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TRK

„Mesleğe giden yol”

NEBA bir                                                             girişimidir.



İŞ ASİSTANI 
SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
İlk temastan sonra ilk görüşme yapılır. 
Aşağıdakiler hakkında karar verilir:

> Danışma veya refakat hizmetine kabul 
edilme veya

> Destekleyici başka önlemlere yönlendirme

Açıklama aşamasında ayrıca şunlar yapılır:

> Sosyal ve mesleki geçmiş
> Bir refakat hedefinin oluşturulması
> İşveren ile iletişim kurma
> Bir uygunluk ve eğilim profilinin 

oluşturulması

Bundan sonra alternatif seçenekler 
önerilebilir ve devreye sokulabilir (örn. bir iş 
eğitimi veya başka vasıflandırma önlemleri)

İş asistanı özellikle şu hususlarda destek 
sağlıyor:

> İstihdam edilme (örn. aktif iş arama) ve
> risk altında olan işyerlerinin güvenceye 

alınması

Çalışan işi öğrenme aşamasında da (azami 3 
ay) iş asistanını kullanabilir. 

NEDEN
İŞ ASİSTANI?
İş asistanı, özürlü/engelli insanları örneğin şu 
alanlarda destekliyor: 

> İş aramada veya mesleki staj yeri aramada 
ve işe alışma aşamasında

> Mesleki konuların aydınlatılmasında ve 
alternatiflerin gösterilmesinde

> İşyerlerini güvenceye almada ve krizlerin 
üstesinden gelmede

İş asistanı, özürlü/engelli insanları çalıştıran 
veya çalıştırmak isteyen şirketleri örneğin şu 
alanlarda destekliyor:

> Yasal koşullarla ilgili sorular
> Hedef kitleden uygun çalışanların 

aranmasında ve işe alınmasında destek
> Diğer çalışanlarla birlikte çalışmada ortaya 

çıkacak sorunların çözümü.

… BAŞARILI BİR 
ÇALIŞMA GÜNÜ İÇİN

İŞ ASİSTANI 
NEDİR?
İş asistanı şunlar için sunulan bir hizmettir:

> Meslek sahibi olan veya çalışma 
piyasasında en az yüzde %50 engellilik 
derecesine sahip özürlü/hasta olan 
insanlar (belgelenmesi: özürlüleri işe alma 
yasasına veya eyaletlerin özürlüler 
yasalarına göre söz konusu engellinin bağlı 
bulunduğu müdürlükten bilgi),

> Pedagojik bakımdan özel eğitime ihtiyaç 
duyan, öğrenme engeli olan veya sosyal ve 
duygusal bozukluğu bulunan 24 yaşına 
kadar olan gençler ve

> Bu insanlara iş veren ve/veya iş vermeye 
hazır olan işletmeler ve şirketler.

İş asistanı şirket içinde bir aracı rolüne 
bürünüyor.

Böylece mesleki anlamda uzun vadeli bir 
(re)entegrasyon, sağlık bakımından 
(re)habilitasyon ve/veya geçim kaynağı 
güvenceye alınır. 

… İŞ ASİSTANI ÜCRETSİZDİR 
VE GÖNÜLLÜ YAPILIR


