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“Sevgi Kaynağı” projesiyle Dörtyol Halk
Eğitim Merkezi Hatay Dörtyol’da
Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan işsiz
vatandaşlarımızı mesleki eğitimden
geçirerek istihdamlarına katkıda
bulunmayı ve farkındalık yaratarak onlara
yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerini
ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu hedefler doğrultusunda sosyal
güvenceden yoksun olarak müzisyenlik,
hurdacılık, tarım işçiliği gibi günübirlik
işlerde çalışan Neşeli Sokakta oturan ve
Dörtyol’da herkesin sevgisini kazanan
Roman vatandaşların meslek sahibi olarak
yetiştirilmesi, iş gücüne katılım oranlarının
artırılması için iş sağlığı ve güvenliği ile

kaynakçılık kursları düzenleniyor.
Kursiyerler meslek sahibi olurken kurs
süresince gündelik ücret alıyor ve aynı
zamanda bölgede bulunan iş sınıfına
uygun fabrika vb. yerlerde istihdam
edilmek üzere çalışmalar yapılıyor.
>> Devamı 2. sayfada

vatandaşlara karşı önyargı ve ayrımcılık ile mücadele için farkındalık artırma
“ Roman
da bu programın öncelikli hedefleri arasında.
”
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Proej kapsamında
•
Dörtyol’da Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan işsiz
vatandaşlarımızın mesleki eğitimden geçirilerek istihdamlarına
katkıda bulunulması,
• Dörtyol’da Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlarımız
için farkındalık yaratılması
• Dörtyol’da Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlarımızın
toplumun diğer fertlerinden bir farkı olmadığını, sosyal ayrımcılık
yapılmadığının toplum tarafından benimsenmesi projenin özel
amaçlarını oluşturuyor.

Bu amaçlar doğrultusunda,
• Dörtyol’da Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan 15 kişinin kaynakçı
olarak haddehane ve şirketlerde iş bulma imkanına erişmesi,
• Proje sayesinde kurs görecek 15 kişiye meslek eğitiminin yanında
gündelik de vererek aile bütçelerine katkı sağlanması
• Proje sayesinde mesleki eğitim gören 15 kişi ve ailelerinin içinde
yaşadığı topluma karşı güveninin, ilgisinin ve sorumluluğunun
artması,
• Projenin hedef grubundaki kişilerin istihdam edilmesi durumunda
diğer roman ve roman gibi yaşayan vatandaşlarımızın da önünün
açılması hedefleniyor.

10 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşen proje tanıtım toplantısında
konuşma yapan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy
projenin amacını ve hedeflerini şöyle özetledi. “Dörtyol
ilçesinde Neşeli Sokak sakinleri olarak bilinen yaklaşık 2 bin
Roman vatandaş yaşıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’ nin desteklediği ve dezavantajlı grupların topluma
kazandırılması amacıyla hazırlanan hibe projemiz, istihdama
katkı sağlaması açısından son derece önemlidir.”

Başkan Toksoy konuşmasının devamında, tüm insanlar hiçbir
ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit,
özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir dedi ve hibe programı
ile ekonomik ve sosyal hayata katılımda engellere ve
dışlanmaya maruz kalan yoksul bireyler konumunda gösterilen
ve her zaman ilçemizin gönlünü kazan Neşeli sokakta oturan
gönül dostlarımıza karşı önyargı ve ayrımcılık ile mücadele için
farkındalık artırmanın da bu programın öncelikli hedefleri
arasında olduğunu ekledi.

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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