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BÜLTEN 3/ 2014
Mevcut Durum
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
yaklaşımını transfer edecektir. Hedef
(transfer) ülkeler olan Bulgaristan ve
Romanya birçok engelli birey ve şirket
ile
birlikte
Destekli
İstihdam
yaklaşımını/yöntemlerini
uygulamaya
ve denemeye başladı. Geliştirilen ve üç
ortak ülkenin dillerinde hazırlanan
Destekli İstihdam ulusal elkitapları
kullanılarak; engelli bireylere kalıcı ve
ücretli
istihdam
elde
etmeleri
konusunda 2014 yılı Şubat ayında
destek verilmeye başlandı.

Bulgaristan Destek Ziyareti

2014 yılı Mayıs ayında Avusturyalı
eğitim koçları Romanya ve
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Bulgaristan’a
destek
ziyaretlerinde
bulundular ve bu konuda eğitim almış
koçlarla Bulgaristan ve Romanya’da
üstlendikleri görevleri, karşılaştıkları
sıkıntılı
durumları
ve
güçlükleri
görüştüler.

Destekli İstihdam Koçluğu Çalıştayı, İzmir

Uygulama dönemi bu iki ülkede bu yılın
Temmuz
ayında
tamamlandı
ve
uygulamaya dönük yeni görüşler ya da
katkılar T-EST ortaklığı kapsamında
görüşülecek. Türkiye’de Haziran ayı
başında altı uygulama koçuna eğitim
İzmir’de verildi. Böylelikle de orada
Destekli
İstihdam
yaklaşımının
uygulanmasına eğitimden sonra yani
geçtiğimiz ay başlandı. Bu nedenle tüm
uygulama dönemi 2014 yılı Ekim ayına
kadar uzatıldı.
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Çalıştaylar, Romanya

Bulgaristan’da Uygulama Aşaması

Danışanlar sertifikalarını alıyorlar
ZGURA-M takımı Filibe ve Sliven’deki
farklı kurumlarda çalışan 16 koçu kendi
takımına kattı. Bu koçların hepsi
engellilere
sunulan
hizmetler
konusunda derin bir bilgi ve deneyime
sahiptiler. Bütün koçlar psikoloji, sosyal
hizmet ve özel eğitim alanlarında
lisansüstü
eğitim
almış
kişilerdi.
Koçlardan biri de sağlık hizmetleri
alanında eğitim almıştı. Koçlar süreçte
yer almak ve gönüllü çalışmaya
katılmak konusunda son derece
istekliydiler. Bulgaristan’da 18 ila 53
yaş arasındaki 30 engelli birey (20
kadın, 10 erkek) bu koçluk hizmeti
sunma sürecinden yararlandı. Bu
hizmetten yararlananların hepsi daha
önce bahsi geçen kurumlardan hizmet
alan kişilerdi. Bu hizmeti alan kişiler
öğrenme güçlüğü, orta seviyede akıl
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sağlığı sorunları ve nörolojik problemler
gibi farklı engelleri olan bireylerdi. Bu
hizmeti alanlardan üçü olağandışı
davranışları olan hedef kitledendi.
Uygulama sürecinin en başında Filibe
ve Sliven’de iki başlangıç eğitimi
(Destekli istihdam aşamaları, süreç,
vb.)
yapıldı.
Öncelikle,
koçlar
danışanları ile görüştüler ve onların
ihtiyaçlarını ve bu mesleki koçluk
hizmeti
alacakları
süreçten
beklentilerini belirlediler. Aynı zamanda
engelli bireylerin davranışlarında, bilgi
ve becerilerindeki olumlu değişikler
gözlemlendi. Her şeyden önce akıl
sağlığı problemleri olan kişiler daha
açık hala geldiler ve tanımadıkları
kişilerle iletişim kurma korkularını
yenmeye başladılar. Sürecin son ayında
ZGURA-M takımı destekli istihdam
uygulama aşamasının gözlemleme ve
değerlendirme faaliyetlerini yürüttü.
Bütün koçlar ve koçların sunduğu
hizmetten
yararlanan
danışanlar
değerlendirme
anketlerini
tamamladılar. Sonuçlar özel bir raporda
özetlenecek ve Türkiye’de İzmir’de
yapılacak son konferans ve ortaklar
toplantısında sunulacak.

Sertifika töreni
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Romanya’da Uygulama Aşaması
Yaygınlaştırma stratejisinin bir parçası
olarak Romanya’da Sosyal ve Çocuk
Koruma Departmanı 29 Nisan 2014
tarihinde MiercureaCiuc’de bir seminer
düzenledi.
Çok
geniş
kapsamlı
tutulmayan bu seminer ulusal bir
foruma dönüştü. Bu toplantı boyunca
70 katılımcı, profesyoneller, sivil toplum
kuruluşlarının
temsilcileri,
sosyal
kurumlar ve kuruluşlar ülke genelinde
engelli bireylere yönelik Destekli
İstihdamın uygulanmasının yöntemleri
ve en iyi örnekleri hakkında bilgi sahibi
olma fırsatı yakaladılar.
Katılımcılardan biri toplantının ardından
düşüncelerini şöyle aktardı: “Bu
konferansa katılabildiğim için gerçekten
çok mutluyum. Yetişkinlere yönelik bir
bakım merkezinde çalışıyorum. Burada
duyduğum faaliyetlerden bazılarını biz
zaten uyguluyorduk, ama bunun
Destekli İstihdam olduğunun şimdiye
kadar hiç farkına varmamıştım. Bu
konu hakkında daha fazla şey
öğrenmek istiyorum”.
Harghita ilçesinde Destekli İstihdam’ın
uygulanmaya başlamasından beri pek
çok karışıklık açıklığa kavuşturuldu. En
önemlilerinden
biri
de
Destekli
İstihdamın temellerinin zaten koçların
danışanlarına sunduğu hizmetlerde var
olduğunun uygulama koçları tarafından
fark edilmesiydi. T-EST projelerinin
katma değeri bütün sürecin yöntemsel
ve yapısal yaklaşımına dayanmaktadır.
Engelli bireyin çalışma kapasitesine
karşı genel toplumsal tutum ve yasal
destek sisteminin eksikliği gibi hala ele
alınması gereken problemler var.
Peter Amon (koçlardan biri)’un yaptığı
uygulama destek ziyareti Destekli
İstihdam’ın başarısını onayladı, ama
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üzerinde çalışılması gereken son
derece önemli konuları da ortaya
koydu.
Harghita’daki bu uygulama süreci
Harghita İş ve İşçi Bulma Kurumu,
DGASPC Harghita altındaki Engelli
Bireyleri Değerlendirme Departmanı,
Caritas-Alba Iulia, Miercurea Ciuc,
Harghita Fiziksel Engelliler Birliği ve LIA
Derneği tarafından desteklenmektedir.

Uygulama Destek Ziyareti, Mayıs 2014

Türkiye’deki Mevcut Durum

Konak İŞKUR Şubesine Ziyaret

Türkiye’deki Uygulama Koçları için
Eğitim Çalıştayı 5-6 Haziran 2014
tarihinde İŞKUR Konak Şubesinden altı
iş ve meslek danışmanının katılımı ile
yapıldı.
İki
gün
katılımcılar
yaklaşımının

boyunca,
Destekli
genel

Türkiye’deki
İstihdam
anlamda
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Avusturya’da; özel anlamda da Jugend
am Werk’de pratik olarak nasıl
uygulandığına dair fikir sahibi oldular.
Çalıştayın amacı katılımcıları Türkiye,
İzmir’deki çalışma desteği ve iş koçluğu
uygulanmasında görev alacak koçlar
haline getirmek için eğitmekti. Ayrıca,
eğitimin bir başka amacı da engelli
bireylere yönelik çok sayıdaki iş
olanakları
hakkında
farkındalık
yaratmaktı. Geniş fikir alış verişi ve
soru-cevap oturumları katılımcıların
Türkiye’deki
uygulama
aşamasına
doğru önemli adımlar atmalarını
sağladı. Buna ek olarak, Konak İŞKUR
şubesine yapılan bir ziyaret de
eğitmenlerin Türkiye’deki iş koçluğu
sistemini daha iyi anlamalarını ve bu
sistemi diğer hedef (transfer) ülkeler
olan Bulgaristan ve Romanya’daki
sistemlerle karşılaştırmalarına olanak
sağladı. Eğitmenler ve katılımcılar
uygulama döneminin Türkiye’de büyük
bir başarı elde edeceği konusunda
ümitliler.

Sonraki adımlar
Kapanış konferansı 19 Eylül 2014
tarihinde İzmir, Türkiye’de yapılacak –
konferansta Destekli İstihdam araçları
ve bu araçların ortak ülkeler olan
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye
transferi üzerine odaklanılacak. Proje
ortakları kendi ülkelerinde Destekli
İstihdamın
uygulama
süreci
ve
geliştirilen bölgesel kılavuzlar üzerinde
tartışacaklar.
Konferans
farklı
paydaşlara engelli bireylerin mesleki
entegrasyonları hakkında deneyimlerini
paylaşmalarına
imkân
sunacak.
Konferans boyunca bu ülkelerden
örnek uygulamalar sunulacak ve EUSE
(Avrupa Destekli İstihdam Birliği) daha
kapsamlı
bir
Avrupa
bağlamına
ulaşmak için tartışmalara katılacak. Bu
konferansa ve tüm ulusal uygulama
deneyimlerine dayanarak, Destekli
İstihdam için geliştirilen kılavuzlar üç
hedef ülkede sürdürülebilir olmaları ve
gelecekte de verimli bir şekilde
kullanılabilmeleri için revize edilecek ve
proje sonuna kadar tamamlanacak.
Daha fazla bilgi için:
Michaela Meier
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Avusturya
Mobil: +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

Web sayfası: www.t-est.eu
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Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu yayın (bildirim) sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu
belgedeki bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Destekleyenler:
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Landesstelle Steiermark, Avusturya
Çocuk Kalp Vakfı Dobriç, Bulgaristan
COMUNE DI FIRENZE, İtalya
CONFCOOPERATIVE TOSCANA, İtalya
MGK Danışmanlık, Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Türkiye
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