HİZMET TANIMI
Engelli bireylerin, eğitim ve kariyerlerine uygun istihdam imkânlarının arttırılması, toplumda engelli bireylerin aktif
çalışma hayatına katılımı, engelli bireyin ülke ekonomisine ve ailesine katkıda bulunması, sosyal yaşamda yer
almalarının

sağlanmasıyla

yüksek

bir

motivasyon

ve

yaşam

enerjisiyle

topluma

kazandırılması

amaçlanmaktadır.
Başvuru yapan engelli bireylerden; meslek sahibi olanlar, işveren talepleri arasından mesleğine uygun
pozisyonlarla eşleştirilerek, yönlendirilir. Herhangi bir meslek sahibi olmayanlar ise açılacak mesleki eğitim
kurslarına yönlendirilir.
Başvuru yapan engelli bireyler yapılacak değerlendirme sonucu; sistemimizden talepte bulunan firmalar
arasından mesleki bilgi ve becerileri ile engel durumlarına en uygun açık iş pozisyonları tespit edilerek işverenle
görüşmesi sağlanmaktadır. İlimizde yaşayan engelli bireylerin işgücüne katılımının sağlanması, engelli bireylerin
aile ve sosyal yaşamlarına da katkıda bulunacak, toplum içerisinde özgür, kendine güvenen, kendi kendine
yetebilen bireyler olmalarını sağlayacaktır.
Talepte bulunan işveren firmalar ise mesleki eğitim ve beceri açısından ihtiyaç duydukları en uygun engelli
personele bu hizmetten yararlanarak ulaşabilecektir. Engelli bireylerin mesleki açıdan geliştirilmesi istihdam
edilebilirliklerini arttırırken, engelli bireylerin verimli çalışmasına ve daha uzun süre aynı işte kalmalarına katkıda
bulunacaktır.
Engelli Birey İstihdam Destek Hizmeti 5 aşamalı bir süreçten oluşmaktadır.
1.

Kayıt:


Engelli bireyin; engel grubu, eğitim durumu, aile ve iletişim bilgileri, vb. yazılım programında kayıt altına
alınır.


2.

İşveren talep bilgileri yazılım programında kayıt altına alınır.

İş ve Meslek Tespiti:


Engelli birey ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yetenekleri, birikimleri, ilgi alanları, karakter özellikleri
ve eğitim durumları tespit edilerek hangi meslek alanlarının kişiye uygun olduğu belirlenir.

3.

Meslek Edindirme:


İş ve meslek tespiti değerlendirmesi sonucunda engelli bireyin eğitim eksikliği varsa kabiliyetine ve
işveren talebine göre açılacak olan temel eğitim ya da mesleki eğitim kurslarına yönlendirilir.

4.

Mesleğine Uygun İşe Eşleştirme:


Kurs sonunda başarılı olan engelli bireylerin işveren tarafından engeline ve mesleğine uygun işte
istihdam edilmesinde İŞKUR ile işbirliği sağlanır.





İşverenin tercihine göre engelli bireyin işveren ile;


Birebir mülakat,



Toplu mülakat ya da,



İş’te Bizde Varız Kariyer Günlerinde görüşmesi sağlanır.

Bu görüşmelerde istihdamı sağlanamayan engelli bireyler kabiliyetine uygun açık iş pozisyonu
bulunana kadar bekletilir.

5.

İşe uyum ve İş takibi:


Mesleğine uygun işe yerleştirilen engelli bireylerin işe uyumu belirli periyodik aralıklarla üç (3) ay süre
ile takip edilir.

