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Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği’ nin Çankaya Belediyesi ve
Çankaya Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile yürüttüğü Altın Eller Cam
Sanatı Proje ile ortopedik engelli kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin
kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılması amaçlanıyor. Omurilik
felçliler projenin hedef kitlesini oluşturuyor.
Proje ile Ankara’da yaşayan omurilik felçlilerin cam işlemeciliği sanatı
konusunda yetiştirilmeleri ile işgücü piyasasına çalışan ve işveren olarak
katılımlarının sağlanması hedefleniyor. >> Devamı 2. sayfada

felçlilerin mevcut beceri potansiyellerini üst
“ Omurilik
becerilerini görsel olarak ortaya çıkarmaları sağlanıyor.
”

seviyelere taşıyarak,
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Proje sayesinde omurilik felçlilerin mevcut beceri
potansiyellerini üst seviyelere taşıyarak, bir disiplin dahilinde
becerilerini görsel olarak ortaya çıkarmaları sağlanıyor.

Proje kapsamında Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği
bünyesinde 6 kişi kapasiteli ve tam donanımlı cam atölyesi
oluşturuldu. Bunun yanı sıra engelliler tarafından üretilen
ürünlerin satışı için bir satış merkezi de kuruldu. Cam
atölyesinde 24 bedensel engelli “sertifikalı cam işlemeciliği
eğitimi” ni tamamladı. Eğitimini tamamlayanlar arasında 4 kişi
cam atölyesinde, 2 kişi de cam ürünleri satış merkezinde
istihdam edildi.

Eğitim gören ve kendi işyerini kurmak isteyen engellilerden
oluşan 30 kişiye KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi
verilerek kendi işyerlerini kurma ve yürütme kapasiteleri
arttırıldı. Ayrıca KOSGEB hibelerinden faydalanmaları için
danışmanlık desteği sağlandı.
Altın Eller Cam Sanatı Projesi sayesinde omurilik felçli
kişilerin toplumsal yaşama ekonomik ve sosyal olarak aktif
katılımları sağlandı ve özgüvenlerinin gelişmesi, tek başına iş
yapabilme ve gelir elde edebilme kapasiteleri geliştirildi.

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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