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Talep Yönelimli Program
Hazırlanması ve Hazırlanan
Programa Göre Mesleki Eğitim
ve İstihdam (TAYEP) Projesi

TAYEP Projesi Amasya Merkez ve
Köylerinde yaşayan yoksul veya
yoksulluk riski altında bulunan
zorunlu eğitimi bitirmiş 19-35 yaş
arası 25’i mesleğini yapabilecek
engelli olmak üzere toplam 100
kişinin, işletmelerin talepleri

doğrultusunda mesleki
eğitimlerinin sağlanmasını ve
işyerlerinde uygulamalı staj
eğitimi sonrası istihdamlarının
gerçekleştirilmesini hedefliyor.
>> Devamı 2. sayfada

gruplar içindeki genç erkeklerin ve kadınların, medya sektöründe
“ Dezavantajlı
istihdamlarının sağlanabileceği mesleklere yönlendirilmesine çalışılıyor.
”

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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28’i engelli, toplam 100 kişiye mesleki
eğitim.
Proje kapsamında inşaat teknolojisi alanında, 20 kişinin PVC
doğramacılığı alanında eğitim verildi. Bunun yanısıra proje
kapsamında verilen tüm mesleki eğitimlerin içeriği, işçi sağlığı
ve güvenliği, makine bakım onarımı ve uygulamalı girişimcilik
eğitimi ve işletmelerde uygulamalı staj eğitimleriyle
genişletildi.

Makine teknolojisi alanında ise ocakta mermer blok
üretimi ile katrakta ve ES-TE de mermer plaka kesimi
alanlarında 40 kişiye eğitim verildi. Bunun yanında bir
diğer 40 kişinin de plaka kesimi eğitimi alması sağlandı.

Ayrıca 40 kişiye metal teknolojisi gaz altı ( MİG-MAG )
kaynakçılığı ve çelik konstrüksiyon montaj elemanı meslek
dallarında eğitim verilerek sataj yapmaları sağlandı.

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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