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Düzce Sosyal Etkinlikler Deneği tarafından yürütülen Kafe Kusursuz
projesi, Düzce’de yaşayan ve özel eğitim kurumlarından eğitim alan
1700’ü aşkın engelli gencin özgüven ve sosyalleşme süreçlerini
tamamlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bedensel ve zihinsel engelli 45 gencin alacakları eğitimlerle sonraki
hayatlarına yardımcı olacak iş becerisi kazanmalarını sağlamak, temel
hedeflerin başında geliyor.
>> Devamı 2. sayfada

Düzce'de yaşayan ve özel eğitim kurumlarından eğitim alan engelli gençlerin öz
“ güven
ve sosyalleşme süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olunuluyor.
”
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Engelli gençler Kafe Kusursuz’da
çalışacak
Engelli kafe ile sürekli iletişim ve etkileşim içinde olacak
engelli ve engelsiz gençler arasında sosyal bağlar kurulması ve
toplumsal farkındalığın arttırılması da beklentiler arasında.
Önerilen proje ile engelli gençler ve aileleri ile engelsiz aktörler
için kamuoyuna ve topluma örnek bir uygulama başlatılması
isteniyor.

Engelli genç ve ailelerinin çalışacağı engelli kafenin
kurulmasının ardından gençler, çalışmanın ve insanlarla iç
içe, yüz yüze ve birebir iletişim halinde olmanın verdiği
özgüven ile daha sosyal bireyler olacaklar.
Engelli gençler kafeden elde edecekleri gelir ile ekonomik
durumlarına katkıda bulunulacak ve meslek kazanmaları
sağlanacaktır

45 genç, eğitim aldı
Düzce’de hizmet veren 6 özel eğitim kurumundan seçilen 45
engelli genç, işletme, iletişim, idari yönetim, garsonluk, masa
düzenleme, temizlik, hesap tutma, sipariş hazırlama ve ilgili
konularda eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı.

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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