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Çiftçiliğe yeni başlayanlar için eğitim son
yıllarda kritik önem kazanmıştır ve kırsal kesimlerdeki
insanlara yönelik bilgi ve danışma servisleri ihtiyacının yıldan yıla artacağı tahmin edilmektedir. Bu
ortaklık projesi yeni başlayan çiftçilerin eğitim ve
bilgilerine
deneyimlerin değiş tokuş edilmesi,
fikirlerin paylaşımı, farklı çiftçi eğitim programlarının
incelenmesi, eğitim kurslarında kullanılabilen yaygın
araçların geliştirilmesi ve toplantı ve yayınlar vasıtasıyla yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasından yararlanarak katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
BEFARMEX’in temel amacı;
Çiftçi destek programları , kırsal kalkınma programları, hizmetiçi eğitim programları ve eğitim seminerleri, çiftçi birlikleri/organizasyonları ve çiftçi eğitim
sistemleri hakkında bilgi toplamaktır.
BEFARMEX projesinin ilk toplantısı 16-19
Ekim 2010 tarihleri arasında Yozgat’ta yapıldı. Bu
proje içerisinde ilk hareketlilikti. 24 katılımcı faaliyetlere katıldı. Bu katılım bütün katılımcılara birbirlerini daha iyi tanıma olanağı verdi. Bütün katılımcıların gelişinden sonra, toplantı herbir ortak kuruluşun yerlerini, kuruluş yapılarını, faaliyetlerini, amaçlarını ve toplantı katılımcılarının daha iyi bilinmesi
için 17 Ekim tarihinde bir sunumla başladı. Toplantı,
kültürel ve sosyal faaliyetler her bir katılımcı için
büyük önem ve faydaya sahipti.
Ertesi gün,18 Ekim’de, grup yerel yetkililer
ve kamu kurumlarını ziyaret etti: Tarım İl Müdürlüğü;
Valilik; Belediye Başkanı. Öğleden sonra grup Yozgat
yakınlarındaki tipik kırsal köy YAZIPINAR’ ı ziyaret
ettiler. Ortaklar evleri, büyükbaş hayvan barınakları ve
işlenmiş alanları gördüler. Köyde yaşayan ve çalışan
insanlar proje gubunu köyde genellikle eğitim
kurslarına katılıdıkları ve/veya ihtiyaç halinde danışman ve uzmanlarla bir araya geldikleri odada ağırladılar.
Faaliyetler 7 Türk, 8 Romen, 4 İtalyan, 2
İspanyol, 2 Macar ve 1 Yunan katılımcının iştirakleriyle gerçekleşmiştir. Bu önemliydi. Katılımcıların isimleri; Janos PALOTAS, Peter BARNA (Macaristan) ,
Brian CHRISTINAKIS, Elisabet GARCIA (İspanya),
Stanculeasa GABRIEL, Stanculeasa DIANA , Buzatu
CAMELIA, Nuta ELENA, Neacsu MADALINA,
Banu CARMEN, Moanta MIHAELA, Grigorescu
VIRGINIA(Romanya), Simona SDOGATI, Kylene
DE ANGELIS, Barbara MARIOTTI, Patrizia LUPINI
(İtalya), Dr.Dimitris PAPAYIANNIS(Yunanistan),
Ünal KOÇAK, Şükrü KÖKSAL, Şive KÖKSAL,
Özgür MEMİŞ, Enver TUFANER, Mehmet Emin
AKSOY, Uğur ÇINAR, Erol ÖZEL(Türkiye)
Projemizin internet sayfası oluşturuldu. Yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanacağımız broşür hazırlandı. Buna ilaveten çiftçilerin ihtiyaçlarını tespit
etmek için anket hazırlandı.
Tüm ortaklar ikinci toplantı için 8-11 Şubat
2011 tarihinde Yunanistan’da bir araya gelmek konusu
üzerinde karar verdiler ve anlaştılar.

ayrıldılar.

Tüm ortaklar 19 Ekim tarihinde Yozgat’tan

Toplantı gündeminde bulunan birçok kültürel ve sosyal faaliyet yapılmıştır.
16.10.2010
Havaalanına ve otele geliş
17.10.2010
08:00 Otelde kahvaltı
09:00 Tanışma toplantısı
11:00 Çay-kahve molası
13:00 Öğle yemeği
14:00 Toplantı
15:30 Şehir turu
- Çamlık ziyareti (Türk kahvesi)
- Yozgat Müzesi & Hayri İnal Konağı
- Çapanoğlu Camii
- Saat kulesi
- Lise Caddesi (yorulana kadar!!!!)
- Yozgat Kent Park
20:00 Otele dönüş
21:00 Akşam yemeği (Desti Kebap)
18.10.2010
08:00 Otelde kahvaltı
09.00 Yetkililer ve resmi kurumları ziyaret
-Yozgat Tarım İl Müdürlüğü
- Vali
- Belediye Başkanı
12.30 Öğle yemeği
13:30 Köy ziyareti
(Yayım çalışması için pilot uygulama)
17:30 Türk Hamamı
20:00 Otele dönüş
21:30 Akşam yemeği
19.10.2010
Havaalanına gidiş & Uğurlama

Daha fazla bilgi için, bize aşağıdaki adreslerimizden
ulaşabilirsiniz.
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

