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Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar Birliği

“Mesleğim Var İşim de
Var” Projesi

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birliği tarafından yürütülen “Mesleğim
Var İşim de Var” Projesi, bölgede sosyal,
kültürel ve ekonomik iyileşmeyi
sağlamak, ilde yaşayan dezavantajlı
kişilerin sosyal entegrasyonunu ve
istihdam edilebilirliklerini arttırmak, iş

gücü piyasasına erişimlerini
kolaylaştırmak ve iş gücü piyasasına
girişlerinin önünde yer alan engelleri
kaldırmayı hedefliyor.
>> Devamı 2. sayfada

farklı meslek dalında toplam 85 kişinin yararlanacağı toplam 2240 saat mesleki
“ Beş
teknik eğitim programları düzenleniyor.
”

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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2240 saat mesleki teknik eğitim
programı düzenlendi.

Kamu, STK, işletme temsilcileri ve dezavantajlı
gruplardan oluşan 200 kişilik gruba yönelik seminer
düzenlenerek katılımcılara belge verildi.

Proje çerçevesinde, dezavantajlı gruplara ait her bireyin içinde
bulunduğu durum gözetilerek bireysel mesleki niteliklerini
arttırmak ve iş piyasasına dahil edilmelerinin önündeki
engelleri kaldırmak için üçü erkek, ikisi kadınlar için olmak
üzere beş farklı meslek dalında, toplam 85 kişinin yararlanacağı
2240 saat mesleki teknik eğitim programları düzenlendi. CNC
tezgahlar ve programlama, genel elektrik ark kaynakçılığı,
otomotiv elektrikçisi, düz dikiş makineci, cilt bakımı epilasyon
ve masaj teknikleri ile girişimcilik eğitimi verildi.

Mesleki eğitime katılan en az 25 kişi istihdam edilirken, 4
kadın girişimcinin kendi işini kurması planlandı.

40 kadına girişimcilik eğitimi verildi
Mesleki teknik eğitim programlarına katılan 40 kadın için
KOSGEB işbirliği ile girişimcilik eğitimleri düzenlendi. STK,
kamu, işveren temsilcilerinin katıldığı Dezavantajlı Gruplarda
Ön Yargının Kaldırılması ve dezavantajlı bireyler ve ailelerinin
katıldığı İş Arama ve İşe Ulaşmanın Önündeki Engellerin
Kaldırılması Semineri ile toplam 200 kişinin yer aldığıı 2 ayrı
seminer yapıldı.

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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