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Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum Projesi
Medya, birçok konuda kamuoyunun
görüşlerinin şekillendirilmesinde en önemli
etkenlerden biridir. AB politikalarının
kamuoyunun görüşlerinde değişim
sağlanmasında, Sivil toplumların birbirini
anlamasında, sivil toplum kuruluşlarının
görüşlerinin değiştirilmesi, kapasitelerinin

a r t ı r ı l m a s ı , g ö r ü n ü r l ü k l e r i n i n oluşan grupları İŞKUR ile birlikte tespit
sağlanmasında Medya sektörü önemli bir ederek, medya sektörü içinde istihdamlarını
sağlayabilecek mesleklere yönlendirilmesi
görev üstlenmektedir.
amaçlanıyor.
“Duy Sesimi.Çalışmak,Üretmek
İstiyorum.” Projesi ile dezavantajlı
gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan

>> Devamı 2. sayfada

gruplar içindeki genç erkeklerin ve kadınların, medya sektöründe
“ Dezavantajlı
istihdamlarının sağlanabileceği mesleklere yönlendirilmesine çalışılıyor.
”
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Ortopedik engelli genç kız ve erkeklere
6 meslek dalında eğitim veriliyor.
Proje kapsamında, ortopedik engelli genç kız ve erkeklere
fiziksel engellerine uygun,
Muhabir (Televizyon-gazete-radyo)
Sunucu-Haber Spikeri
Kurgu Yönetmeni(Video Kurgu Operatörü)
Grafik Tasarımcı
Yeni Medya İçerik Yönetmeni (İnternet Haber Portalı Editörü)
Makyaj Uzmani (Tv-sinema-tiyatro) gibi mesleki alanlarda
eğitimler veriliyor.

Söz konusu 6 meslek dalında her bir meslek grubu için 10’ar
katılımcı eğitiliyor. Proje sonunda,toplam 60 engelliye verilen
6 aylık uygulamalı eğitim sonunda her bir kursiyere 288 saat
meslek eğitimi, 144 saat de kişisel gelişim dersleri verilmiş
olacak.

Eğitimler için 7 adet atölye oluşturuldu ve 2 adet çalıştay
yapıldı. Proje uygulaması öncesinde engellilere yönelik
eğitim modülleri geliştirildi, bu modüller daha sonra kitap
haline getirilip kamuoyunun ve engellilerin eğitimi için
hizmete sunulacak.

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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