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DIMENSAAI Projesi: Faaliyetler ve Sonuçlar
DIMENSAAI projesinin ana hedefleri, yaşlı ve engelli insanların istihdam umutlarını, bu
gruplarla doğrudan çalışanların yeterliliği, beceriler, bilgileri ve mentorluk desteğiyle
geliştirmektir. Proje ortakları, Ankara’ da 22 Mayıs 2014 tarihinde, Lebenshilfe GUV ve
Stadtmission Kiel uzmanları ile birlikte hedef gruplar ile ilişkili olan iki kurumu ziyaret
ettiler. İlk kurum bir sivil toplum kuruluşuydu (STK) ve genç yetimlerin gelecekteki
mesleki gelişimleri için öğrenme fırsatları sağlayan tek yerdi. İkinci kurum engelli
insanlar için bir okul idi. “Çeşitliliği destekleme, kapsayıcı eğitim, ve yaşlı ve ek ihtiyaçları
olan insanların işe (yeniden) entegrasyonu” olarak isimlendirilen projenin nihayi atölye
çalışmasına, 23 Mayıs 2014 tarihinde, Türkiye’den Mamak RAM ev sahipliği yaptı.

Atölye çalışması katılımcılarını, engelli insanlar, yaşlı insanlar, eğitimciler, mentorluk ve
çeşitlilik ile ilgilenenler, ve proje ortaklarının temsilcileri oluşturmaktadır. Atölye
çalışmasının amaçlarından biri, projenin iki hedef grubu, engelli ve yaşlı insanlar ile
çalışmak için yeterlilikleri ve isteklilikleri göstermekti. Konferans esnasında bu hedef
gruplar oldukça aktif idi. Birinci çalışma grubu; İrlanda da sosyal bakım uygulama derece
kursunun akredite bileşeni olarak bir çeşitlilik işyerinde mentorluğun tanıtımını; engelli
insanları desteklemede mentorluk için Avusturyalı yaklaşımını; Türkiyede engelli insanların
istihdam yönetimini; Maltada kullanılan stratejileri tartıştı. İkinci çalışma grubu;
mentorların/mentorluğun farklı biçimlerini ve yaşlı insanlar için uygunluğunu; mentor
olmaları için sosyal bakım uygulama öğrencilerini hazırlamayı; yaşlı ve engelli insanların
işyerine katkıda bulunmalarının katma değerini vurgulamayı; ve insan kaynakları
gelişiminin önemli bir yönü olarak bu grupları bir çeşitlilik işyerine entegre etmek için
çeşitlilik duyarlı yaklaşımının önemini tartıştı.
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DIMENSAAI proje yaklaşımları, faaliyetleri ve sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
Ana proje kavramları:
•
Öğrenme güçlüğü olan insanlar ve aktif yaşlı insanların istihdamı sağlık ve bakım
sektöründeki işgücü sıkıntısını iyileştirme potansiyeline sahiptir.
•
Çeşitlilik ve mentorluk kavramları hakkında bilgilendirilen işverenler, bu gruptaki
insanların işe alımının ekonomik avantajlarını takdir etmeyi öğrenebilirler eğer onların güvenilirliği ve
yeterliliği ile ilgili ikna edilirlerse.
•
Mentorluk, bireyin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek için köklü ve iyi kabul edilen
bir tekniktir, istihdam ve daha iyi sosyal entegrasyon için birden çok yararı vardır.

Destekleyici etkinlikler:
• Mentor eğitim modelinin transfer, adapte ve test edilmesine ek olarak, hedef gruplara uygun çalışma
yerleri gereksinimlerini tartışmak için tüm ortak ülkelerde odak grupların oluşturulması
• İlgilenen kurum ve bireyler için çeşitlilik atölyeleri, özellikle sağlık ve bakım sektöründe
• Bilgi, iletişim ve işbirlikçi öğrenme için BT destekli sosyal ağ geliştirme ve kullanma
• Yaşlı insanlar ve engelli olanlar için işyerleri tasarımı hakkında işverenlerle tartışma
• Proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve kıymetlendirilmesi
DIMENSAAI proje ürünleri:
•
Mentorlar/çeşitlilik danışmanları için yeterlilik kataloğu
•
Transfer edilebilir klavuz ile bir mentorluk programı
•
Ortak ülkelerde çeşitlilik danışmanı ve mentorlar için el kitapları
•
Ağı, online eğitimi, bilgi değişimini ve işbirliğini desteklemek için bir BT platformu
•
Bir çeşitlilik işyerinde mentorluk için müfredat
•
Yaşlı insanlar ve engelli olanlar için uygun işyerleri oluşturmak/tasarlamak için önlemler
•
Websitesi, broşür, sosyal medya platformu, ve diğer yaygınlaştırma materyalleri
Sonuç olarak, DIMENSAAI projesi kapsamında geliştirilen ve test edilen yaklaşım, henüz gerekli kalifiye
işgücü sıkıntısının ve hizmetler için eşi görülmemiş bir talebin olduğu sağlık ve bakım sektörlerinde yaşlı ve
engelli insanların işyerine entegrasyonunu kolaylaştırır. Bu gruplarda belirgin olan çalışma için isteklilik ve
potansiyel ile ilgili farkındalık eksikliği, yaşlı insanları ve engelli olanları istihdam etmek için işletmeleri daha
az istekli hale getirir.
Mentorluk programları pek çok işletme ve iş yerlerinde köklüdür, fakat yaşlı ve öğrenme güçlüğü olan
insanlar için destek sağlamada yaygın olarak uygulanmamaktadır.

Proje hakkında detaylar için web sitemizi ziyaret edin: http://www.dimensaai.eu

