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Amaç  
 

 

Çocukların bilinçli bireyler olmaları  

ve temel hak ve özgürlüklere sahip 
çıkmalarını öğretmek . 



Hedef Kitle               

•Okula gitmeyen ya da çeşitli nedenlerle gidemeyen çocuklar 
•Özürlü çocuklar 
•Madde bağımlısı çocuklar 
•Çeşitli ekonomik olanaksızlıklardan dolayı sağlık hizmetlerinden 
faydalanamayan çocuklar. 
•Beslenme ve gıda yardımına muhtaç çocuklar 
•İstismara maruz kalan çocuklar 
•Sokak çocukları. 
•Aile içi ve dışı şiddet gören çocuklar 
•Yargısal suçlu ve suça eğilimli çocuklar 



FAALİYET VE UYGULAMA  

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu 
kurulduğu günden bu güne kadar; 600 

çocuğa eğitim yardımı 213 çocuğa 
barınma, gıda, güvenlik gibi konularda 

danışmanlık ve yardım yapmıştır 



FAALİYET VE UYGULAMA  

Mahallelerimizdeki kültür evlerinde toplanan 
annelerle bilgilendirme ve paylaşım toplantıları 

(52 mahallede -5000 anne ve anne adayına broşür 
dağıtıldı.) 



FAALİYET VE UYGULAMA 

. 



FAALİYET VE UYGULAMA  

İlk Öğretim 
Okullarında 50000 
çocuğa ulaşılmıştır. 



“Şiddet ve İstismar” Konulu Farkındalık Toplantısı 

FAALİYET VE UYGULAMA  



Çocuk Dostu Belediyecilik Sempozyumu  
 

FAALİYET VE UYGULAMA  



FAALİYET VE UYGULAMA 

Sarısu gençlik kampında eğitimler verildi: 

 İzmit Belediyesine ait Kandıra bölgesinde bulunan Sarısu 

Gençlik Kampında misafir olan öğrencilerimize çocuk hakları 

ile ilgili yaz boyunca bir günlük eğitimler verildi. 



FAALİYET VE UYGULAMA 

İzmit Belediyesi Çocuk Korosu Seçmeleri Yapıldı 



. 

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi 

Kuruldu. 

FAALİYET VE UYGULAMA 



Çocuk Meclisimiz yeni anayasa hakkındaki 
fikirlerini Meclis Başkanı Cemil ÇİÇEK’e sundu.  

FAALİYET VE UYGULAMA 



Çocuk İşçiliği ile mücadele 
       

FAALİYET VE UYGULAMA 



Basında Çocuk Hakları ve Çocuk Odaklı Habercilik: 

Ulusal ve yerel medyada “Çocuk Odaklı Habercilik “ ve “Basında Çocuk Hakları” ile ilgili 
yerel medya yöneticilerinin ,Unicef Temsilcilerinin ve Sayın Tayfun Talipoğlu’nun eğitimci 
olarak katıldığı Medya eğitimi düzenlenmiş ve eğitim başarı ile gerçekleştirilmiştir. 



FAALİYET VE UYGULAMA 

Pişman Çocuk Dergisi : 

Belediyemiz tarafından yılda 3 kez basımı yapılan pişman 
çocuk dergisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 
okullarımızda dağıtılmakta. İlçemizdeki çocuklarımız 
tarafından büyük ilgi ve sevgi karşılanmaktadır. 



0-18 Yaş  Özürlü Çocuk ve Genç Grupları için yapılan çalışmalar 

Özürlü Çocuk ve Genç gruplarına yönelik olarak Belediyemiz tarafından resim yarışmaları 
,geziler,ağaç dikme programları rehabilitasyon merkezlerinde doğum günleri ve önemli 
günlerde moral günleri düzenleyerek aslında toplumda ne kadar önemli oldukları ve 
yerel yönetim olarak   arkalarında  ve desteği olduğumuzu bir kez daha belirtmiş olduk. 



Açık Yüzme Havuzları: 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan okullarımızın bahçesinde kurulan ve 
uzman eğitmenler yönetiminde yürütülen açık yüzme havuzlarımızda 
bölgemizdeki çocuklarımız hem yüzme dersleri alıyor hem de yaz tatillerin 
kendilerine yakışır bir kalite standardında geçiriyorlar. 



Cepsin: 

Çocuklarımızın kendi yaş gruplarına uygun, eğitici filmleri izleyecekleri ve 
eğlenceli vakit geçirecekleri mahalle sinemaları kurduk. 
Amacımız sinema ile tanışmayan çocuğumuzun kalmamasını sağlamak.Bu 
hizmetimiz mahallelerdeki çocuklarımız için ücretsizdir. 



Her ÇOCUĞUN ulaşmak istediği bir HAYALİ vardır. 


