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Programı
Proje Faydalanıcısı:
Konya Skal Derneği

Turizmle Yeni
Yaşam Projesi

Konya SKAL Kulübü ve Selçuk niversitesi
ortaklığıyla yürütülen Turizmle Yeni
Yaşam Projesi kapsamında, ekonomik,
ailevi ve ya başka sorunlar sebebiyle,
üniversite eğitimi alamamış ve bu sebeple
kalifiye personel olarak iş bulma
konusunda sıkıntı yaşayan gençlere turizm
eğitimi ile yeni bir yaşam sunuldu.

Kursiyerler ön büro, mutfak ve servis
alanlarında eğitildi. Dersler Selçuk
Üniversitesi bünyesinde, Konya Skal
Derneği üyesi otel yöneticileri ve Selçuk
Üniversitesi akademisyenlerince
yürütüldü. Turizm derslerine ek olarak,
stajyerlere mesleki rehberlik konularında
da seminerler verildi.
>> Devamı 2. sayfada

personel olarak iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan gençlere turizm eğitimi
“ Kalifiye
ile yeni bir yaşam sunuluyor.
”
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Proje kapsamında 25 genç, 3 ay teorik ve 3 ay pratik olmak üzere,
toplamda 6 ay turizm eğitimine tabi tutuldu ve eğitim sonunda da
Konya Skal Derneği üyesi otellerce istihdam edildi. Ayrıca haftada 4
gün olan ders programına katılan kursiyerlere derse geldiği günler için
günlük 10 Euro harçlık verildi.

Bu doğrultuda turizm kuruluşlarına 2 adet seminer verildi.
Seminere 21 turizm işletmesinden 42 üst düzey yönetici katıldı.
Ayrıca farkındalığı artırıcı afişler, bilgilendirici kitaplar,
broşürler ve tanıtım filmi hazırlanıp hedef kitleye ulaştırılması
sağlandı.

Proje, Konya ilinde yaşayan yoksul veya yoksulluk riski altındaki
gençlerin işgücü piyasasına girmesinin yanında dezavantajlı kişilere
yönelik önyargıların kaldırılması ve ayrımcılıkla mücadele edilmesini
de amaçlamaktaydı.

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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