
Bir PIIS'nin kararlaştırılması, 2016 yılına kadar 25 yaş
ve üzerindeki fayda sahipleri için isteğe bağlı
kalmıştır. Ne var ki, 2002 yılından bu yana, bazı
CPAS'lar (Sosyal Yardım Merkezi) bir PIIS kararını
uygulamaya koymuş, hatta genelleştirmiştir. Bazı
CPAS'lar ise, bunu belirli destek türleri (iş arama,
konut arama vb.) veya belirli özel kitleler (evsizler,
ERIS'ten faydalanan 25 yaşın altındaki kişiler vb.) için
genelleştirmiştir.

2016 Mayıs ayında, DIS yasasına (sosyal entegrasyon
hakkı) değişiklik getiren bir yasa tasarısı sunulmuştur.
Bu yasa tasarısı ile, bir PIIS kararı yükümlülüğünün
genişletilmesi de dahil olmak üzere, DGD yasasına üç
yenilik getirilmesi amaçlanmıştır.

Yeni kanun 21.07.2016 tarihinde kabul edilmiş ve
11.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun,
DIS Yasasındaki PIIS ile ilgili hükümleri büyük ölçüde
değiştirmektedir.
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PIIS NEDIR?

25 yaş altı kişiler için,

Son 3 ay içinde sosyal entegrasyon hakkından
faydalanmamış olan 25 yaşını doldurmuş kişiler
için,

Taraflardan biri talep ederse.

Bir Bireyselleştirilmiş Sosyal Entegrasyon Projesi
(PIIS), istihdamı (henüz) mümkün olmayan veya
arzu edilmeyen herhangi bir sosyal entegrasyon
geliri sahibinin sosyal ve/veya mesleki açıdan
entegrasyonu için gerekli aşamaları ve hedefleri
belirler.

PIIS ile, örneğin eğitim veya tam zamanlı
çalışmaların takibi öngörülerek, mesleki
entegrasyon olanaklarının arttırılmasıdır.

PIIS tek başına bir hak değildir. Daima CPAS'ın mali
desteği olan, sosyal entegrasyon geliri (RIS/ERIS) ile
birlikte sağlanır.

RIS'nin tahsis edilmesi ve devam ettirilmesi, için
sistematik olarak bir PIIS kararı gerekli değildir.
PIIS bir zorunluluktur:

Hakkaniyet ve sağlık nedenleriyle zorunlu bir
PIIS'den feragat edilebilir.

Bir kişi için en uygun PIIS, özel kişisel durumuna,
isteklerine ve sosyal ve/veya mesleki entegrasyon
olanaklarına bağlı olacaktır.

PIIS, ilgili kişi ve CPAS arasında düzenlenen yazılı
bir sözleşmenin konusunu teşkil etmelidir.
Taraflardan birinin talebi üzerine bir veya birden
fazla üçüncü kişi sözleşmeye taraf olabilir.

GENEL ŞARTLAR NELERDIR?

İlgili kişiye kendi seçeceği bir kişi eşlik edebilir.

Ayrıca sosyal entegrasyon sözleşmesini imzalamadan
önce kendisine 5 takvim günü düşünme süresi tanınır.

PIIS'sinin tahsis edilmesi, reddedilmesi veya revize
edilmesine karar verilmeden önce merkez tarafından
dinlenilmesini talep edebilir.

Bir PIIS birkaç biçimde olabilir. Ancak, şekli ne olursa
olsun, daima aşağıdaki 8 genel koşulu sağlamalıdır:

1. PIIS Sözleşmesi

PIIS, dosyadan sorumlu sosyal hizmet uzmanı tarafından
başvuru sahibine danışılarak hazırlanır ve bir sözleşme ile
resmileştirilir.

2. PIIS müzakereleri çerçevesinde usuli garantiler:

3. İçeriğe bağlı koşullar

PIIS üzerine hazırlanan bir sözleşmede, CPAS, başvuru
sahibi ve duruma göre bir veya daha fazla harici
müdahillerin taahhütleri ayrı ayrı belirtilir.

4. PIIS süresinin tespit edilmesi

Entegrasyon sözleşmesi ile, PIIS projesinin süresi
belirlenmelidir. Süre, PIIS'in değerlendirilmesi ve
uyarlanması ile bağlantılı olabilir. Ayrıca projenin içeriğine
de bağlı olacaktır. Bu nedenle, tam zamanlı eğitimlerle ilgili
PIIS'in eğitimlerin süresini de kapsaması gerekecektir.

5. Üçüncü kişi(ler)in imzası

Dahil olan bir veya daha fazla üçüncü taraf söz konusu
olduğunda, bu kişilerin de PIIS sözleşmesini imzalamaları
gerekmektedir. Üçüncü kişi sözleşmeye taraf ise, üçüncü
kişinin sözleşmenin ifasına ve duruma göre
değerlendirmesine ne ölçüde iştirak ettiği belirtilir.

6. Sosyal hizmet uzmanının belirtilmesi

Sözleşmede, geçici iş göremezlik durumunda sosyal
hizmet uzmanının yerini alacak personelin üyesi/üyeleri
belirlenir.

7. PIIS'in zorunlu değerlendirmesi

PIIS'yi oluşturan entegrasyon sözleşmesi, evrimsel bir
süreci çerçeveler ve bu nedenle düzenli olarak (yılda en az
3 defa) değerlendirilmesi esastır. Proje değerlendirme
prosedürleri sözleşmenin bir parçasını oluşturmalıdır.

8. PIIS'in Sonu

PIIS, fayda sahibinin ikamet değişikliği nedeniyle CPAS'dan
sosyal entegrasyon geliri alma hakkı sona erdiği gün veya
projenin sona ermesi durumunda bihakkın sona erer.

Hatırlatma: Tam zamanlı eğitim alan öğrenciler için, CPAS
hem RIS hakkı tahsisi hem de eğitimlerin kesintisiz süresi
boyunca PIIS takibi açısından yetkilidir. Bu durumda, fayda
sahibinin ikametgahının değiştirilmesi, PIIS'in sona
ermesine veya CPAS'ın değişmesine neden olmaz.


