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Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen ''Hayallerime ışık tut''
projesiyle, mesleki eğitim kurslarıyla engellilerin kriterlerine uygun işler
bulunması ile engelli çalışan ve işverenin buluşmasının sağlanması
hedeflenmiştir.
Projenin amacı, İstanbul Arnavutköy ve yakın çevresindeki yaşayan
engellilerin, istihdam edilebilirliğinin olanaklarını sağlamak, işgücüne
katılım oranlarını artırmak, işyerinde erişim, personellerle iletişim
sorunları yaşama kaygısını ortadan kaldırmak, mesleki eğitim kurs
faaliyetleri ile işgücü kapasitelerini geliştirmek, toplumsal gelişmelerden
pay almalarına yardımcı olmak, toplumsal üretime katkıda bulunmaktır.
>> Devamı 2. sayfada

“ 200 engellinin hayallerine mesleki eğitim kurslarıyla ışık tutuluyor. ”
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“ 200 engelliye

mesleki eğitim kursu verildi.

”

Projeyle, toplam 200 engelli bireye mesleki eğitim kursu
verilirken, %10’nuna istihdam garantisi sağlandı. 20 engelliye
ise memuriyete giriş için EKPSS kursu verildi. 500 engelli
,bireysel gelişim akademi programına , 15 engelli KOSGEB
veya İŞKUR işbirliği ile Girişimcilik Sertifika programlarına
dahil edildi. 1000 engelliye de istihdam danışmanlık hizmeti
verildi.

Genel Mesleki Beceri kursları, Ön Muhasebe Elemanlığı,
Muhasebe Yardımcılığı, Temel Bilgisayar Operatörlüğü, Büro
Yönetimi ve Asistanlığı, Santral Operatörlüğü ve Pazarlama
konularındaydı.
Kurslarla, eğitim ve erişim sorunları ile toplumsal önyargılar
sebebiyle, istihdam olanağı bulamamış (öncelikle kadın olmak
üzere) engellilerin, dezavantajlarının ortadan kaldırılarak
istihdam olanağına kavuşturulması sağlandı.

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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