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Umuda Giden Yol
Projesi

Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam
Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından
yürütülen “Umuda Giden Yol” Projesi
kapsamında mahkum ve tutuklulara
mesleki eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin
gerçekleştirilebilmesi için cezaevlerinde
mesleki eğitim atölyeleri kuruldu. Ayrıca

kursiyerlere aile danışmanlık ve
rehberlik hizmetleri sağlanmasının
yanı sıra KOSGEB destekli kişisel
gelişim eğitimleri de verildi.
>> Devamı 2. sayfada

“ mahkum ve tutuklulara mesleki eğitim verilerek istihdam edilebilirlikleri artırılıyor.
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291 hükümlü ve tutukluya mesleki
eğitim verildi.
Proje kapsamında ve Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında kalan
18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun cezaevinden
çıktıktan sonra topluma uyum sağlaması ve meslek sahibi
olarak iş gücüne katılabilmesi için inşaat ve güzellik - saç bakım
sektörü alanlarında birer atölye kuruldu. Atölyelerde verilecek
eğitimlerin niteliğinin artırılması amacıyla Almanya'daki
cezaevlerinde uygulanan mesleki eğitimler yerinde incelendi.

Almanya'da gerçekleştirilen çalışma ziyareti sonucunda
"Cezaevlerinde mesleki eğitim raporu: Türkiye - Almanya
karşılaştırması" adlı rapor hazırlandı ve 291 kişiye 9 ay süreyle
5 farklı alanda mesleki eğitim verildi. Kursiyerler kişisel
gelişim eğitimleri, uygulamalı girişimcilik eğitimleri, hijyen
eğitimleri ve iş güvenliği - işçi sağlığı eğitimleri sayesinde
bireysel becerilerini geliştirdi. Ayrıca proje ekibi, cezaevi
personelleri ve 20 mahkûm ile Çanakkale ziyareti
gerçekleştirildi ve bu ziyaret süresince mahkumlar uygulamalı
eğitim çalışmalarında yer aldı.

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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