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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu
Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, “Kadının Gücü, Bir
Oyuncak Hikayesi” projesiyle çocuğunun
bakımını tek başına üstlenmiş (tek
ebeveynli) ve herhangi bir işte çalışmayan
18-50 yaş arası kadınların toplum içindeki
sosyal entegrasyonlarının önündeki
engelleri kaldırmak aynı zamanda bir

yandan çocuklarının kişisel gelişimlerini
desteklerken bir yandan da annelere
çocuklarının gelişimi ve eğitimi
konusunda yeterliliklerini artırarak
sağlıklı anne-çocuk etkileşimini
gerçekleştirmeyi hedefliyor. Aynı
zamanda proejnin hedef grubunda yer alan
çocukların da sosyal becerilerinin
desteklenmesi amaçlanıyor. Proje

süresince oyuncak ve çocuk kostümü
tasarım ve üretimi ile ilişkili sektör
temsilcileri ile projeye dahil olan
kadınları bir araya getirerek onların iş
gücü piyasasına katılımı teşvik ediliyor.
>> Devamı 2. sayfada

“ Anneler ekolojik oyuncak ve çocuk kostümü üreterek istihdama katılıyor. ”
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Meslek Yüksek Okulu
tarafından yürütülen Kadının Gücü ''Bir Oyuncak Hikayesi'' projesi,
Amasya'da kadınların mesleki bilgi ve becerilerini artırarak kadın
istihdamını güçlendirmek, tek ebeveynli çocuklar ve annelerin
iletişimlerini geliştirerek sosyal entegrasyon için engelleri kaldırmayı
amaçlıyor.

Projeyle, mesleki eğitim programları ile kadınların mesleki bilgi
ve becerileri artırılırken, ekolojik oyuncak ve kostüm tasarım
atölyesi kuruldu.
Ayrıca, kadınlar için yeni iş sahaları oluşturuldu, anne eğitim
programları ile anne çocuk etkileşimi artırıldı.

Kadın istihdamı konusunda farkındalık
18-50 yaş arası çalışmayan dezavantajlı kadınları hedefleyen proje,
işverenler arasında kadın istihdamı konusunda farkındalık yaratmak
istiyor.

ISEDP Hibe Programı
Ekolojik oyuncak ve kostüm tasarım
atölyesi kuruldu.
Proje çerçevesinde, iki grup halinde 32 saatlik KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler
MYO'da gerçekleştirilen ve Yrd.Doç.Dr. Erdal ÜNSALAN tarafından
yürütülen süreç ile katılımcılara girişimcilik, iş fikri geliştirme,
yaratıcılık, pazar araştırma ve planlama, üretim ve yönetim gibi birçok
konuda eğitim verildi.

ISEDP, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında, program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının (İKG
OP) sosyal içerme öncelik ekseni çerçevesinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi
Hibe Programıdır.
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