
  
 
 
EVDE BAKIM SEKTÖRÜNDE DÜŞÜK NİTELİKLİ VE BECERİLİ YETİŞKİNLERİN İSTİHDAMLARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ (EMPOWER4EMPLOYMENT) PROJESİ BAŞLANGIÇ METNİ 
 
Evde Bakım Sektöründe Düşük Nitelik ve Becerili Yetişkinlerin İstihdamlarının Güçlendirilmesi 
–EMPOWER4EMPLOYMENT Projesi, (2019-1-TR01-KA204-076960) Erasmus+ KA2 Staretejik 
Ortaklığı 2019 kapsamında, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle 
fonlanmaktadır.  
 
Nitelikli evde bakım profesyonellerinin istihdamı konusunda yakın gelecekte sorunlar 
yaşanması beklenmektedir. Mali sıkıntılara paralel olarak, Avrupa'daki birçok ülkede 
karşılanamayan ihtiyaçların ana nedeni olarak eğitimli personellerin sınırlı olması 
görülmektedir.  
 
Pek çok ülkede evde bakım personel sayısında genel bir eksikliğin yanı sıra (yeterince nitelikli 
olmayan) evde bakım personeli eksikliği tespit edilmiştir. Bu profesyonellerin evde bakım 
konusunda kritik olduğu düşünülmekle birlikte, evde bakım işçilerinin tedariki konusunda 
küresel eksiklikle ilgili ciddi endişeler artmaktadır. Eğilimler, bu alanda işgücünü genişletmek 
için başarılı planların olmaması nedeniyle krizin gelecekte artacağını göstermektedir. 
 
Projenin temel amacı, düşük nitelikli ve düşük vasıflı yetişkinlerin istihdam edilebilirliğini 
güçlendirmektir. Bu, gerekli becerileri, yeterlikleri ve geliştirme araçlarını tanımlayarak ve 
değerlendirerek gerçekleştirilecektir. Metodoloji, el kitabı, portal ve müfredat oluşturulması 
sayesinde bu, düşük beceri ve niteliklere sahip kişilere evde bakım sektöründeki doğru beceri 
ve yeterliliklerle bir pozisyon bulmak ve eşleştirmek için gereken destek sağlanacaktır. 
 
Kamu kurumu, üniversite, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, evde bakım sektörünün tüm 
kesimlerini kapsayan ve temsil eden büyük girişimlerden oluşan bir ortaklık yapısı 
oluşturulmuştur.  
 
Proje koordinatörlüğünü, Izmir Valiliği (Izmir Govenorship - Turkey) gerçekleştirmektedir. 
Proje, Redefine - Associação Para A Investigação, Educação E Desenvolvimento (Portekiz), 
WSBINOZ - Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk O Zdrowiu (Polonya), BIT MANAGEMENT-Bit 
Management Beratung GesmbH (Avusturya), İzmir Ticaret Odası – İZTO, Menderes Belediyesi 
(Türkiye) işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.  
 
Projenin yürütülmesi sırasında üç fikri çıktı üretilecektir. Bunlar; Beceri / Yetkinlik Belirleme El 
Kitabı, Eğitim Müfredatı ve İş Eşleme Portalı. Tüm entelektüel çıktılara açık erişim 
sağlanacaktır. İş eşleştirme platformu, projenin tamamlanmasından sonra en az iki yıl daha 
çalışmaya devam edecektir. Bununla birlikte, asıl hedef platformun geliştirilmeye devam 
edilmesi ve diğer ülkelerle paylaşılması olarak belirlenmiştir. 


