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Farkındalık Yaratma Kampanyaları

T-EST projesi, engelli bireylerin hem
işgücü piyasasına hem de mesleki
eğitime tam olarak erişebilmelerini
sağlayan son derece detaylı ve başarılı
bir yöntem olan DESTEKLİ İSTİHDAM
kavramını transfer edecektir.

“Söylersen unuturum, gösterirsen belki
hatırlarım, yaptırırsan anlarım.”

Projenin hedef ülkeleri olan
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki
engelli bireylere yönelik destekli
istihdam sistemlerinin mevcut
durumunu tüm ayrıntılarıyla
araştırılmasının ardından, şimdi bu
ülkelerde belirlenen mevcut duruma ve
ihtiyaçlara dayanan Destekli İstihdam
kılavuzunun üzerinde çalışıyoruz.
2013 yılı Haziran ayında Romanya’da
yapılan başarılı ikinci proje ortakları
toplantısı boyunca; kılavuzun orijinal
EUSE (Avrupa Destekli İstihdam Birliği)
Aracı’na uygun olarak geliştirilmesi
üzerinde yoğunlaştık. Ayrıca
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki
transfer ve uygulama koçları için bir
eğitim de planladık. Bu eğitim 2013 yılı
Eylül ayında Graz’da yapıldı.

(Konfüçyüs)

Farkındalık yaratma kampanyamızın
temel mesajı, hedef kitleye bir dizi
farklı teknik ve yaklaşım kullanılarak
iletildi.
Hedef ülkeler konu ile alakalı genel bir
farkındalık yaratmak için zaten
paydaşlarla ve hedef grubun
temsilcileri ile toplantılar
düzenlemişlerdi. Bu tür etkinlikler,
diğer yerel etkinlikler, yayınlar ve
yaygınlaştırma faaliyetleri ile bağlantılı
olarak yapıldı. Eğer destekli istihdam

yöntemini başarılı bir şekilde
uygulamak istiyorsak, bu konuda
farkındalık yaratmak son derece
önemlidir.
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Türkiye’de farkındalık yaratma
Türkiye’deki farkındalık yaratma
kampanyasının bir parçası olarak,
Konak Kaymakamlığı 25 Ekim 2013
tarihinde İzmir’de bir toplantı
düzenledi. Bu toplantı boyunca İş ve
İşçi Bulma Kurumu(İŞKUR) ’nda çalışan
25 istihdam koçuna T-EST projesi ve
Destekli İstihdam sistemi tanıtıldı.
Sunumlardan sonra istihdam koçları
destekli istihdam ve bu kavramın
Türkiye’de uygulanması hakkında kaygı
ve düşüncelerini aktarma imkânı da
buldular.

Ayrıca Dobriç Ticaret ve Sanayi Odası
(CCI Dobrich) 3 Ekim 2013 tarihinde
T-EST Destekli İstihdam Aracının
engelli bireyler için çalışan kurumlara
tanıtıldığı çalıştay şeklinde bir
bilgilendirme kampanyası da düzenledi.

Koçlar; Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın desteği ve yasal bir
çatının oluşturulması ile İŞKUR ve
İŞKUR’da çalışan istihdam koçlarının
destekli istihdam yöntemini Türkiye’de
başarıyla uygulayabileceklerini
belirttiler.
Bulgaristan’da farkındalık yaratma
Bulgaristan Dobriç’te yapılan bir fuar
boyunca, 27-30 Ağustos 2013
tarihlerinde T-EST proje broşürleri
başarıyla dağıtıldı.

Bulgaristan’daki röportajlar

Sayın Oleg Temelkov,
Bölgesel Engelliler Birliği Genel Başkanı –
Dobriç, Bulgaristan
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Sayın Ivan Todorov – Hobisclub Genel
Başkanı –Dobriç, Bulgaristan

Bulgaristan’daki engelli bireylerin
istihdam durumu nasıldır?
O. Temelkov:
Ulusal İstatistik Kurumu’nun verilerine
göre engelli bireylerin istihdam
problemi son derece ciddi boyutlarda.
Engelli bireylerin yaklaşık % 90-95’i
işsiz ve bu durumda fakirliğe neden
oluyor. Bulgaristan’da farklı engelleri
olan yaklaşık bir milyon kişi var.
Maluliyet maaşları 140 Bulgar levası
civarında ve bu gelir engelliler için son
derece önemli. İş ve İşçi Bulma
Kurumu’na kayıtlı engelli çalışanlara
devletin maaş vermesine rağmen,
ekonomik kriz dönemlerinde işverenler
engelli bireyleri istihdam etmek
istemiyorlar. Hükümet iki yıla kadar
hem sağlık ve emeklilik sigortasını hem
de yıllık izin ücretini ödüyor. Temel
sorun başvurudaki bürokrasinin
karmaşıklığı ve aylık olarak faaliyetlerin
rapor edilmesi zorunluluğu.

Engelli Bireylerin eğitimi hakkında bilgi
verebilir misiniz?
O. Temelkov:
Entegrasyon doğumdan itibaren
başlaması gereken pahalı ve karmaşık
bir süreçtir. Temel sorun; okulların
ancak son dönemde engelli çocukların
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmeye
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başlanması. 8. sınıftan sonra,
öğrenciler okula gitmeye devam etme
ya da çalışmaya başlama ikilemi ile
karşı karşıya kalıyorlar.
Engelli bireylerin eğitimi ve beceri
kazanmaları engel türüne göre değişen
özel yöntemler gerektirir. Bunun
yanında, çok az sayıdaki eğitim
merkezleri ve üniversiteler fiziksel
olarak engellilerin ulaşımına uygun. Bu
durum da engellilerin yeterliliklerini ve
işgücü piyasasında iş arama imkânlarını
güçleştiriyor.
Iv. Todorov:
Bir diğer problem ise engelli bireyler
hakkında istatistiksel verilerin
olmaması. Şu anda çeşitli bilgi
kaynakları kullanıyoruz. Bunlar; Ulusal
Enformasyon Kurumu (NII), Ulusal
Güvenlik Kurumu (NSI), TEMP gibi
istihdam ve sosyal yardım kurumlarıdır.
Şimdi bir Operasyonel Program olan
“İnsan Kaynaklarının Gelişimi” engelli
bireylerin profillerini oluşturmak ve
onların ihtiyaçları için bir politika
geliştirmek amacı ile bir kayıt sistemi
hazırlıyor.

Sizce, Bulgaristan’da Destekli İstihdam
tedbirlerinin uygulamaya geçirilmesi
için neler yapılması gerekiyor?
O. Temelkov:
Sunumunuzda da belirtmiş olduğunuz
gibi, istihdam edilmek temel bir insan
hakkıdır ve hükümet “engellilerin diğer
bireylerle eşit koşullar altında çalışma
hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu
hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve
erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma
ortamında serbestçe seçtikleri bir işle
hayatlarını kazanmaları fırsatını da
içerir”(bakınız, BM Sözleşmesi, 2006,
Madde 27, paragraf 1, bent 19)
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Bu maddenin hayata geçirilebilmesi de
engelli bireyler için açık ve istikrarlı bir
hükümet politikasını gerekli kılar.
İşverenler işgücü piyasasında engelli
bireyler için alınan teşvik edici tedbirleri
öğrenmeliler. Ticaret ve Sanayi
Odası’nın rolü işgücü dünyası ve engelli
organizasyonlarını bir araya
getirmektir. Bence Destekli istihdamın
gerekliliklerine yönelik tedbirlerin
uygulanması; genç engelli bireylere
yönelik kariyer rehberliğini ve mesleki
eğitimleri için desteklenmelerini de
içine alarak orta öğretimden
başlamalıdır. İş yerlerinin ve ulaşımın
engellilere göre uyarlanmasına dikkat
edilmelidir ve ayrıca zihinsel engelleri
olan bireylerin topluma dâhil edilmesi
de dikkat edilmesi gereken bir diğer
noktadır.
T-EST Romanya’da
geliyor ve gelişiyor

bir

araya

Harghita İl Sosyal ve Çocuk Koruma
Birimi (DGASPC HR) Csikszereda /
MiercureaCiuc ‘da yapılan ikinci proje
toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı
gündemi oldukça yoğundu, proje
ortakları da hem uyarlanan Destekli
İstihdam Aracının temel kavramları
hem de projenin sonraki adımları
üzerinde hemfikir olabilmek için iki gün
boyunca yoğun bir şekilde çalıştı.
Toplantının ardından DGASPC HR
uygulama için yollar hazırlamaya
başladı. Konferanslarda Destekli
İstihdam yaklaşımı sunulurken, destekli
istihdamın bölgede gerekli ve ihtiyaç
duyulan bir yaklaşım olduğu açıktı.
Engelli bireylerin istihdam
problemlerine çözüm getirmeye çalışan
çeşitli organizasyonlar ve kurumlar
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Destekli İstihdam yaklaşımını ve Aracını
memnuniyetle karşıladılar.

Destekli İstihdam (Dİ) uygulama
koçlarının ilk çalıştayı 23-25 Eylül 2013
tarihlerinde Avusturya’nın Graz
şehrinde yapıldı. Aynı zamanda bu
çalıştay engelli bireylerin istihdamındaki
kilit sosyal temsilciler arasında uygun
bir diyalog başlatma imkânı da sağladı.
İl İstihdam Birimi, Engellilik
Değerlendirme Birimi ve Caritas-Alba
Iulia, Harghita İl Fiziksel Engelliler
Birliği ve LIA Derneği gibi hizmet
sağlayıcıları Destekli İstihdam sosyal
bir hizmet olarak nasıl işler, rahat bir
uygulama için (örgütsel, yapısal ve
mali) engellerin üstesinden nasıl gelinir
gibi soruları hedef olarak belirlediler.
Kurulun bir sonraki planı Destekli
İstihdamın sosyal bir servis olarak
yasal açıdan tanınması için hükümete
öneri götürmektir.
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Türkiye’de istihdam konulu EASPD
(AB Engelli Bireylere Hizmet
Sağlayıcıları Birliği) konferansı ve
EUSE (Avrupa Destekli İstihdam
Birliği) Aracı ve bu aracın
uygulanmasına yönelik çalıştay

sağlamak için gerekli olan gelecekteki
adımlar hakkında görüştüler. Engelli
bireylerin, karar vericilerin, işçi ve
işveren temsilcilerinin, yetkililerin ve
hizmet sağlayıcıların katıldığı çok
paydaşlı paneller de yapıldı.

“Engelli Bireylerin İstihdamı:
Farkındalık Yaratma ve İstihdam
Olanakları” konula EASPD Yıllık
Konferansı 27-28 Eylül 2013 tarihinde
İstanbul’da yapıldı. Karşılaşılan
zorluklar ve yapılan en iyi uygulamalar
paylaşılarak engelleri kaldırmanın ve
engelli bireylerin istihdam olanaklarını
arttırmanın amaçlandığı konferans;
Avrupa’dan ve Avrupa dışından 350
kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Konferansın çalıştayları engelli
bireylerin çalışma haklarını tam olarak
kullanmalarına engel olan temel
zorluklar üzerine odaklandı. Avrupa
ülkelerinden gelen uzmanlar mevcut
durum hakkında ve engelli bireylerin
işgücü piyasasına erişmelerine olanak
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Konferansta yapılan çalıştaylardan biri
EUSE Destekli İstihdam Aracı’na ve bu
aracın T-EST projesindeki kullanımına
ayrıldı.
Avrupa Destekli İstihdam Birliği (EUSE)
kurumu başkanı Sayın Margaret
Haddock Avrupa’daki Destekli İstihdam
Aracı modeli hakkında bir sunum
yaparken, Konak Kaymakamlığı’ndan
Sayın Güldan Kalem de T-EST projesini
anlatan bir sunum yaptı.
Sonraki Adımlar
2013 yılı Kasım ayı sonunda üç hedef
ülke için destekli istihdam kılavuzlarını
tamamlamış olacağız. Bu kılavuzlar
Bulgarca, Romence ve Türkçe’ye
çevrilecek ve bu üç ülkede Destekli
İstihdamın uygulanmasında temel
belge olarak kullanılacak. 2013 yılı
Aralık ayında Avusturya’nın Graz
şehrinde Bulgaristan’dan ve
Türkiye’den gelen transfer koçlarının
katılacağı ikinci eğitim çalıştayımızı
yapacağız. Bu son eğitimin ardından üç
hedef ülkede uygulama sürecine
başlayacağız. Bu süreç İzmir’de
dördüncü proje ortakları toplantısı
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yapacağımız 2014 yılı Temmuz ayına
kadar sürecek. Ocak ayında
Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde
uygulama sürecini, Avusturya’dan
koçların yapacağı destek ziyaretlerini
ve Destekli İstihdam için transfer
koçlarının ihtiyaçlarını görüşmek üzere
bir araya geleceğiz.

Daha fazla bilgi için:
Michaela Meier
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Avusturya
Cep. Tel: +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu yayın (bildirim) sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır e Komisyon bu belgedeki
bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
Destekleyenler:
Bundessozialamt Landesstelle Steiermark; Çocuk Kalp Vakfı – Dobriç; COMUNE DI FIRENZE; CONFCOOPERATIVE
TOSCANA; MGK Danışmanlık; Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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