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ETF ORTAK ÜLKELERİNDE YENİ EKONOMİK VE İŞGÜCÜ PİYASASI 
TRENDLERİ - BAĞLAM

❑ AB Komşu ülkeleri çok çeşitlidir ve her biri farklı dinamiklere sahiptir: Batı Balkanlar ve Türkiye, Doğu
Ortaklığı, Güney ve Doğu Akdeniz ve Orta Asya. Bununla birlikte, büyük bir potansiyele rağmen, çoğu ülke
düşük üretkenlik ve kaynakların, özellikle de insan kaynaklarının verimsiz kullanımından muzdariptir.

❑ Teknolojik değişimin insan sermayesi gelişimi üzerindeki etkisi çok yoğundur ve COVID-19 

pandemisi tarafından önemli ölçüde hızlanmıştır. ICT sektörü katma değeri yıllar içinde ve özellikle 

2020 ve 2021 yılları arasında genişlemiştir.  

❑ Endüstri ilişkileri, hizmetlere yönelik güçlü sektörel kayma ve ekonomilerin yeşillendirilmesine yönelik
yeni politika yönelimleri ile derinden değişiyor.

❑ Ekonomik ve işgücü piyasası oynaklığı (volatilite) ve artan sosyal dışlanma riskleri, istihdam politikalarına
(özellikle gençler ve kadınlar için) ve eğitim ve öğretim sistemlerine yeni zorluklar getiriyor.
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ETF ORTAK ÜLKELERDE YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - BULGULAR

❑ Artan serbest meslek, serbest meslek, uzaktan çalışma ve platform çalışması – dış kaynak kullanımı, ulusal start-
up'ların ortaya çıkışı, teknolojik kompleksleri ve uluslararası platformlarda artan sayıda işçi – Sırbistan, Ukrayna, 
Kuzey Makedonya, Ermenistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Mısır ve Rusya. 

❑ Platform çalışması: Doğu Ortaklığı ülkeleri - Ukrayna'da yaygın, ardından Beyaz Rusya. Azerbaycan, Gürcistan ve 
Moldova'da artan popülaritesi. Ermenistan ve Azerbaycan'da artan yaygınlık.

❑ Çoğunlukla genç insanlar dahil, çoğunluk eğitimli (güçlü cinsiyet segmentasyonu) başkentten ve diğer büyük 
şehirlerden erkekler.

❑ Uzaktan çalışma: ICT, multimedya sanatları ve tasarımı, yazma ve çeviri

❑ Yerinde: yolculuk çağrısı (Belirli bir yere götürülme isteği), teslimat hizmetleri
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ETF ORTAK ÜLKELERDE YENI ÇALIŞMA BİÇİMLERİ -
BULGULAR

❑ Güçlendirilmiş işgücü piyasası esnekleştirilmesi ve segmentasyon: yüksek beceri ve düşük beceri / cinsiyet

❑ Modern politikalardaki yeni fenomenlerin sınırlı olarak tanınması ve çoğu durumda yeni çalışma biçimlerine
uygun olmayan düzenlemeler.

❑ Sosyal ortaklar neredeyse yok – sosyal diyalog, politika oluşturma?

❑ İstihdam politikaları, hizmetleri veya sosyal yardımlar yoluyla kayıt dışı yaygın, sınırlı kapsam

❑ Sınırlı kariyer gelişimi, algoritmik yönetim

❑ Bununla birlikte, yeni çalışma biçimleri doğrulukla değil, diğer sektörlere göre daha yüksek ek gelirle ilişkilidir ve

göçe alternatif olabilir.
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ETF ORTAK ÜLKELERDE BÜYÜYEN YENİ ÇALIŞMA ŞEKLİ -
UYGULAMALAR

➢ Bağlantı: Altyapı ve dijital hizmetler

➢ Çalışma koşulları - istihdam durumu ve vergiler dahil olmak üzere işgücü piyasası düzenlemeleri

➢ Beceri talebini karşılamak için beceri stratejileri (eğitim ve öğretim sistemleri için çıkarımlar
dahil)

➢ Sınırlı kariyer gelişimi, ancak beceri geliştirme fırsatları - iş başında öğrenme

➢ Platform ekonomisinde istihdama geçişi ve işten işe geçişi desteklemede ALMP'lerin ve PES'in 
rolü

➢ Bilgiye erişim: Serbest meslek, platform çalışması, işsizler veya eksik istihdam edilenler 
için çalışmanın bir yolu olabilir 

➢ Hizmetlere erişim: danışmanlık, kariyer rehberliği ve diğer destek hizmetleri 

➢ Geleneksel istatistikler tarafından yakalanmayan bilgi ve anlayışı genişletme ihtiyacı -
platformun çalışmasını veya bağımsız işlemleri gözlemlemek veya gözlemlememek
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ETF ORTAK ÜLKELERDE BÜYÜYEN YENİ ÇALIŞMA ŞEKLİ -
BECERİLER İÇİN UYGULAMALAR

❑ Dijital beceriler

❑ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ve Bilgi Teknolojisi (BİT) ve İletişim, Multimedya Sanatı ve 

Tasarımı, Okuryazarlık - Yazma ve Çeviri

❑ Dil becerileri, özellikle İngilizce ve Rusça

❑ Girişimcilik, müşteri odaklılık ve öz düzenleme becerileri

❑ Analitik ve problem çözme becerileri

❑ Kendini sunma, organizasyon ve iletişim

❑ Kariyer yönetimi ve öğrenmeyi öğrenme
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➢ Eğitim ve öğretim için çıkarımlar: yetişkin becerileri geliştirme, beceri tanıma, 
doğrulama, belgelendirme 



ETF'nin son yayınları (2021)
İşin geleceği – Doğu Ortaklığı ülkelerinde yeni istihdam biçimleri: Platform 
çalışması

Değişen bir dünya için değişen beceriler: AB'ye komşu ülkelerdeki beceri
talebini anlamak
Open space: https://openspace.etf.europa.eu/pages/future-work-new-forms-
employment-and-platform-work

https://openspace.etf.europa.eu/pages/future-work-new-forms-employment-and-platform-work
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Dijital çalışanların becerileri 

Çevrimiçi platform üzerinden çalışırken

geliştirilen beceriler

0% 20% 40% 60% 80%

Temel teknik beceriler

Yabancı dil

Platformlardan iş edinme

Öğrenme becerileri

"Çevrimiçi çalışan olmak"

İletişim becerisi

Kişisel eğilimler

Organizasyon becerileri

Analitik beceriler

Computer literacy

Mikroişçiler Çevrimiçi serbest çalışanlar
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Becerilerin 

eşleştirilmesi

Genel eğitim & 

Mesleki eğitim

İş piyasasına 

entegrasyon

Sürekli 

mesleki 

gelişim

▪ Politika yapıcılar platform üzerinden çalışıldığında 

sübvanse edilen "mikro-stajlarla“ denemeler 

yapabilmek adına platformlarla işbirlikleri yürütmelidir

Kitle çalışmasında becerileri teşvik eden politikalar 

▪ VET tedarikçileri kitle çalışanlarının “tam 

zamanında” öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak 

kısa süreli çevrimiçi kurslar ve atölyeler sunmalıdır

▪ İnsanların öz denetimli öğrenme becerilerini, 

yeteneklerini ve zihniyetlerini geliştirmeye odaklanmalıdır

▪ Örgün eğitimde dijital becerilere odaklanılmalıdır

▪ Çalışanların niteliklerini/deneyimlerini 

sergilemeleri/tanıtmaları/aktarmalarına olanak tanıyabilmek 

için taşınabilir portföy işlevlerini benimsemek göz 

önünde bulundurulmalıdır.

▪ Platformlar arası taşınabilir olması için mevcut 

engellerin üstesinden gelmek adına geliştirilecek yolları 

incelemek üzere platform şirketleriyle etkileşimler 

kurulmalıdır



Toplumsal cinsiyete duyarlı
iyileşme ve istihdamın küresel
zorlukları

Christine Hofmann, ILO Team Lead Skills for Social Inclusion

Date: 28 October 2021

İkinci Oturum: İyileşme ve toplumsal cinsiyet eşitliği: Derinleşen
eşitsizlikleri ele almak için toplumsal cinsiyete duyarlı politika
çözümleri nelerdir?



İçerik

Date: 28 October 2021

I. Salgının cinsiyete dayalı etkileri

II. Etkileri hafitletmek için işgücü

piyasası politikalarının rolü

III. Daha adil bir gelecek inşa etmek için

politika öncelikleri

IV. Ülke örnekleri
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Salgın nedeniyle istihdam oranındaki yüzdelik değişimi

Küresel olarak, 2019 ve 2020 arasında, kadın istihdamı yüzde 4,2 oranında düşerek 54 milyon iş

düşüşünü temsil ederken, erkeklerin istihdamında yüzde 3 veya 60 milyon iş azaldı. Buna ek olarak, 30 

milyon iş yaratılmadı - 144 milyonluk küresel bir eksiklik.

I. Salgının cinsiyete dayalı etkileri



COVID-19 krizi kadınları orantısız bir şekilde etkiledi ve mevcut
eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi

Kadınlar en çok etkilenen sektörlerde aşırı temsil edildi: konaklama ve yemek hizmetleri, toptan ve

perakende ticaret; gayrimenkul, ticari ve idari faaliyetler, imalat.

En çok etkilenen sektörlerde kayıt dışı istihdam da kadınlar arasında daha yüksektir; erkeklerin

yüzde 32'si ile karşılaştırıldığında kadınların yüzde 42'si kayıt dışı çalışmaktadır.

Daha yüksek ücretli işler (çoğunlukla erkekler tarafından yapılır) tam zamanlı uzaktan çalışmaya (tele 

çalışma) daha kolay geçebilir, perakende, satış ve konaklama gibi düşük ücretli işlerde çalışan 

birçok kadın için durum böyle değildir.

Pandemi sırasında (hastalık ve okulların kapanması) ücretsiz bakım işinin ek yükü de fiziksel ve

zihinsel sağlık üzerindeki etkileri ile büyük ölçüde kadınların üzerine düştü (bir kadın için günde

ortalama 4 saat 25 dakika, bir erkek için 1 saat 23 dakika, pandemi öncesi),

Kadınların sosyal korumaya daha az erişimi bulunmaktdır –pandemi öncesi dönemi gibi.

Şiddet ve tacizin artması da kadınların erkeklere kıyasla işlerini sürdürmelerini zorlaştırdı.



Dijital uçurum kadınları daha ciddi şekilde etkiliyor ve kadınların
istihdamının iyileşmesini engelliyor

Covid-19, küresel olarak beceriler ve istihdam hizmetleri de dahil olmak

üzere işletmelerin ve hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik baskıyı artırdı.

Hane düzeyinde, dijital cihazlar genellikle paylaşılır ve erkeklere

öncelik verilebilir.

Kamu İstihdam Hizmetleri de hizmetleri dijitalleştirdi ve teknoloji

içerme için bir araç olsa da, eşitsizlikler devam edmektedir.

Düşük dijital beceriler, özellikle genç kadınlar olmak üzere, savunmasız

geçmişlere sahip gençlerin hizmetlere erişmesinin önünde ciddi bir engel

olabilir.

Advancing social justice, promoting decent work
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_814289.

pdf



İstihdamda eşitsizlikler eğitim ve öğretimde başlıyor

Özellikle kırsal ve kayıt dışı ekonomilerde eğitim ve öğretimin önündeki engeller ve 

sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlamalar nedeniyle kadınların TVET'e

kaydolmalarında kalıcı cinsiyet eşitsizlikleri.

• Mesleki seçimler ve fırsatlar, cinsiyete dayalı olmaya devam ediyor ve kadınların
STEM konularında düşük temsili.

• Kadınların okulu bırakma oranları erkek egemen eğitim programlarında daha
yüksek ve pandemi sırasında da daha yüksek görünmektedir.

• Kadınların egemen olduğu eğitim programları, genellikle daha az üretken ve daha 
az ücretli işlere yol açmaktadır.
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https://www.ilo.org/skills/pubs/

WCMS_244380/lang--

en/index.htm

Eğitim ve öğretimdeki ilerlemelere rağmen, cinsiyetler arası ücret farkı küresel olarak hala %19'da 

Son otuz yılda sadece yüzde 2 puan küçüldü 

En büyük etki, eşit değerdeki iş için ödenen daha düşük ücretler ve cinsiyetler arasındaki mesleki 

ayrımdan kaynaklanmaktadır.



COVID-19 krizinin kadın istihdamı üzerinde uzun süreli etkisi olabilir

Son yıllarda elde edilen toplumsal cinsiyet eşitliği kazanımlarını tersine çevirme ve işgücü piyasasındaki
mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirme riski bulunmaktadır:
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• Cinsiyet, işler kıt olduğunda bir paylaştırma mekanizmasıdır.

• İşgücü piyasasının esnekliğini ve kuralsızlaştırmayı zorlamak, kadınların
güvencesiz istihdamında genişlemeye yol açabilir.

• Kadınlar işlerini kaybettiklerinde ücretsiz bakım işleri genellikle artar.

• Kadınlar sektörel toparlanma politikalarında genellikle geride bırakılıyor: yoğun
işgüce desteklenen sektörler, genellikle erkeklerin hakim olduğu, genellikle bakım
hizmetleri gibi kadın ağırlıklı sektörlerin pahasına.

• Okulların kapanması ve aile gelirindeki azalmanın bir sonucu olarak, birçok
çocuk, özellikle genç kızlar, daha yüksek çocuk işçiliği riskiyle karşı karşıya kaldı.



Gelişmiş ekonomiler, işsizlik yardımları da dahil olmak üzere sosyal koruma programlarına odaklanırken, gelişmekte olan ülkeler

savunmasız işçilere gelir desteği sağladı.

İşgücü piyasası politikaları ve programları, işçilere ve işverenlere COVID-1'in bir sonucu olarak işten çıkarmalar, izinler veya

azaltılmış çalışma programları ile başa çıkmasına yardımcı olmada kritik öneme sahiptir.

Aktif işgücü piyasası politikaları (ALMP'ler) – genellikle Kamu İstihdam Hizmetleri (PES) aracılığıyla sağlanır – işlerin ve 

becerilerin korunmasında, temel üretim ve hizmetlerde istihdamın kolaylaştırılmasında ve insanları işgücüne bağlı tutmada 

politika araç kutusunun temel unsurları olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kayıt dışı ekonomideki dezavantajlı işçiler ve yeni

istihdam biçimleri de dahil olmak üzere. 

Advancing social justice, promoting decent work
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II. Etkileri hafifletmek için işgücü piyasası politikalarının rolü

Pandemi sırasında kadınlar, özellikle işte kalma yardımları yoluyla işlerini 
kaybetmelerini önlemek için önlemler alan ülkelerde çok daha başarılı 

oldular.



III. İnsan merkezli bir iyileşme için daha adil bir
gelecek inşa etmeye yönelik politika öncelikleri

Kadınları işgücünde tutmak ve kadınların istihdama yeniden girişini kolaylaştırmak için
toplumsal cinsiyet kaygılarını ulusal beceri ve istihdam politikalarına ve önlemlerine entegre
etmek.

Kadınların ve erkeklerin becerilere ve işlere yönelik belirgin engellerini değerlendirmek ve
anlamak.

Makroekonomik teşvik paketlerinin, özellikle kadın istihdamı ve gelirlerine odaklanarak, 
istihdamı koruma ve yaratmayı destekleyecek şekilde toplam talebi artırmaya devam etmesi
gerekiyor.

Tüm sektörlerde, özellikle kadınlar için teknoloji yoğun alanlarda ve erkekler için sosyal ve 

bakım işlerinde kapsayıcı becerileri ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek; cinsiyete duyarlı 

eğitim ortamları oluşturmak.

Danışmanlık, rehberlik ve olumlu rol modelleri ve önceki öğrenmenin tanınması (RPL) dahil
olmak üzere cinsiyete duyarlı ALMP'leri güçlendirmek

Bakım hizmetlerine yatırım yapmak
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---

gender/documents/publication/wcms_814499.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_814499.pdf


IV. Cinsiyete duyarlı politika çözümlerinin ülke örnekleri

Arjantin ve Botsvana'da hükümetler, belirli bir süre boyunca işten çıkarmaları önleme
garantisi karşılığında ücret sübvansiyonları (destekleme)sağladı.

Kolombiya ve Şili'de, yeni çalışanlara ücret sübvansiyonları uygulandı ve kadınlar
için daha yüksek destek oranları sağlandı.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler kamu istihdam programları 
oluşturmuş veya genişletmiştir. Meksika ve Kenya'da kadınların bu programlardan 

faydalanmasını garanti altına almak için kotalar oluşturuldu. 

Kolombiya ve Senegal, kadın girişimciler için destek yarattı veya güçlendirdi.

Kore Cumhuriyeti'nde, PES iş arama desteği ve eğitimi ile özel doğum izni ödeneği
ve çocuk bakımı sübvansiyonları arasında bağlantı kurmak ve ayrıca işe devam için
işveren sübvansiyonları sağlamak için Kadın Meslek Merkezleri ile yakın bir şekilde
çalıştı.
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Teşekkür ederiz

hofmann@ilo.org



AB Covid-19 Dayanışma Programı

“Kadın girişimciliğini teşvik ederek COVID-19 ile mücadele edelim”

Yardıma Muhtaç İnsanlar (People in Need) Ermenistan

Kadın Hakları Evi STK (Women’s Rights House NGO)

https://armenia.peopleinneed.net/en/combatting-the-impacts-of-covid-19-in-eastern-partnership-countries-7188gp
https://www.facebook.com/PeopleInNeedArmenia/photos/t.100003869407961/1803317456500000/?type=3


Projenin benimsediği düşünceler
COVID-19 nedeniyle birçok kadın ve kız çocuğunun yanı sıra aile üyeleri
işlerini ve diğer gelirlerini kaybettiğinden, gerçekleştirilecek olan projeler,
kadın girişimciliğini teşvik etmekte ve mali açıdan bağımsız olmalarını
sağlayarak kadınların ekonomik olarak güçlenmesini desteklemektedir..



Faydalanıcıların seçimiyle ilgili süreç

Daha fazla kişiye erişim sağlamak ve internete erişimi olmayan bireyleri de
bilgilendirmek üzere çeşitli STK'lar ve aktif gruplar aracılığıyla duyurular
yapıldı ve duyurular sosyal ağlarla kuruluşun FB sayfasında yayınlanmıştır.

Bu projenin hedef kitlesi, Şirak bölgesinde COVID-19 nedeniyle işini kaybetmiş
veya başka bir geliri olmayan, ancak el sanatları, dikiş, nakış gibi belirli
becerilere sahip olan veya iş fikirleri bulunan kadınlar ile kız çocuklarıydı.



Bireysel veya grup halinde başvuran 30 kadın için deneyimli iş  insanları 
tarafından 8 kapasite geliştirme kursu düzenlendi. 

Kadınlar, işletme yönetimi, pazarlama, pazar analizi vb. ile ilgili bazı temel 
bilgileri edindiler.  Düzenlenen eğitim, katılımcılarda start-up girişimcilik 
zihniyetini şekillendirmeye ve kendi işini kurmak için neyin eksik olduğunu 
anlamaya yardımcı oldu.

Yalnızca tüm kapasite geliştirme kurslarını tamamlayan kadınlar alt hibe 
yarışmasına katılmaya hak kazandılar. 



SONUÇ

Kurslara katılan ve geleceğe yönelik  iş projeleri sunan 30 
katılımcıdan 13'ü seçildi ve kendi işlini kurabilmeleri için 700.000 

AMD'ye varan miktarlarda çeşitli ödüller aldılar (yaklaşık 
1400USD). 

Profesyonel iş insanları da, tüm proje  süresince start-up'lara
koçluk yapacaklar.



Seçilen iş fikirleri
1. “Bebek yatağı üretimi için Hatsik ve Ashotsk’ta uzun mesafeli dikiş üretiminin kurulması”- Gohar Hovhannisyan.
Tamara Papikyan

2. “Eko-çanta üretimi”- Lena Hovhannisyan

3. Oyuncak bebek yapmak için resimli bir rehber içeren “Ellerinle Arkadaş” paketi – Narine Minasyan

4. “Kuaför ve manikür salonu”- Narine Davtyan

5. “Ermeni ‘gata’ çöreği imalatı”- Tamara Farzadyan

6. “Çok işlevli kitap ayracı üretimi”- Tanya Hakobyan

7. “El yapımı eko oyuncak, çanta ve diğer aksesuar türü ürün yelpazesinin genişletilmesi”- Anahit Varosyan

8. “Vegan çikolata imalatı”- Anjela Dzvakeryan

9. “Çocuklar için Psikolojik Gelişim Merkezi”- Anna Khachatryan

10. “Gyumri tarihini içeren ve aktaran çanta, bez maske ve diğer aksesuarların üretimi”- Susanna Martirosyan

11. “Jrapi köyünde arıcılık yoluyla bal ve diğer faydalı arıcılık ürünlerinin üretimi” – Hrpsik Petrosyan

12. “El sanatları, nakış”- Zoya Gevorgyan

13. “Mantar yetiştiriciliği“Kaxasunk”- Zina Manukyan

https://www.peopleinneed.net/supporting-female-entrepreneurs-in-armenia-8029gp
https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-business-plan-7898gp


Gohar Hovhannisyan
Tamara Papikyan

❑ Proje, kırsal kesimde yaşayan ve dikiş becerisine sahip kadınlara istikrarlı bir gelir
kaynağı sağlanmasına ve salgın nedeniyle kesintiye uğramayacak bir gelir elde
edilmesine yardımcı oluyor.

❑ Kurulan start-up, üretimin farklı lokasyonlarda yapılmasını organize ederek
yenilikçi bir yaklaşım uygulamıştır. Gohar ve Tamara’nın kurduğu marka, farklı
topluluklarda ve evden çalışmakta.

❑ Proje kapsamında kadınlara dikiş makinesi ve gerekli malzemeler sunuldu.

❑ Shirak bölgesinde yaşayan diğer topluluklardan yeni çalışanları da üretime dahil
ederek üretimin sürekli arttırılması planlanmakta.
httprs://www.facebook.com/hrane.sw

https://www.instagram.com/hrane_sewing_workshop/?fbclid=I
wAR35ymqSF98k_Rw3iqp-_n6KO-mS4-ZGsqnL0NIV4xzn-li-
pBFQZlydemw

https://www.facebook.com/hrane.sw
https://www.instagram.com/hrane_sewing_workshop/?fbclid=IwAR35ymqSF98k_Rw3iqp-_n6KO-mS4-ZGsqnL0NIV4xzn-li-pBFQZlydemw






❑ Susanna, çevresindeki kişileri olabildiğince ekolojik yaşamaya teşvik edecek,
kültürümüzü ve tarihimizi takdir edecek ürünler geliştirdi. Bu tür ürünler
Ermenistan'da olduğu kadar farklı ülkelerdeki geniş Ermeni diasporasında da
yüksek talep gördü.

❑ Bez çanta gibi bazı ürünler, kısa süre sonra yürürlüğe girecek olan plastik torba
kullanım yasağının getirdiği yükümlülüklere de uygun nitelikte.

❑ Susanna resimleri kendisi çiziyor, ayrıca Ermenistan ile diğer ülkelerde halihazırda
satışta olan kullanıma hazır ürünler yarattı.

SUSANNA MARTIROSYAN

https://www.instagram.com/suicoarts
tudio/

https://www.instagram.com/suicoartstudio/




Hripsik Petrosyan
❑ Bu proje, genç kadınlarla ve emeklilik çağındaki kadınları desteklemektedir.
❑ Arıcılık alanında 10 yıllık bir tecrübeye ve 20 arı kovanına sahip olan Hripsik, 50'li

yaşlarının sonlarında işini büyütmek, aile bireylerinin sağlıklı bal üretmesini
sağlamak ve istikrarlı bir gelir elde etmek istiyor. Tüm derslere büyük bir hevesle
katıldı, bu çok ilham vericiydi ve birçok kişiye örnek teşkil etti.

❑ Shirak bölgesindeki Jrapi köyünde arıcılık faaliyetleri yürütülüyor.

https://www.facebook.com/arpi.honey

https://www.facebook.com/arpi.honey




Anna Khachatryan
❑Projenin Anna'ya verdiği destekle Gyumri kentinin bir ilçesinde bir Çocuk Gelişim

Merkezi açıldı. Bu Merkez konuşma gelişimi, gevşeme terapileri, gelişimsel oyun-
egzersizleri, dans, şarkı, tiyatro sanatı grupları vb. gibi farklı sınıflar ve hizmetler
sunuyor.

❑Merkez, katılan her çocuğun kapsamlı gelişimini sağlamak, çocukların kapasitelerini
keşfetmek ve çocuklar için anlamlı boş zamanlar organize etmeyi amaçlıyor.

❑Yoğun talep gören Merkez, genç uzmanlara istihdam olanağı da sağlıyor.

https://www.facebook.com/ՀայLEGO-112197554302245 

https://www.facebook.com/




Zina Manukyan
❑Zina evinin bodrum katında mantar yetiştiriyor.
❑Başlangıçta mantarları evden satmayı ve ardından Gyumri‘dekifarklı

mağaza ve süpermarketlerle işbirliği yapmayı planlıyor.
❑Projenin temel amacı, kendi işine sahip olmak ve finansal bağımsızlık

elde etmek olarak belirlendi.
https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-
business-plan-7898gp

https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-business-plan-7898gp




Diyalog Medya Merkezi’nde (Dialogue Media Center) 13 yeni start-up girişimin tanıtımı amacıyla bir  canlı 
basın  konferansı düzenlendi

13 başarılı start-up girişimini desteklemek ve satışları teşvik etmek amacıyla bir  kermes satışı düzenlendi

https://www.youtube.com/watch?v=xw2vCt78BsM
https://www.facebook.com/wrhouseNGO/posts/4013852215402047
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1357936481259002&ref=watch_permalink




◆ Dernek Hakkında Kısa Bilgiler

2017 yılında kurulan Fas Sosyal Girişim Derneği (The
Moroccan Social Enterprise Association) sosyal inovasyonu
ve gençlerin ülkede sosyal, ekonomik ve profesyonel olarak
dahil edilmesini teşvik eden Fas yasalarına tabi bir
dernektir.

Rabat ve Tanca'da yerleşik bulunan şirket, her gün işler olan 

ve ayrıca iş ve müteahhitlik dünyasından birçok daimi 

danışman tarafından yönetilen çeşitli ofisler aracılığıyla 

gençliğin sosyo-profesyonel anlamda dahil edilmesi ile 

sosyal girişimciliğe adanmış bir dizi hizmet sunmaktadır.

Soleterre 2003'ten bu yana sağlık ile mesleki dahil 

etme programı aracılığıyla Fas'ta yerleşik bir İtalyan 

sivil toplum kuruluşudur.İki kuruluş
tarafından ortaklaşa 

yönetilen, yüksek 
etkili bir sosyal 

kuluçka Merkezi



Üsler ve 
ESMaroc Ofisleri

www.free-powerpoint-templates-design.com

Serbest yüklenici ofisi

Bireyleri basitleştirilmiş bir iş 
planı oluşturma ve serbest 
yüklenici kartı edinme 
konusunda destekler ve ayrıca 
3000 ila 5000 Fas dirhemi 
arasında destek ve finansman 
sağlar.

Dernek ofisi

ES.Maroc tarafından kurulan e-

öğrenme okulu aracılığıyla 

küçük yapılandırılmamış 

derneklerin kapasitelerini 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışanların dahil 
edilmesine ilişkin ofis

Ücretli staj yoluyla gençlerin
özel veya kamu sektörüne
seçilmesini ve dahil edilmesini
kolaylaştırır.

Toplu sözleşme ofisi

SARL veya kooperatif statüsünde bir
şirket kurmak isteyen, seçildikten sonra 3
yıllık katılım, finansman ve inşaat sonrası
takip programına erişim ile iş planlarını
gerçekleştirmek isteyen 3 ila 5 genç
girişimci liderden oluşan grupları
destekler.

Bilişim Ofisi
Bu ofis, gençlerin iş dünyasına 
katılımını kolaylaştıran ve dijital 
okuryazarlık çerçevesine 
girmelerine yardımcı olacak bir 
aylık ücretsiz bilişim kursu 
sunuyor.

Rehberlik ve bilgilendirme 
ofisiGençleri Üslerde ve ortakların

sunduğu çeşitli hizmetlere

yönlendirir.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


www.free-powerpoint-templates-design.com

Uzmanlardan oluşan bir jüri 
önünde mülakat ve sunum 
ile final seçimin yapıldığı bir 
gün düzenlenir.

Kurs boyunca her hafta ES.Fas Üssü 
bünyesindeki danışmanlarla grup atölye 
çalışmalarını da içeren 3 aylık Kişisel Refakat 
Programı başlatılır (Pazar Araştırma 
Çalışmaları, BMC İş Modeli Tasarımı, Sodal BP 
iş planının nasıl oluşturulacağı, Rekabetçi 
konumun belirlenmesi, ortaklar hakkında 
araştırmanın yapılması, iletişim stratejisi, 
sosyal etki ve ekonomik fizibilite 
değerlendirmesi, alternatif veya tamamlayıcı 
finansman arayışı vb.)

Program kriterlerini uygun 
olan proje sahiplerinin ilk 
seçimi gerçekleştirilir

Destek 
programını 
sunmak ve proje 
sahiplerinin 
sorularını 
yanıtlamak 
üzere 
hedeflenen 
bölgelerde halka 
açık günler 
düzenler.

Grup proje 
liderleri için bir 
ilgi beyanı 
çağrısı başlatır 
(grup başına 3-
5 kişi).

ES.Maroc programı, SARL veya kooperatif gibi işletmelerin kurulmasına yardımcı olmak 

için kurulmuş olan geniş bir destek sisteminin bir parçasıdır.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Seçilen işletmeler 

için 50.000 ila 

100.000 dirhem 

arasında finansman 

sağlanır

Merkez danışmanlarının 
şirketlere yönetim, 
pazarlama, pazarda 

konumlandırma, dijital 
pazarlama vb. konularda 

destek verdiği ve düzenli 
saha ziyaretlerinin de 

planlanarak gerçekleştirildiği 
3 yıllık takip ve izleme 
dönemine girilir.



ES.MAROC Üssü, serbest yüklenicilere ve girişimcilere aşağıdakiler 
aracılığıyla diğer ortaklar ve farklı girişimcilerle iletişim kurma ve ağ 
kurma olanağı sağlar:

Yerel ve uluslararası 

yetkin uzmanlar 

tarafından sunulan 
çeşitli konular belirlenir.

Seminer ve konferansların 
düzenlenmesi

Üs tarafından

kuluçkaya yatırılan

diğer şirketlerle
deneyimler paylaşılır

Deneyimlerin paylaşımı

Kamu veya özel sektör 

ortakları tarafından 

düzenlenen çeşitli 

etkinlik ve fuarlara 
katılım sağlanır.

Fuarlara katılım

E-SMAROC.ORG ile SOLETERRE tarafından her yıl düzenlenen, 

ulusal ve uluslararası şirketler, start-up'lar, STK'lar ve iş 

arayanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve bir yandan da 

ortaklık fırsatları sunan “İstihdam ve Networking Fuarı” 

platformu “E-SALON DE L'EMPLOI”ye katılım ve ücretsiz 

erişimin sağlanması



Yukarıdaki tüm girişimler, Es.Maroc.Org'un şu anda Tanca-Tetouan -Al Hoceima bölgesi ile Rabat-Salé-Kenitra bölgesinde aşağıda 
birkaçını görebileceğiniz Arap ve yabancılar olmak üzere çeşitli yerel ve uluslar arası ortaklarla üzerinde çalıştığı bir dizi üst düzey 

program ve projeyle sonuçlanmıştır:



• Temel sorunlar:

Kadınları işgücü piyasasına entegre etmek için mevcut 
fırsatların sınırlı olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda, savunmasız durumlardaki kadınları
girişimcilik dünyasına dahil etmek ve gelir getirici 
faaliyetler kurma yeteneklerini artırarak mesleki 
entegrasyonu kolaylaştırmak için inisiyatif almak 
gereklidir.
Ancak 2015 yılında güncellenen serbest yüklenici sistemi, 
farkındalık ve duyarlılık eksikliği, kadınların 
katılabilecekleri uzman kurumların eksik 
olması gibi bir takım sorunları tespit etmiştir ve bu 
noktadan hareketle ES.MAROC.ORG da bu kategorideki 
bireylere hızla yanıt vermek üzere eksiklikleri entegre bir 
sistemle kapatmaya çalışmaktadır.



%46 %56 %27

Farkındalık 
seanslarından 

yararlanan kadınlar

Destek, rehberlik 

ve takipten 

yararlanan kadınlar

Hibeden maddi 
yönde yardım alan 

kadınlar

Dernek hizmetlerinden yararlanan kadın yüzdesi



Kuruluştan önce

- Biçimlendirme ve 
farkındalık,

- Refakat ve rehberlik, 
- Yasal prosedürlerin 

kolaylaştırılması ve serbest 
yüklenici kartının alınması, 
hibelerden faydalanma,

- Farkındalık atölyeleri, 



Kuruluş sırasında

• ES.Maroc Üssü bünyesindeki danışmanlarla yürütülecek grup atölye
çalışmalarını da içeren 3 aylık kişisel eşlik programı

• Kamu veya özel sektör ortakları tarafından düzenlenen çeşitli sergi
ve etkinliklere katılım sağlanması



Kuruluştan sonra

Merkez 
danışmanlarının 
şirketlere yönetim, 
pazarlama, pazarda 
konumlandırma, 
dijital pazarlama vb. 
konularda destek 
verdiği ve düzenli 
saha ziyaretlerinin de 
planlanarak 
gerçekleştirildiği 3 
yıllık takip ve izleme 
dönemine girilir.





https://entreprisesocialemaroc.org/+212 537 762 872

https://www.facebook.com/entrepr
isesociale/

contact@entreprisesocialemaroc.org



3. Oturum - İşgücü piyasası ve beceri bilgi sistemleri

ALMPs tasarımında değişen sosyal ve ekonomik

bağlam nasıl yakalanır?

ENO NGJELA

Kriz ve toparlanma bağlamlarında işgücü piyasası ve beceri eğilimlerini incelemenin zorlukları ve 

yöntemleri ve eğitim önlemlerinin ve hizmetlerinin (yeniden) etkinleştirilmesinde araştırma 

sonuçlarının yansıması.

Program uzmanı 
Ekonomik Büyüme ve İstihdam

UNDP Arnavutluk



Sosyal mesafe ve karantina 

politikaları nedeniyle 

Arnavutluk'taki işgücü piyasasında 

değişen bağlam sürekli izlenerek, 

düzenli işgücü piyasası sinyalleri 

dağıtıldı ve kilit kurumlar ve 

bağış kuruluşlarıyla paylaşıldı.

❑ Maliye ve Eğitim Bakanlığı, diğer kamu yetkilileri

ve bağışçı topluluk, politikalarının tasarımını

ateşleyen temel işgücü piyasası göstergelerinin

güncellenmiş ve özetlenmiş analizinden

yararlanmıştır.

❑ IPMG'nin "İstihdam ve Becerilere" ilişkin

çalışması ve performansı, COVID-19 krizinin

etkisine ilişkin işgücü piyasası analizi bilgilerinin

yanı sıra NESS uygulamasının izlenmesi, mesleki

eğitim ve öğretimin (VET) iyileştirilmesi vb. ile ilgili

diğer girdiler nedeniyle iyileştirilmesi.

Session 3  - Labour market and skills information systems

İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİNDE UNDP KATILIMI

Sonuç olarak:
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Aktif İşgücü Piyasası Programlarının Tasarlanması

5
ALMP'ler onaylandı

Topluluk İstihdamı

İşgücü eğitimine net bir şekilde
odaklanmak ve sunulan iş

deneyimini yerel ve coğrafi iş
fırsatlarına paralel olarak, toplum ve

NGO'lar/Gönüllü Kuruluşlar ile
ortaklaşa olarak işgücü piyasasına

yakın bir yere yerleştirmek için
tasarlanmıştır.

Serbest Meslek

Kanıtlanmış uygulanabilir ve
pazarlanabilir bir iş fikri ve planı

olan işsiz iş arayanlar için finansal
hibe ve mentorluk sağlayan bir iş

programı başlatın.

Staj

Yeni mezunların 6 aylık bir süre
boyunca aynı veya benzer çalışma

alanında iş piyasasına hızlı geçişlerini
sağlamak..

İş eğitiminde

Nitelikleri olmayan iş arayanları işyerinde, 

her türlü meslek dalına 4 ay süreyle maddi 

destek sağlayan, onaylı bir eğitim planına

dayalı ve işverenin eğitmeni gözetiminde

yetiştirmeyi amaçlar.

İstihdam

Bir yıllık sübvansiyonlu iş sözleşmesi, 
iş arayanların ihtiyaçları işveren 

profili ile eşleştirilir. Ücret, belirli bir 
iş için piyasa maaş oranlarına dayalı 
olarak işveren tarafından tanımlanır. 

ek güvenlik açıkları olan belirli gruplar için

yeni ALMP'ler geliştirmek

Tedarik odaklı bireyselleştirilmiş ALMP 

uygulama sürecini sağlamak için

Uygulama ortaklarının tipolojisini

çeşitlendirmek

Hedefleme prosedürlerini iyileştirmek

İşsiz iş arayanların özel ihtiyaçlarını

karşılamak

Neden
revize

ALMPS? 

İşsiz iş arayanların analizine dayanan Birleşmiş Milletler

Kalkınma Programı (UNDP), Maliye Bakanlığı'na

(MOFE) beş aktif işgücü piyasası programı formüle

etmede yardımcı oldu.
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Bir kriz sırasında bilgiyi zekaya dönüştürmek

Cinsiyet

Yaş grubu

Yılların tecrübesi

Meslekler

Bölgeler

Ekonomik Sektörler

Aktif İşgücü
Piyasası

Programı

Pandemi sürecinde işgücü

piyasasının performansına

ilişkin birçok istatistiksel bilgi

analiz edildi.

Veri analizinden elde edilen

sinyaller, karar vericiler için

içgörülere çevrildi.

İstatistiksel veri değişkenleri analiz edildi
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Bir kriz sırasında bilgiyi zekaya dönüştürmek

Genel olarak işgücü piyasasının
performansını haftalık ve aylık
olarak takip etmek.

▪ karantina sonrası işini

kaybedenlerin hızlı istihdamı

İşgücü Piyasasından GÖRÜNTÜLER

Drill down 

Age-Group



Session 3  - Labour market and skills information systems

Bir kriz sırasında bilgiyi zekaya dönüştürmek

Her ekonomik sektördeki

istihdam performansını analiz

edilmesi

▪ Hizmetler ve konfeksiyon en çok
etkilenen ekonomik sektörlerdir.

İşgücü Piyasasından GÖRÜNTÜLER

Drill down 

Age-Group
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Bir kriz sırasında bilgiyi zekaya dönüştürmek

Pandemiden etkilenen istihdamın performansını yaş grubuna göre ayrıştırarak analiz edilmesi.

▪ İşten çıkarmalardan en çok etkilenen,
ancak turizm nedeniyle en yüksek
istihdam oranına sahip gençler

▪ 55+ yaş, en düşük ücretli insanlar (kayıt
dışı çalışanlar) ve daha yüksek ölçekte
etkilenen kadınlar.

İşgücü Piyasasından GÖRÜNTÜLER

Drill down 

Occupations
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Bir kriz sırasında bilgiyi zekaya dönüştürmek

Mesleğe göre istihdam performansını analiz edilmesi.

▪ Hizmet ve temel meslek çalışanları, en
yüksek iş kaybı miktarıyla daha fazla
işsizdir.

İşgücü Piyasasından GÖRÜNTÜLER

Tasarlanmış

ALMPs 
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İYİLEŞTİRME İÇİN Aktif İşgücü Piyasası Programlarının

TASARIMLANMASI

Pandemi sürecinde işgücü piyasasının performansı üzerine yapılan analiz hedef tabanlı 
ALMP'ler sunmak için kullanıldı. 

Aktif İşgücü Piyasası Önlemleri

Korona virüsü nedeniyle son dönemde iş arayan işsizleri hedef alan aktif işgücü

piyasası programlarına ilişkin prosedür, standart ve uygulama yöntemlerine

ilişkin 29.07.2020 tarih ve 608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

$ 2 milyon

Program süresi

4 - 12 ay

Bütçe

3
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İYİLEŞTİRME İÇİN Aktif İşgücü Piyasası Programlarının

TASARIMLANMASI

Kimler yararlanabilir?

İş arayanlar: 

10 Mart - 31 Aralık 2020 döneminde
COVID-19 nedeniyle işsiz kalanlar.

Kimler başvurabilir?

İşverenler :

COVID-19 krizinden önceki son 2 
yılda yasal olarak kayıtlı ve İş
Kanunu hükümlerini ihlal etmemiş
olanlar

Tam zamanlı iş teklifi

ALMP'lerin faydaları?

4 ay-uzun program
2 aylık ücret desteği (asgari ücret)

İşverenlerin 4 aylık zorunlu sosyal ve sağlık sigortası
primleri

8 ay-uzun program
4 aylık ücret desteği (asgari ücret)

İşverenlerin 8 aylık zorunlu sosyal ve sağlık sigortası
primleri

12ay-uzun program
İşverenlerin ve çalışanların 12 aylık zorunlu sosyal ve sağlık 
sigortası katkısı. Program, kendilerini kayıt dışı çalışan olarak 
ilan eden kişileri hedeflemektedir. 
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VERİ ANALİTİĞİ VE GÖRSELLEŞTİRME 

GÜCÜ

UNDP, işgücü piyasası performansıyla ilgili sık sık veri içgörüleri üretti. Analitik raporlar ve çeşitli

görselleştirmeler, karar verme süreciyle ilgili olmuştur.

Veri Özetleri Politika Özetleri Teknik Notlar
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ÖĞRENİLEN DERSLER

İnsanları verilerle çalışmaya teşvik etmek

Veri sınırlamalarının farkında olun
Veri kullanımındaki boşlukları, riskleri ve önyargıları değerlendirmek. Kör noktaları ve veri kullanımının olası olumsuz

etkilerini aktif olarak sorgulamak. 

İnsanlara, verilerle etkili bir şekilde çalışabilmeleri ve anlayabilmeleri için teknoloji ve veri okuryazarlığı becerileri

sağlamak. Verileri ve istatistiksel kapasiteleri güçlendirmek için hükümetleri, yerel toplulukları ve sivil toplum ortaklarını

desteklemek. 

Genel olarak:

Sosyo-ekonomik bağlamda:

Gerçek zamanlı veri desteğini kullanmak, ALMP'lerin daha iyi 

hedeflenmesi anlamına gelir

İşgücü piyasası becerilerindeki eğilimlerin kanıtı, karar vermeyi

daha iyi desteklemek için içgörüler üretir



Session 3  - Labour Market and Skills Information Systems

Sıradaki ne…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dijital

Ekonomik Kalkınma İzleyicisini (EDT) geliştirmektedir.

EDT, işgücü piyasasına odaklanarak birçok

göstergeye ilişkin istatistiksel verileri toplayacak,

analiz edecek ve hükümeti desteklemek için

çevrimiçi bir platform olacaktır.

EDT, piyasa eğilimleri ve karar verme hakkında

daha iyi bilgileri desteklemek için İşgücü Piyasası

Bilgi Monitörü'nün (LMIO) yeteneklerine sahip

olacaktır.

#VERİ YAPMAK

#MANTIKLI OLMAK FONKSİYONLAR

Veri deposu Gelişmiş
analitik

Bilgilerin
görsel

gösterimi

Sosyal Medya
Entegrasyonu

Karar Verme 
Desteği



Kişisel verileri koruyun
"Tasarım gereği gizliliği" tüm veri uygulamalarına dahil edin. Bilgilendirilmiş onay alın ve yayınlamadan önce verilerin

anonimleştirildiğinden emin olun.

En yüksek etik standartları sürdürmek
BM Şartı ve uluslararası insan hakları çerçevelerinde çapa veri uygulamaları. Veri süreçlerinin ve ortaklıkların kamu

yararına hizmet etmesini sağlayın. 

Verileri varsayılan olarak aç
Verileri mümkün olduğunca yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirin. 'Veri istifleme' yok 

Verileri Sorumlu Bir Şekilde Yönetin
İlgili kurumsal politika ve düzenlemelere uygun olarak sağlam veri kalitesi, güvenliği ve hesap verebilirliği sağlamak için

etkili veri gözetimi ve yönetimi uygulamak.

Yeniden kullanım ve birlikte çalışabilimek planı
Birden çok alanda kullanılabilir olmasını sağlayarak verilerimizin değerini en üst düzeye çıkarın. Geliştirilmiş birlikte çalışabilirlik için açık 

standartlardan ve makine tarafından okunabilen biçimlerden yararlanın.

İnsanları verilerle çalışmaya teşvik edin
İnsanlara, verilerle etkili bir şekilde çalışabilmeleri ve anlayabilmeleri için teknik ve veri bilgisi becerileri sağlayın. İstatistiki verileri ve 

kapasiteleri güçlendirmek için hükümetleri, yerel toplulukları ve sivil toplum ortaklarını destekleyin.

Veri sınırlarını genişletmek
Birleşimsel veri toplama yoluyla veri kullanılabilirliğini artırmak ve yeterince temsil edilmeyen grupların kapsamını

genişletmek için ortaya çıkan uygulamaları ve yenilikçi teknikleri keşfedin. 

Veri sınırlamalarının farkında olun
Veri kullanımındaki boşlukların, risklerin ve önyargıların değerlendirilmesi. Kör noktalar ve veri kullanımının olası olumsuz

etkileri hakkında aktif olarak bilgi alın



Değişen sosyo-ekonomik bir bağlamda 

işgücü piyasası ve beceri bilgi sistemleri

Nora Condon

Beceriler ve İşgücü Piyasası Araştırma 
Birimi (SLMRU)

28 Ekim 2021



Genel Bakış

• İrlanda işgücü piyasası bağlamı

• Pandemide işgücü piyasası istihbaratındaki güçlükler

• İşgücü piyasası üzerindeki etkisini kavramak

• İş fırsatlarının belirlenmesi

• Bilgilendirme becerileri politikası

• Başarıya ilişkin unsurlar



Bağlam

• COVID öncesinde İrlanda’nın durumu iyiydi

• İstihdam seviyeleri

• İşsizlikte düşüş



COVID-19 Başlangıcı

• Binlerce insan işsiz kaldı… 
…. Hiç gelirleri kalmadı

• Kamu İstihdam Hizmetleri (PES) yeni gelir desteğine ilişkin ödeme 
yapmaya başladı



LMI’de Yaşanan Sorunlar: değişimin yüksek 
hızda seyri
Pandemi İşsizlik Ödemesi Alan Kişiler, Mart 2020 – Ağustos 2021
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LMI’de Yaşanan Sorunlar: veri meselesi

Gecikme Tanımlar
Değişkenle

r



Etkiyi kavramak

İşgücü Araştırması 
(Labour Force Survey)

Q4 2019

Makro-Ekonomik Tahmin 
Değerlendirmeleri

PES (Kamu İstihdam 
Hizmetleri) Gelir 

Destekleri

Diğer araştırmalar

Otomasyon riski

Uzaktan Çalışma (OECD)

Brexit



İstihdam fırsatlarının belirlenmesi

İş ilanları
Doldurması güç 

anket ve 
araştırmalar

İşveren katılımı

Devlet politikası 
(örn. İklim 
değişikliği 
gündemi)

Bağlama 
göre 

yorumlanır



İstihbarat politikası: beceri tedarikini beceri 
talebiyle uyumlu hale getirmek

Savunmasız 
grupların 

tanımlanması

• Genç insanlar
• Düşük beceri 

gerektiren 
meslekler

• Belli bazı 
sektörler

Beceri talebinin 
tanımlanması

• Talep edilen iş 
ve meslek 
grupları

• Becerilerde 
yaşanan 
eksiklikler

Sunulan eğitimin 
bilgilendirilmesi

• Mesleğe özel
• Çaprazlama



Veri bilinçli beceri politikası: örnek

Rekabet Becerileri

Hedefe Yönelik Eğitim

Çaprazlama& 
dijital 

beceriler

Belirlenen 
talep 

alanlarındaki 
beceriler

Rehberlik& 
destek

Gözetim 
Grubu

Tedarikçiler

Devlet

Fonlayıcılar



Pandemide veri bilinçli politikalar için geçerli 
başarı unsurları

Yeni &mevcut verilerin birleştirilmesi (kal& kant dahil)

İşveren ve işveren temsilcileriyle bağlantılar

Birim ve daireler arası işbirlikleri (Sosyal Güvenlik Kurumu, İşletme, Ticaret 
ve İstihdam Daire Başkanlıkları, İşgücü Piyasası Danışma Kurulu, vb)



Teşekkür ederim

nora.condon@solas.ie


