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Eğitim materyallerinin hazırlığını henüz tamamlayan RACE Proje Ekibi,
yakında pilot eğitimleri başlatacaktır. Eğitim kursları, proje çalışmaları ve
e-eğitimlerin tamamı Şubat-Mart 2013 tarihleri arasında hem Türkiye’de
hem de İtalya’da gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, eğitmenlerin desteği
ile temel uygulama ve proje çalışmalarını yüz yüze eğitimler
tamamlandıktan sonraki süreçte gerçekleştireceklerdir.
Pilot eğitimlerde katılımcı profilini oluşturacak hedef kitle mesleki eğitim
ve öğretim alanındaki eğiticiler, danışmanlar, insan kaynakları alanında
çalışan uzmanlar, engelli istihdam eden/ etmek isteyen şirket yöneticileri
ve kamu kurum yöneticileridir. Türkiye ve İtalya’daki eğitimlerin her
birinde en az 15 en fazla 25 katılımcı olması hedeflenmektedir.
Türkiye’deki eğitimlere katılmak istiyorsanız, lütfen proje web sitesini
ziyaret ediniz (www.engelliyeistihdam.org) ve info@crmconsulting.net
adresine yazınız.
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Yakın zamanda Ankara’da ve Brüksel’de iki
yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Bu
toplantılar, engelli istihdamında rol oynayan
tarafların katılımcı görüşlerini almak ve açık
istihdam pazarında engellilere destekleyici bir
politika yolu tanımlamak için onların bilgi ve
tecrübelerinden istifade etmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Politika yapıcıların, özel
sektörde ve kamuda işveren pozisyonundaki yöneticilerin, kar amacı
gütmeyen kuruluşların, insane kaynakları danışmanları ve mesleki eğitim
öğretim kuruluş temsilcilerinin katıldığı bu toplantılarda RACE Projesi
kapsamındaki konular da dahil olmak üzere geniş tabanda engelli
istihdamı konuları masaya yatırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar ve görüşler, Türkiye’deki politika yapıcılara sunmak
üzere hazırlanacak olan tavsiye raporunda yer alacaktır. Aynı zamanda,
RACE Projesi hedef kitlesinde yer alan taraflar üzerinde farkındalık
artırmak üzere de değerlendirilecektir.

Proje Hakkında
R.A.C.E. Türkiye Kasım 2011’de başlamış olan bir Leonardo da Vinci-Yenilik Transferi Projesi’dir. Projenin
amacı, engellilerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına, eğitimlerine ve işe alınma intibaklarına odaklanarak,
onların açık işgücü piyasasına aktif katılımlarını sağlamakla sorumlu politika yapıcı ve karar alıcıları, mesleki
iş eğitimi sağlayan eğitimcileri, danışmanları, akademisyenleri, istihdam sektöründeki firma yönetici ve
çalışanlarını desteklemektir. Böylece, engellilerin hem finansal hem kişisel anlamda kendilerine güvenlerinin
artması, ve bunun doğal bir
sonucu
olarak da
eşit hakları elde etmeleri yolunda katkı sağlanmış olacaktır.
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Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece yayınlayan kuruluş sorumludur ve bu içerik herhangi
bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.
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İyi uygulamalar katoloğu, engelli istihdamı ve onların açık istihdam
pazarına entegrasyonu yönündeki uygulamaları bir araya getirerek
oluşturulmuştur.
İyi uygulamalar katoloğu ile şunlar hedeflenmiştir:
 Avrupa’daki bilgi ve iyi uygulamaları transfer etmek,
 Engelli istihdamının faydaları hakkında toplumun, işletmelerin, politika
yapıcıların farkındalığını artırmak,
 İşletme yöneticilerini ve kilit personelini, mesleği eğitici ve öğreticileri,
insan kaynakları danışmanlarını, engelli istihdamını artırmaya yönelik
faaliyetlerinde güçlendirmek ve donanımlarını artırmak üzere yapılacak
pilot eğitimlerde desteklemek, engelli istihdamında ilgili taraflara ve
eğitim sağlayıcılara destekleyici eğitim materyali olarak sunmak,
 Türkiye’deki engelli politikası karar ve uygulamalarında mevcut
uygulama ve yaklaşımlar hakkında destekleyici materyal sunmak,
 Sürdürülebilirliği sağlamak.
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Politikacılar İçin
Öneriler Katoloğu
İyi Uygulamalar
Katoloğu

Gelecek Etkinlikler

Uyarlanarak Geliştirilmiş Materyaller
Proje amacına uygun olarak daha önceki LLP-Hayat Boyu Öğrenme
Programı kapsamında geliştirilen Pass It On, Conversion, Atlas
Projeleri’nden transfer edilen materyaller ve ortak kuruluş ASPHI
tarafından daha önce geliştirilen “Işverenler Rehberi”, ülkemizin ve
İtalya’nın engelli istihdamındaki mevcut durumu ve hedef kitlenin
ihtiyaçları dikkate alınarak uyumlaştırılmış ve geliştirilmiştir. Materyaller,
eğitim içeriğini kapsamlı aktaran müfredat programı, sunumlar, eğiticinin
eğitimi dokümanları, alıştırma ve uygulamalar, destekleyici diğer
dokümanlardan oluşmuştur. İngilizce, İtalyanca ve Türkçe dillerinde
hazırlanmıştır ve proje web sitesinden ulaşılabilir durumdadır.

Türkiye’de Kapanış Konferansı

Pilot Eğitimler
Kapanış Konferansı

Kapanış konferansı, Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Organizasyon, Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte ve engelli
istihdamına odaklanan bir konferans olarak gerçekleştirilecektir.

Proje ortakları, ikinci ortaklar toplantısı için Bolonya’da bir araya geldi
RACE Projesi Ortakları, Haziran 2012’de ASPHI Onlus Vakfı’nın ev sahipliğinde
İtalya-Bolonya’da ikinci ortaklar toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, proje iş paketleri gözden geçirildi, ortakların rolleri ve sorumlulukları
detaylı olarak tartışıldı. Üçüncü ortaklar toplantısını Nisan 2013’de Belçika’da
gerçekleştirecek olan ortaklar, o zamana dek skype üzerinden toplantılar
yaparak çalışmaları sürdüreceklerdir.
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