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Proje Faydalanıcısı:
İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği

işsiz ve mesleği olmayan Roman vatandaşlar için istihdam
“ İzmir’de
garantili kurs ile 100 iş makinesi operatörü yetiştirilecek.
”

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "İlle de Bir İş Olsun Projesi” kapsamında kentte yaşayan 100
Roman vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları iş birliğiyle iş makinesi operatörü olarak yetiştiriliyor. İzmir
Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen proje kapsamındaki eğitimler Roman vatandaşların yoğun yaşadığı
Konak, Karşıyaka, Buca, Torbalı ve Bergama ilçelerinde veriliyor. Eğitime B sınıfı ehliyeti olan herkes başvurabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumları işbirliğiyle verilecek eğitimlerin 26 saati teknik bilgileri; 12 saati ise iş makinesi
uygulama çalışmalarını içeriyor. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler İŞKUR koordinasyonu ile 6 ay boyunca işbaşı eğitimi de
alabilecekler. Eğitim sonunda başarı gösteren 100 kişiye istihdam sağlanacak. >> Devamı 2. sayfada
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“İş Kulübü

Kariyer Danışmanlığı Merkezi

”

Ayrıca proje kapsamında Roman vatandaşların istihdam kaynaklarına
ulaşılabilirliklerinin artırılması için destek sağlayacak “İş Kulübü”
adında bir kariyer danışmanlığı birimi oluşturulacak. İş Kulübü
Roman vatandaşlara mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri gibi kişisel gelişim eğitim ve
danışmanlık hizmetlerini de sunacak.

Projenin sosyal içerme başlığı altında ise toplumda Roman
vatandaşlara karşı önyargıları ortadan kaldırma, farklılıklara saygı,
kayıtlı istihdama katılımın önemi gibi konularda farkındalığı artırma
ve görünürlük çalışmaları yapılacak.
Roman vatandaşların sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin artırılması için yapılan çalışmalarda sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için proje takvimi boyunca altı ayrı ortak akıl toplantısı
düzenlenecek. Bu toplantılarda meslek odaları, yerel yönetim temsilcileri ve Roman STK’ları bir araya gelecek ve işbirliği geliştirme
stratejileri belirlenerek hayata geçirilecek.

ISEDP Hibe Programı
ISEDP, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında, program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programının (İKG OP) sosyal içerme
öncelik ekseni çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programıdır.
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