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

Proje

Destekli İstihdam projesi nasıl transfer edilecek?

Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi projesi; engelli bireylerin
hem eğitime hem de işgücü piyasasına tam olarak erişebilmelerini sağlamak
isteyen 6 farklı ülkedeki ortakları bir araya getirmektedir. Engellilerin eğitim ve
işgücü piyasasına dahil edilmesi 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisinin en
temel unsurlarından biridir. Birçok Avrupa ülkesinde bu erişilebilirlik uygun ve
etkili destek araçlarının olmaması nedeniyle hala yoktur. Bu nedenle T-EST projesi
güçlü ve başarılı araçları içeren Destekli İstihdam kavramını transfer
edecektir. Böylece engelli bireyler işgücü piyasasına daha iyi
bir şekilde tam erişim sağlayabilecek ve mesleki eğitim
alabileceklerdir. Proje Kasım 2012-Ekim
2014 tarihleri arasında olmak
üzere 2 yıl sürecektir.

■■ Destekli istihdam aracının ülkelere ve kültürlere göre uyarlanması
■■ Transfer edilecek ülkelerin önemli materyaller, uzmanlık ve eğitim ile desteklenmesi
■■ İdarecilerin ve görevli temel uzmanların destekli istihdamı uygulamalarının sağlanması
■■ Engelli bireyler için sosyal çalışma alanına katılımı
■■ Hizmet sağlayıcılar aracılığıyla destekli istihdam kavramının uygulanması yoluyla

kapsamlı bir transfer aşaması
■■ Transfere zemin hazırlanması ve uygulanmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması için üç

hedef ülkede farkındalık yaratılması ve yaygınlaştırma faaliyetleri

Çıktılar ve sonuçlar:
Bu proje neden gerekli?
Destekli İstihdam kavramı; açık işgücü piyasasına
erişimlerini ve ücret karşılığı çalışmalarını sağlamak için
engelli bireylerle ve diğer dezavantajlı gruplarla birlikte
çalışma yöntemidir. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya
gibi ülkeler, özellikle mesleki eğitim ve mesleki eğitim ile
işgücü piyasası arasındaki bağlantı konularında güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar. Bu güçlükler Destekli İstihdam kavramı
ile giderilecektir.

Hedef kitle
Projenin hedef kitlesi; eğitim-öğretim kurumları, danışmanlar, işverenler,
hizmet sağlayıcılar, Avrupa kurumları, politika yapıcılar, akademik uzmanlar ve
gazetecilerdir. Projenin odak noktası destekli istihdam kavramını, bu kavramın
transfer edileceği Bulgaristan’a, Romanya’ya ve Türkiye’ye aktarmaktır.

■■ Mevcut ve daha önce denenmiş Destekli İstihdam stratejisinin yeni ülkelere somut

olarak transferi açık bir Avrupa katma değeridir
■■ Destekli İstihdam Aracının Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki gereksinimlere

göre uyarlanması
■■ Transfer ve uygulama sürecinin desteklenmesi için bu üç ülkedeki eğitim uzmanları

için eğitim programı
■■ Destekli İstihdam araçlarının bu üç ülkede üç pilot uygulaması

Öngörülen etki; Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de engelli bireylerin mesleki eğitim,
iş başında eğitim ve Destekli İstihdam araçları vasıtasıyla işgücü piyasasına erişimleri
bakımından belirgin bir kalite artışıdır. Transfer edilecek ülkelerdeki hedef kitleler
destekli istihdam kavramını öğrenecek ve uygulayacaklar ve böylece daha ileri
düzeyde bir transferin sağlanmasını ve daha derin uygulanmasını sağlayacaklardır.
Projenin Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye transferi, farkındalığı arttıracak ve
karşılıklı öğrenme ile faydaları geniş Avrupa çerçevesinde bütün ortaklıklara
yansıyacaktır.
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