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Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen, Bir Engelli Bin
Değerli projesi, Trabzon ve çevresinde fiziksel engelleri nedeniyle işsiz
kalmış ya da ailesi tarafından toplumdan uzaklaştırılmış kentsel alanlarda
yaşayan en az % 50’si kadın 50 engelli bireye ulaşmayı hedefliyor.
Böylelikle, bu bireylerin istihdam edilebilirliklerinin ve işgücü piyasasına
girişlerinin kolaylaştırılması, girişimci bireyler olarak iş hayatında ve
ekonomik kalkınmada daha aktif rol oynamalarına destek verilmesi,
işgücü piyasasında engelli kişilere yönelik önyargıların azaltılmasına
katkı sağlanması ve sosyal yaşama katılımlarının arttırılmasına yardımcı
olunuyor.
>> Devamı 2. sayfada

bireylerin iş hayatında ve ekonomik kalkınmada daha aktif rol
“ Engelli
oynamalarına destek veriliyor.
”
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50 engelliye mesleki eğitim
Bu çerçevede 16-35 yaş arası 50 vasıfsız engelliye, bölgeye
özgü el sanatları olan “Hasır, Telkari, Kazaziye Örücülüğü ve
Tasarım” alanında “Mesleki Eğitim” ile “Kişisel Gelişim
Eğitimleri” verilirken, destek merkezi yapıldı. Kursa
katılanların en az %90’ı Halk Eğitim onaylı sertifika almaya
hak kazandı. Bu kişilerin istihdam edilebilirliği ve işgücüne
girişinde %50 artış görüldü.

Düzenlenen seminerler ve hazırlanan kitapçıklar ile toplumda
engellilerin başarabilecekleriyle ilgili farkındalık yaratıldı,
önyargılar azaltıldı.

Girişimcilikte % 20 artış gözlendi
10 engelli birey KOSGEB onaylı “Girişimcilik Eğitimi” aldı.
Engellilerin her geçen yıl girişimci bireyler olarak işgücü
piyasasına girişlerinde %20 artış sağlandı.
TTSO ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi gözetimi ve
işbirliğinde; engelli bireyleri çatısı altında toplayan ve kayıt
altında tutan, istihdam edilebilirliklerini, işgücü piyasasına ve
sosyal yaşama katılımlarını artıran, Destek Merkezi kuruldu.
Kuyumculuk sektöründeki nitelikli, sertifikalı eleman
ihtiyacına %10 oranında katkıda bulunuldu.

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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