 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında etkinliğe katılanları tişört ve
şapka tedarik edilerek hükümet önünde gerçekleşen programın sunum ve program
cetveli hazırlandı.
 Yıl sonu Gençlik Konseri düzenlendi.
 Haziran ayı boyunca toplam 34 yardım talebi alındı. Alınan talepler encümene
sunuldu. Gerçek ihtiyaç sahibi 20 kişiye nakdi yardımda bulunuldu.
 Berat Kandili dolayısıyla 12 Haziran 2014 Perşembe akşamı dağıtılmak üzere 2000
adet Mevlid Şekeri yaptırılarak Camii’lerde yatsı namazının ardından dağıtım yapıldı.
 Ramazan etkinliklerinin programı yapıldı. Ajanslarla görüşüldü ve etkinlik
programının ayrıntıları belirlendi. Sahne arkası, billboard, pankart, afiş çalışmaları
yapıldı. Halk anonslar, sosyal medya ve reklamlar doğrultusunda bilgilendirildi.

 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
 Resmi web sitesi ve sosyal medyada yayınlanmak üzere haziran ayı haber bültenleri
video slayt ve pdf sunumu olarak hazırlandı. Belediye çalışmaları düzenli olarak her
ay faaliyet sunumu yapılmaktadır.

 Proje ve Arge Birimi
 Birimimizde aktif olarak İŞKUR hizmeti verilmektedir.
 Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi isimli AB projesi hazırlandı. IPA II programı çerçevesinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na proje teslim edildi.
Amaç : Proje kapsamında ilçemizde yaşayan 40 dezavantajlı konumda olan bireye
uygulamalı mesleki eğitim verilerek mobilyacılık, ağ örme ve hizmet sektörünün
ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman haline getirilerek hedef sektörlerde istihdam
edilmeleri amaçlanmaktadır.
 Banvit A.ş ile Malkara Belediyesi arasında Üreten Malkara İçin Üreten Kadınlarımız
isimli sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.
Amaç: Bu proje ile mesleki beceri ve istihdam açısından yoksun 30 kadına belirlenen
branşlarda ( takı tasarımı, atıktan sanata ve hat tezhip ) mesleki eğitimler verilerek, iş
gücüne katılım oranlarının arttırılması, bireysel ve toplumsal alanda güçlenmesi,
mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için fırsatların arttırılması
hedeflenmektedir.

 Malkara Belediyesi Stratejik Planı’nın hazırlık aşaması başlamış olup gereken tüm
hazırlıklar ve araştırmalar devam etmektedir.
Amaç : Stratejik plan geleceğe dönük hedef, amaç ve projelerin planlanmasıdır.
Belediyeler açısından 5018 sayılı yasa ile nüfusu 50.000 üzeri olan belediyelere
Stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede gerekli tespitler ve
araştırmalar yapılarak ileriye dönük amaç ve hedefler ortaya konmak üzere Malkara
Belediyesi Stratejik plan hazırlık süreci başlamıştır.

 Engelliler Birimi
 Engelli birimi veri tabanı oluşturulma çalışmaları doğrultusunda Engelliler
Koordinasyon Merkezi engelli talep formlarının doldurularak vatandaşların istek ve
ihtiyaçlarına karşılık verilmektedir.
 Mahalle Bazlı görevli personel tarafından yapılan ziyaretler doğrultusunda;
 Yeni Mahallede 30
 Camiatik Mahallesinde 92
 Gazibey Mahallesinde 109
 Hacıevhat Mahallesinde 170 engelli ile görüşülmüştür.
 Toplam 307 kişiye rapor yazılmıştır ve çalışma devam etmektedir.

