik, sosyal ve hukuki destek gibi hizmetleri bütüncül bir şekilde verecek çok amaçlı
toplum merkezlerinin oluşturulması, mevcutta var olanların altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi
• Özel eğitim gereksinimi olan çocukların (üstün zekâlı, zekâ geriliği olan, özel yetenekleri olan vb.) eğitim ve
rehberlik- psikolojik destek ihtiyaçlarını karşılayacak, toplumsal hayata katılımlarını güçlendirecek mekânların
oluşturulması
• Geçici ve gezici tarım işçisi çocuklar, göçle gelen çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, suça karışmış/suç mağduru
çocuklar gibi risk grubundaki çocukların eğitim, sağlık, psiko - sosyal ve hukuki hizmetlere erişimlerinin artırılması
• Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel merkezlerin oluşturulması
• Kentlerdeki fiziki ve sosyal altyapıların engelsiz kent anlayışıyla iyileştirilmesi (Rampa, sesli ve görsel uyarı, engelli
asansörü, özel koltuk, akülü şarj merkezleri gibi düzenlemeler),
• Tüm engelli gruplarının sosyal, kültürel, sportif gereksinimlerini karşılayacak yapıların yaygınlaştırılması
Öncelik 2: Kırılgan Gruplara Yönelik İnsana Yakışır İş İmkânlarının Sağlanması/Artırılması
• Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştiren atölyelerin ve
kuluçka merkezlerinin oluşturulması; mevcut tesislerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve/veya kapasitelerinin
artırılması,
• Yöreye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılarak özellikle kırsalda kadın istihdamını artırmaya yönelik üretim,
tanıtım, pazarlama süreçlerinin hayata geçirilmesi,
• Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici yenilikçi merkezlerin kurulması,
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• Yeni mezunlar, işsizler, düşük vasıflı işçiler gibi grupların aktif işgücü talebine uyumunu ve istihdam edilebilirliğini
sağlayacak kariyer ve mesleki danışma merkezi, eğitim, kurs, atölye gibi altyapıların kurulması,
• Engellilerin istihdam imkânlarının ve kariyer gelişiminin desteklenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve hizmet
merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, hizmet modellerinin oluşturulması ve bilgi-iletişim teknolojilerinden
faydalanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Madde bağımlıları, risk altındaki gençler, suça karışmış kişiler ve eski hükümlüler gibi toplumsal grupların
ekonomik hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik mekanizma ve tesislerin oluşturulmasıdır.
Kimler Başvurabilir:
• Mahallî İdareler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Üniversiteler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Kamu Kurum Ve Kuruluşları
• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Serbest Bölge Müdürlükleri
Süre: 24 aydır.
Son Başvuru Tarihi: 12.04.2018

Saat: 23:59
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