Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

info@DESIP
E- BÜLTEN

DESİP ile ilgili

tüm gelişmeler ve haberler

Mayıs 2016

www.desip.org / e-bulten

Dezavantajlı Kişilerin
Sosyal Entegrasyonu
ile İstihdam
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Geliştirilmesi Projesi

DESİP – Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Projesi 14 Ocak 2016 tarihinde
başladı.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ nın (ÇSGB) yürüttüğü

proje, dezavantajlı kişiler için fırsatlar içeren
kapsayıcı bir işgücü piyasasını teşvik
ederken bu kişilerin işgücü piyasasına
sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamayı ve
işgücü piyasasında her türlü ayrımcılıkla
mücadele etmeyi hedefliyor.
Tüm bunların yanında, dezavantajlı kişilere

yönelik politika geliştiren ve onların yararı
doğrultusunda çalışan ÇSGB-İstihdam
Politikaları Daire Başkanlığı ile sosyal
ortakların proje kapsamında kurumsal
kapasitesinin arttırılması da amaçlanıyor.
>> Devamı 2. sayfada

dezavantajlı
“ ÇSGB
sağlamak ve işgücü

kişilerin sosyal entegrasyonunu
piyasasında her türlü ayrımcılıkla
mücadele etmek için dev bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
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Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi’nin sözleşme
makamında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
yer alıyor. ÇSGB İstihdam Politikaları Dairesi projenin
faydalanıcısı ve genel olarak operasyonun uygulama ve
yönetiminden sorumlu. Projenin teknik desteğini NIRAS IC Sp.
Z.o. o. (Polonya), AGRİN Danışmanlık (Türkiye) ve Türkiye
Kalkınma Vakfı’ nın oluşturduğu konsorsiyum sağlıyor.

Ulaşılacak sonuçlar
DESİP ile iki temel sonuca ulaşmak için
çalışmalara başlandı. Bu sonuçlardan ilki dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonuna ilişkin
farkındalığın arttırılması. Ulaşılacak diğer sonuç ise; İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı ve sosyal
ortakların kapsayıcı kamu istihdam politikaları sağlama ve uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi.

Coğrafi kapsam
DESİP’ in uygulama merkezi Ankara’dır.

DESİP projesinin
resmi web sitesi
www.desip.org
adresinde

yayınlanmaya

başlandı.
Web sitesi proje hakkında detaylı bilgilere ulaşmayı
mümkün kılıyor. Siteden istihdam teşvikleri ile ilgili
bilgilere de ulaşılabiliyor. Sitenin haberler bölümünde
proje faaliyetleri ile ilgili güncel haberler takipçileri ile
paylaşılıyor.
DESİP projesinin bir diğer bileşeni ise hibe projeleri.
Hibe bileşeni ÇSGB tarafından yürütülüyor. Web
sitesinden bu projeler hakkında bilgilere de ulaşmak
mümkün olacak.

Proje hedefleri tüm Türkiye’yi kapsıyor. Projenin hedeflerine ulaşması için yapılacak araştırmanın
örneklemi 12 ilden oluşacak.

“Çalışmak Lazım!”
sosyal medyada.
DESİP’ in açılış toplantısı 14 Ocak 2016 tarihinde Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi, ÇSGB Müsteşar
Yardımcısı Ali Kemal SAYIN’ ın başkanlığında gerçekleşti.

Sosyal içerme haritası çalışmaları
başladı.
Proje kapsamında, hibe bileşeni içerisindeki dezavantajlı grupların istihdamı konusunda İstihdam
Politikaları Daire Başkanlığı’ nın geleceğe yönelik eylem planları için temel teşkil edecek 3 adet “Sosyal
İçerme" haritası oluşturuluyor. "Sosyal İçerme Haritaları", operasyonun hibe bileşeninin hedef grupları
arasında yer alan "engelliler", "eski hükümlüler, eski tutuklulular, hükümlüler ve tutuklular" ile "çalışan
çocuklar ve aileleri" olmak üzere 3 gruba yönelik oluşturulacak. Harita, diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla
paylaşılacak ve sosyal içerme alanında politika oluşturma çalışmalarına katkıda bulunacak.
DESİP Teknik Destek Ekibi ayrıca dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliği konusunda bir haritalama
stratejisi de oluşturacak. Bu stratejinin yanı sıra, ÇSGB’ nin ileride ihtiyaca göre düzenli olarak daha başka
haritalama faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak metodolojik bir rehber hazırlanacak.

Proje kapsamında hedef kitle ile daha etkin ve
sürdürülebilir bir iletişimin gerçekleşebilmesi için bir
motto geliştirildi. Bu motto ÇSGB'nin istihdamı
geliştirmek için sürdürdüğü tüm çalışmaları bir cümle
ile özetliyor: “Çalışmak Lazım!” Bu mottodan yola
çıkılarak hazırlanan logo DESİP projesiyle birlikte
ÇSGB’ nin diğer tüm projelerinin markası olacak ve
ÇSGB’ nin istihdamı geliştirmek üzere verdiği tüm
hizmetleri temsil edecek.
“Çalışmak Lazım!” mottosunun hedef kitle nezdinde
bilinirliğini arttırmak, hedef kitle nezdinde markanın
ÇSGB’ nin özverili ve disiplinli çalışmalarını temsil
etmesini sağlamak için sosyal medya vazgeçilmez bir
platform. Tüm bunların bilinciyle markanın sosyal
medya platformları hazırlandı. Başta Facebook,
Twitter ve Instagram’ da olmak üzere “Çalışmak
Lazım!” sosyal medya hesaplarında ÇSGB’ nin
istihdamı geliştirmek için yaptığı çalışmalar ile ilgili
paylaşımlar yapılacak.
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