
ÇANKAYA BELEDİYESİ  

AHŞAP ÇOCUK 

OYUNCAKLARI ATÖLYESİ 

ÇAÇOY 
 

Praunheimer 

Werkstätten 



“Herkes iç in  Sağl ık  ve Eşi t l ik  İ lkesi”  kapsamında;   

 

• Engelli grupların toplumla bütünleşmesini sağlamak. 

• Engelli bireylerin, toplumun bir parçası olduğunu benimsetmek.  

• Birlikte yaşamanın koşullarını oluşturmak.  

• Yaşam kalitelerini yükseltmek. 

• Herkes için sağlıklı ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak. 

Projemizin Amacı 



Engelli bireylere ve ailelerine sunacağı 

hizmet ve desteğin planlanması amacıyla 

Engelliler Hizmet Bölümü 2004 yılından 

itibaren engellilerin bağımsız olarak 

yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, 

kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını 

kolaylaştıracak kent donatıları, sağlık ve 

eğitim hizmetleri, istihdam, sosyal yaşam 

içinde kabul görme gibi yaşamsal 

konularda toplumun her kesiminin 

farkındalığını artırmaya yönelik 

çalışmalarıyla bu projede öncü olmuştur. 

  

Proje Ortakları 



Proje Ortakları 

14 Mayıs 2011 tarihinde hizmete 

açılan Çankaya Belediyesi 

Sosyal Projeler Merkezi 

bünyesinde başta engelliler 

olmak üzere tüm Çankaya halkı 

için toplumla entegrasyon, 

sosyal paylaşım, dayanışma, 

üretkenlik, istihdama katkı 

konularında ürettiği projelerle 

ÇAÇOY, yenilikçi ve rasyonel bir 

örnektir.  

Sosyal Projeler Merkezi 



Projeye mali desteğiyle iki 

teknik öğretmen ve bir 

sosyal hizmet uzmanı 

istihdam edilmiş, 

engellilerin servis aracı için 

iki asansörün finansmanı 

sağlanmıştır. İŞKUR'dan bu 

tür bir destek gören ilk ilçe 

belediyesi olarak diğer 

belediyelerin 

uygulamalarına da örnek 

olmuştur. 

 

Proje Ortakları 



Proje Ortakları 

Müfredatının onaylanması 

ve eğitim sonucunun 

değerlendirilmesi ile MEB 

onaylı sertifikaların 

verilmesi açısından projenin 

ortakları arasında yer 

almıştır. 

 



Praunheimer 

Werkstätten 

Katkıda Bulunanlar  

Engelli çalışmaları alanında yüzyıllık bir deneyime sahip PW0 ile işbirliği protokolü 

imzalanarak, korunaklı atölyeler ve üretim süreçleri işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. PW0, 

proje ürünlerinin teknik çizimleri ve üretim sürecinin dokümantasyonunu kullanıma 

sunmasının yanı sıra ürünlerin gereken kalite standardında üretilebilmesi için imalat 

sürecinde danışmanlık hizmeti de vermiştir.  

  

Ayrıca, korunaklı çalışma şartlarının yaratılmasında teknik işbirliği yapılmıştır. Bu işbirliği, 

ahşap işleme makinelerinin kullanımında engelli bireylerin bu makinelerde tehlikesiz 

çalışmalarının olanağını sağlayan uygun koruma düzeneklerinin yerinde üretilmesini 

kapsamaktadır. 



Katkıda Bulunanlar  

Engelliler Meclisi 

Engelli derneklerinin 

katılımıyla oluşturulan 

Kent Konseyi Engeliler 

Meclisi, projenin gelişim 

ve devamlılığına katkıda 

bulunmak üzere ÇAÇOY 

projesi kapsamında 

yeralan zihinsel ve 

bedensel engelli bireylere 

destek vermiştir. 

 

 



Almanya’da engelli yurttaşlarla ahşap çocuk 

oyuncakları imalatı konusunda tecrübeli olan 

Praunheimer Werkstätten kurumuyla teknik ve 

altyapı konularında yoğun bilgi paylaşımı yapıldı 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Aşağı Öveçler semtinde kiralanan Sosyal Projeler 

Merkezi binasının iç mekanları yeniden 

yapılandırılarak projemize uygun hale getirilmeye 

başlandı. 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Binamızdaki derslik ve ofis alanları proje 

kapsamındaki kullanımlara göre düzenlendi 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Tümüyle engelli yurttaşlarımızın kullanımına uygun 

hale getirilen binada, atölye bölümleri de buna 

uygun olarak yapıldı. 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi gerekli olan en 

yeni teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılarak 

bu makine ve ekipmanlar kursiyerlerimizin kullanımı 

için korunaklı hale getirildi. 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Kursiyerlerimizin çalışma alanları yanı sıra 

yemekhane, lavabo, tuvalet ve duş bölümleri de 

engelli dostu olarak yapılandırıldı. 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Bina girişinde projemizle ilgili bilgi almak isteyen 

tüm yurttaşlarımıza hizmet verecek bir danışma 

bankosu oluşturuldu.  

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Sosyal Projeler Merkezimiz bünyesinde, 

kursiyerlerimizce imal edilen oyuncakların 

sergileneceği ve satışının yapılacağı bir galeri 

bölümü de hazırlandı. 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



Sosyal Projeler Merkezimizde çalışan tüm personelimiz 

Engelliler Birimimizce düzenlenen engelli yurttaşlarla bir 

arada çalışma konusunda seminerlere katılırken, teknik ve 

eğitim ekibimiz ayrıca ahşap çocuk oyuncakları imalatı 

konusunda Almanya’da yerinde bilgilendirildi. 

HAZIRLIK 

AŞAMASI 



21 Eylül 2011 tarihinde toplam 20 engelli birey 

(12 zihinsel,8 bedensel)  ile ahşap çoçuk 

oyuncakları üretimine dayalı eğitim programı 

başladı. 

PROJE 

SÜRECİ 



PROJE 

SÜRECİ 
 

6 ay süren eğitim sürecinde toplam 1008 saatlik 

teorik ve uygulamalı teknik eğitim verilmiştir.  



Eğitimler boyunca yapılan veli toplantılarıyla 

kursiyerlerimizin aileleri de sürekli 

bilgilendirilmiştir.  

PROJE 

SÜRECİ 



Eğitimler yanında yapılan rehabilitasyon programı 

kapsamında kursiyerler, gönüllü öğretmenlerin 

desteğiyle müzik, yoga, resim, drama gibi sosyal 

aktiviteler de gerçekleştirmiştir.  

PROJE 

SÜRECİ 



PROJE 

SÜRECİ 
 

Eğitimler yanında kursiyerlerimiz için 

düzenlenen gezilerle de sosyalleşme imkanı 

yaratılmaya çalışılmıştır.  


