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Projenin arka planı

Projenin amaçları ve hedefleri

Engelli bireylerin hem eğitime hem de
işgücü
piyasasına
tam
olarak
erişebilmelerini
sağlamak
2010-2020
Avrupa Engellilik Stratejisinin en önemli
alanlarından
biridir.
Birçok
Avrupa
ülkesinde- ve dahasında - bu gereksinimler
hala karşılanmadı. Uygun ve etkili destek
kavramları hala yok. Bu nedenle, T-EST
projesi, hedef grubun hem işgücü
piyasasına hem de mesleki eğitime tam
erişimini sağlayan son derece detaylı ve
başarılı bir anlayış olan DESTEKLİ
İSTİHDAM kavramını transfer edecektir.

Projenin asıl amacı geliştirilmiş ve
denenmiş Destekli İstihdam Aracındaki
yaklaşımları ve araçları transfer etmektir.

Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi
kapsamında geliştirilen Destekli İstihdamın
planlanması ve uygulanması aracına dayalı
olarak, hedef Destekli İstihdam kavramının
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye
transfer edilmesidir.

Düzgün ve sürdürülebilir bir
transferi sağlamak için T-EST
aşağıdaki hedefleri izlemektedir:

yenilik
projesi

Araştırma
ve
inceleme
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de arka
plandaki durumun araştırılması ve
incelenmesi.
•

Çeviri Destekli istihdam aracının
içeriğinin transfer edilecek ülkelerin
dillerine çevrilmesi
•

Koçların(eğitmenlerin)
eğitilmesi Transfer edilecek ülkelerdeki
koçların (eğitmenlerin) destekli istihdam
aracını kullanmaları ve ilgili ülkelerdeki
transfer sürecine başarılı bir şekilde
katılmaları için eğitilmeleri
•

Pilot uygulamalar Üç ülkede
destekli istihdamın üç pilot uygulaması
•

Değerlendirme
Transfer
faaliyetinin
gelecek
uyarlaması
ve
destekli istihdam aracı içeriğinin ileriki
gelişimi hakkında değerlendirme ve geri
bildirim toplanması
•

T-EST Projesi: Bülten 1/2013

1/3

Proje süresi
T-EST Ana Sayfa
Başlama Tarihi: 01.11.2012
Süresi:
24 ay

T-EST Başlangıç Toplantısı
06.-07.12.2012, Graz, Avusturya

T-EST projesi, ortaklar ve çıktıları hakkında
daha fazla bilgi için, lütfen internet
sayfamızı ziyaret edin:
www.t-est.eu

İlk toplantımız 6 ve 7 Aralık 2012 tarihinde
Avusturya’nın Graz şehrinde yapıldı.
Bütün
asıl
ortaklarımızla
projenin
hedeflerini, amaçlarını, süreci ve farklı
çalışma paketlerini ayrıntılı bir şekilde
görüştük. Destekli İstihdam Aracını bir kez
daha incelemek ve Bulgaristan, Romanya
ve Türkiye’de arka plandaki durumun
incelemesine yönelik anketler geliştirmek
için de zaman ayırdık.
Proje ortakları:
Düzenleyen ortak
Jugend am Werk Steiermark GmbH (ATAvusturya )
www.jaw.or.at
Asıl Ortaklar
EASPD (BE-Belçika)
www.easpd.eu
Ticaret Odası (BG-Bulgaristan)
www.cci.dobrich.net
Marie Curie Derneği (BG-Bulgaristan)
www.marie-curie-bg.org
FormAzione Co&So (IT-İtalya)
www.formazionenet.eu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita (RO-Romanya)
www.dgaspchr.ro
T.C. İzmir Valiliği (TR-Türkiye)
www.konak.gov.tr
Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi
(TR-Türkiye)
www.ankaraaltinokta.org
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Sonraki adımlar
İkinci ortak toplantımız 19-21 Haziran
2013 tarihleri arasında Romanya’da
gerçekleşecek. Bu toplantıya kadar şu
hususları tamamlamış olacağız:
→ Kalite yönetimi kılavuzu/ stratejisi
→ Yaygınlaştırma stratejisi
→ Uyarlama potansiyeli analiz ve
raporu (Bulgaristan, Romanya,
Türkiye)
→ Paydaş analizi/ haritası ve raporu
→ Destekli
İstihdam
Koçlarının
(Eğitmenlerinin)
eğitimlerinin
hazırlanması

Ayrıca,
şirketlere,
işgücü
piyasası
kurumlarına,
eğitim
örgütlerine
ve
derneklere engelli bireyler hakkında detaylı
bilgi sağlamak amacıyla bütün transfer
süreci alıcı ülkelerde bir farkındalık
yaratma kampanyasıyla içi içe olacaktır.
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Bu özel destek şeklinin kavramını,
yöntemlerini ve süreçlerini içine alan
Destekli İstihdam Aracı transfer edilecektir
ve bu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesine uygundur.
Asıl paydaşın Destekli İstihdam kavramını
anlaması bu kavramın etkililiğini, ve
dolayısıyla, projenin verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak için büyük önem
taşımaktadır.
Daha fazla bilgi
geçebilirsiniz:

almak

için

irtibata

Michaela Meier
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Straßganger Str. 291, 8053 Graz;
Avusturya
Tel. +43 50 7900 2110
Fax +43 50 7900 9 2110
Mobil +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

TR

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu yayın[bildirim] sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgedeki
bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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