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1. Proje hakkında 

 

Avrupa istihdam sektöründeki kilit hedeflerden biri, engelli insanların (PWD) açık işgücü piyasasında 

istihdamını teşvik etmek ve işverenleri onları istihdam etmeye teşvik etmektir. 

 

Engelliler için destekleyici kamu istihdamı hizmetleri mevcuttur, ancak bu hizmetlerin kapasitesi, 

nitelikli profesyonellerin bulunmaması nedeniyle herhangi bir ortak ülkede ulusal düzeydeki 

gereklilikleri karşılamamaktadır. Kar amacı gütmeyen sektörde çalışan kuruluşlar bu boşluğu 

doldurmada giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Anket sonuçları, genç engellilerin eğitimden istihdama geçişine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini 

ve engellilerin seçilmeleri ve istihdam değişikliklerine yardımcı olmaları gerektiğini göstermiştir. Bu 

süreç, engellilerin üstesinden gelmeleri ve açık işgücü piyasasında edinilen deneyimleri paylaşmaları 

için deneyimli profesyonellerin engelliye yardım etmesini gerektirir. Projenin amacı, uluslararası 

önerilere dayanan “Tecrübeye Göre Uzmanlar” için yenilikçi bir harmanlanmış öğrenme eğitim 

programı geliştirmekti. Proje, “Experience Uzmanları” nı, engelliliğin zorlukları ile ilgili kişisel deneyime 

sahip ve bazı özel beceriler, tutumlar, metotlar ve yenilikçi bir eğitim sırasında kazanılan bazı beceriler 

nedeniyle bunlarla başa çıkmayı başaran ve bunları diğer engellilerin yararına deneyim olarak kullanan 

PWD olarak tanımlamaktadır. Eğitimi tamamladıktan sonra, “Experience Uzmanları” kar amacı 

gütmeyen kuruluşlarda çalışacak ve böylece engellilerin işgücü piyasasına yeniden entegrasyonunu 

kolaylaştıracaktır. 

 

Bu broşür, diğer engelli insanlara da örnek olabilecek başarılı yaşam öyküleri koleksiyonunu 

içermektedir. Broşür, SUCCESS - http://www.success-erasmusplus.eu/ projesi kapsamında geliştirilen 

broşürün bir devamıdır. 

 

 

Proje takımı 

 

 

http://www.success-erasmusplus.eu/
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2. Başarılı yaşam öyküleri 

Roman 
Tam teşekküllü bir insan gibi hissetmek için çalışmak istiyorum. 

 

Dunajská Streda'da yaşıyorum ve sosyal kulüpte zihinsel 

engelli insanlar için gönüllü olarak bilişim uzmanı olarak 

çalışmaktayım. Eski bilgisayarları yeniden takmalarına 

yardımcı oldum ve bazı engelli kulüp üyelerine bilgisayar 

oyunları oynayarak ve farklı öğrenme programları 

kullanarak bunları kullanmalarını öğrettim. 

Arkadaşlarımın üniversite tezlerini düzenlemelerine sık sık 

yardım ediyorum, geziler düzenleyen bir bayan için 

teklifler düzenliyorum, bazen taranan kitapları veya 

çalışma materyallerini dijitalleştiriyorum. Arkadaşıma Brno, Prag, Ostrava ve Olomouc'a, Brno, Prag ve 

Bratislava'daki okula, daha sonra Prag, Brno, Karlovy Vary ve Jánské Lázně'e iş görüşmelerine gelen, 

masör olarak kendi işini kurmak isteyen görme bozukluğu olan kişilere görüşmelerde eşlik ettim.  

 

Dunajská Streda'da doğdum. 5 yaşımdayken, küçük beyin iltihabına karşı gelişen anjina hastası oldum. 

Daha sonra bir konuşma bozukluğu ve sonunda görme bozukluğu ile takip edilen ellerimi yürüyüp 

kaldıramadım. Ancak bunu hatırlamıyorum, sadece annemden biliyorum. Yeniden doğmuş gibiydim. 

Bunları tekrar öğrenmek zorunda kaldım. Görüşüm oldukça hızlı bir şekilde iyileşti, ancak motor 

beceriler ve konuşmalar çok yavaş düzeldi. Bir yıl sonra, egzersiz, logopedik bakım ve çok sayıda kaplıca 

tedavisi sayesinde, Bratislava'daki Engelli Çocuklar İlköğretim Okulu'nun birinci sınıfına girdim. 

 

Daha sonra Bratislava'daki Ortaokul Dilbilgisi Okulu Dilbilim Okulu'nda devam ettim ve burada BT 

derslerine katıldım. Aslında geleceğimi belirlemiştim, çünkü onu sevdim ve ciddi fiziksel sakatlığım 

rağmen bilgisayarları iyi kullanmayı öğrendim. Kolay değildi, çünkü çabalarıma rağmen, iyi motor 

becerilerimin yanı sıra istem dışı hareketlerimi kontrol etmekte büyük zorluklar yaşadım, bu da 

gerçekten yorucu oldu. Ancak, ısrarım sayesinde bunu başardım ve bu nedenle başkalarına yardım 

etmek en önemli hedeflerimden biriydi. BT becerilerimi ek eğitim kursları alarak geliştirdim. 

Ailem de fiziksel olarak engelli. Hayatlarının hikayesi benim için büyük bir ilham kaynağı ve motivasyon. 

Birçok şeyde başkalarına güveniyorum ama mümkün olduğunca bağımsız olmaya çalışıyorum, bu 

yüzden sakatlığım kişisel gelişimimi engellemiyor. 
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Okulu bitirmeden önce, Dunajská Streda'daki bir reklam ajansından bir iş teklifi aldım. Ajansın sahibi 

BT becerilerim için heyecanlıydı. Programda yeniden çizerek, taramaya gerek kalmadan bilgisayarda 

oldukça karmaşık bir logo tasarlamayı başardım. Ayrıca emirlerle meşgul olduklarında onlara yardım 

ettim. İşi rahatça evden yapabilirdim ve çalışmalarımın sonuçlarından çok memnun kaldılar. O zamanlar 

ben öğrenciydim ve bu yüzden beni işe alamadılar. Ancak okulu başarıyla tamamladığımda, ajansın 

ekonomik durumu değişti, bu yüzden beni artık işe alamayacakları oldu. 

 

İşyerinde özel ihtiyaçlarıma rağmen bile beni tatmin edecek ve yapabileceğim bir iş bulmak istiyorum. 

Benim için ideal bir çözüm korunaklı bir atölye ya da ev-ofis olacaktır. 
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Bianka 

 

 

32 yaşındayım. Macaristan'da, Szombathely'de 

yaşıyorum. Doğduğumdan beri fiziksel olarak 

engelliyim. Ailemin her şeyi yaptığı ve benim de çok 

çalıştığım gerçeğine rağmen, kötü giden bir 

operasyonun sonucu olarak, kendi başıma yürümeyi 

öğrenmeyi başaramadım. İşte bu yüzden ders almayı 

seçtim. Böylece ilköğretim okulu ardından orta 

dereceli dilbilgisi okulu, ardından Batı Macaristan 

Üniversitesinin yönetim okulu, sonra da iş geliştirme 

dalında yüksek lisans derecesi vardı. Her zaman başkalarına, engelli olmayan arkadaşlarım kadar para 

vermeye çalışıyorum. Aynı anda birkaç şey yapabilirsem iyi hissediyorum, örneğin çalışmak dışında ders 

çalışmak. 

 

Her zaman emek piyasasında istihdama girmenin benim için zor olmayacağını düşünmeme rağmen, 

böyle olmadı. Ancak, ebeveynlerimin ve ablamın her zaman yanımda olmaları nedeniyle, boşta kalma 

dönemlerinde yaşamın zorluğuna katlanmak daha kolaydır. Şu andaki işimde sonunda yapmayı 

sevdiğim şeylerle ilgilenebilirim ve sürekli olarak mevcut bilgilerimi uzatma şansım olur. 

 

Çocukluğumdan beri, diğer insanlara yardım etmek benim için önemliydi, arkadaşlarım, yani fiziksel 

engelli insanların yerel derneğine üye olmanın yanı sıra, birisi yardımımı istemek için bana gelirse, ona 

en iyi bilgimle yardım etmeliyim. Bunu yapabilmek için, eşit muamele ve ayrımcılık alanında bir kurs 

aldım ve bu yüzden Experience ile Uzman olarak eğitime katılmaktan çok memnun oldum. 

 

Exprience Uzmanı olarak verilen bu eğitim bana, diğer engellilerle yaşayan insanlar hakkında, ayrıca 

işverenlerin düşünce tarzı, sözsüz araçların önemi hakkında ve daha fazla bilgi edinebilmem konusunda 

bana daha fazla bilgi verdi. Katılımcı ülkelerde var olan farklılıklar benim için tamamen yeni deneyimler 

oldu; teorik olarak edindiğim bilgileri yalnızca test edememekle kalmadı, aynı zamanda onları gerçekte 

de uygulayabiliyorum. Böylece, daha fazla bilgi, deneyim, çözülecek görevler ve konuyla ilgili gerçek 

çözümler kazandım. Bunun yanı sıra, eğitim nedeniyle, kendi bilgim daha da genişledi, benden çok daha 

deneyimli bazı (profesyonel) insanları tanıyabilirdim. 
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Son olarak, fakat en az değil, yalnızca bu Exprience Uzmanı olarak eğitimle, birçok arkadaşıma somut 

yardım sunabileceğimi umuyorum. 
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Enikő 

Benim başarı öyküm 

 

 

1969 yılında ensefalitle doğdum; konuşmamı da 

etkileyen abdominal ve torasik sağ tarafta bir felç. Bu 

yüzden çocukluğumun çoğunu sanatoryumda 

geçirdim. Bağımsız olarak başladığımda yedi 

yaşındaydım. 

 

Aileden dolayı, çalışmalarımı bitirmedim. Ben evliyim, 

iki oğlum var. Ağustos 1999’dan beri hastalıktan 

emekli oldum. Temmuz 2018'de büyük bir operasyon 

geçirdim, iki hafta sonra beni Ergon Merkezinden aradılar ve bir iş teklif ettiler. O zaman iş 

düşünemedim, çünkü evde hiçbir şey yapamıyordum. Eylül ayının ortalarında yukarıda belirtilen 

merkezi ziyaret ettim ve bir sözleşme imzaladım. Merkez personeli çok nazik ve yardımcı oldular. 

 

Ocak 2019'da Bertis Catering'te mutfak asistanlığı yaptığım bir iş buldum. Kendime güven duymadan 

başladım. Görevim ile birlikte Ergon Center, ihtiyacım olan tüm güvenceyi aldığım bir kursa davet etti. 

İlk konuşmak zorunda kaldım, panikledim ve istediğimi söyleyemedim, ama grupta herkesin sorunları 

olduğunu görünce bıraktım ve iletişim daha iyi hale geldi. Kendi bilgimi edindim ve çatışmayı nasıl 

çözeceğimi öğrendim. Eğitmenlerin aramızdaki mesafeyi koruyamadığı ve bize eşit davrandıkları 

konusunda bana çok yardımcı oldu. Son fakat liste yok, grup üyelerinden yeni arkadaşlar edindim. 

 

İş yerinde, kursta öğrendiğim şeyleri kullanabilir, takım oyuncusu olabilir, çalışkan, esnek, her işte 

pozitif olabilir, meslektaşlarımla tanışmaya çalışırım. Bugün çoktan bütünleşebildim, işim beni tatmin 

ediyor, beni mutlu ediyor, güvenli bir limana indiğimi hissediyorum. 
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Hüseyin 

Dışarı çıkın, gülümseyin ve günlük hayata dâhil olun! 

 

Ben Türkiye’de Ankara'da yaşıyorum 32 yaşındayım. 

Doğduğumdan beri omuriliğimde fiziksel sakatlığım var. 

Yeni insanlarla tanıştığımda, ilk aşamada bile beni diğer 

insanlardan farklı kılıyor. Ayrıca hafif öğrenme güçlüğüm 

var. Ortaokuldan sonra okullara devam edemedim; Sadece 

5 senedir Dost özel eğitim okuluna gittim. Orada, gerçek 

hayat uygulamaları ve basit mesleki rehberlik yardımı ile 

günlük hayata daha iyi adapte olmak için eğitildik. 

 

Babamı 17 yaşındayken kaybettim. Ağabeyim o zamandan beri ailemizin mali yükünü üstlendi. Ancak, 

6 yıl önce hapsedildi. 4 ve 7 yaşları arasında 2 çocuğu var. Karısı çalışmıyor. 2010 yılında, 

arkadaşlarımdan birinin sokaklardan kâğıt toplamadan para kazandığını duydum. Görünüşe göre temiz 

bir iş değildi; ama kolay ve yeterli para sağlıyordu. Ailemin ve öğretmenlerin önerilerini sordum. Beni 

cesaretlendirdiler. Bir demirci ustası benim için bir araba üretti ve çalışmaya başladım. 

 

Kardeşimden finansal bağımsızlığımı sağlayan 3 ay sonra önemli miktarda para kazanmaya başladım. 3 

yıl sonra, kardeşim hapse gönderildi. Şimdi, yaklaşık 6 yıldır, annemi ve kardeşimin ailesini içeren tüm 

ailemin sorumluluğunu üstlendim. İşimi yıllar geçtikçe geliştirdim. Yıllarca kâğıt toplama bıraktım; 

Benim için yapan birini buldum. Ayrıca, civarda hurda metal toplayıcı ve plastik toplayıcı olarak da 

bilinirim. Endüstri alanındaki pazar, fiyatlar, insanlar ve son alıcıları biliyorum. Her gün toplayıcılardan 

tüm kâğıtları, plastikleri ve metalleri topluyorum; ulaşım için araçları düzenleyin ve bunları nihai 

alıcılara gönderiyorum. Şimdi, kendi paramla bir kamyon satın alabilirim ama kullanmıyorum çünkü 

kullanamıyorum. 

 

İşim görünüşte kirli bir iş, ama sadece bana gelir sağlamak için değil, aynı zamanda geri dönüşüm ve 

çevreye de önemli katkılarda bulunmak beni mutlu ediyor. 

 

Ayrıca yakın zamanda benim için bir simit satıcısı araba aldım ve sabahları 2 saat çalışıyorum. Kahvaltıda 

pasta ve benzeri yiyecekler satıyorum. Tüm hafta içi saat 6'da kalktığım için beni güçlü tutuyor. 

Size farklılıklarınızdan asla utanmamanızı öneririm. Her zaman günlük yaşama dâhil olmaya çalışın ve 

finansal olarak bağımsız olmaya çalışın. Daima olumlu olun ve görüşlerinizi güçlü bir şekilde ifade edin. 

Farklı bir zihniyete sahip olduğunuzdan, diğer insanlardan daha ilginç fikirleriniz olduğunu unutmayın. 

Sonunda, hayatta ne yaparsanız yapın, en iyisi olmaya çalışın. 
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Website: https://experience-erasmusplus.eu/ 

Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil Sanayi ve 

Ticaret A.S., 

Ankara, Turkey  

www.dostegitim.com 

Contact Person: 

Dr. Faruk AYIN 

E-mail: projedost@yahoo.com 

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť    

Veľký Meder, Slovakia 

http://www.ozbuducnost.sk/ 

Contact Person: 

Ildikó HANULIAKOVÁ 

E-mail: ildiko.hanuliakova@gmail.com 

 

Fundația creștină diakonia filiala  

Sfântu Gheorghe, Romania 

www.iriszhaz.ro 

Contact Person:  

Tünde OLCSVÁRI 

E-mail: iriszhaz@yahoo.com  

 

 

 

 

Partners 

Human Profess Közhasznú Nonprofit Ltd., 

Szombathely, Hungary  

www.humanprofess.hu 

Contact Person: 

Zsuzsanna ANTAL 

E-mail: zsuzsanna.antal@humanprofess.hu 
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