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İkinci Engelliler İçin al-Amal Forumu

17-16 Mart 2018, İstanbul

“başlangıcından günümüze”



Giriş

Forumun Düzenleneceği Tarih ve Mekan

Engelli kişilerin toplumun önemli bir parçası olduğu ve farklı bir 
yaratıcı kapasiteye sahip olduğu bilincinden hareketle, Kalkın-
ma ve Sosyal Sorumluluk İçin Al-Amal, partner kuruluşları ile 2015 
yılında İstanbul’da Birinci al-Amal Forumunun düzenlenmesinde 
başarılı olmuş, çeşitli programlar düzenlemek ve gerçek hizmet 
sunmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve engelli insanlar ar-
asında bir bağ oluşturmak açısından katkıda bulunmuştur. Ve 
yine, bu forumu pratik bir model ve yaratıcı ruh olarak karakter-
ize eden girişimlere zemin hazırlaması öngörülen “başlangıçtan 
günümüze” İkinci Engelliler için Al-amal Forumunun düzenlen-
mesine karar verilmiştir.

olmak üzere 2 gün

Pullman Hotel, İstanbul-Türkiye.

Mart 201816 17&

Katılım

Resmî ve Devlet Kurumları

Arap, Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlar

Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar

Engelli Konusunda Uzman Kişiler



Forumun Hedefleri

Forumun Amacı

Forumun Önemi

Forumun ana düşüncesi, bireysel, kolektif veya 
kurumsal, engelli kişilerin durumunda iyileşm-
eye yönelik yararlı etkiye sahip girişimler yoluyla, 
kendileri de engelli olsun veya olmasın, engelli 
insanların dünyasında olumlu bir fark yaratmak 
adına ilgili taraflar arasındaki iletişim ilkesine day-
anmaktadır.

Forum’un önemi, özellikle kriz ve felaket bölgeler-
inde, sivil toplum ve engelliler arasında engelli kişil-
erin talep ve ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlayan 
güçlü ve etkili girişimlere duyulan ihtiyaca binaen 
etkili bir ortaklık kurmasından kaynaklanmaktadır.

1

2

3

4

Engelli kişiler yararına özel girişimler için uluslararası bir platform 
oluşturmak

Engelli insanlara dost bir çevre tesisi için model olması bakımından 
kaliteli girişimleri teşvik etmek 

Engelli kişilerin meselelerine yönelik sorunların dile getirilmesini ve 
bu yöndeki çabaları bir araya getirmek

Savaşların ve felaketlerin giderek daha çok engelli birey 
üzerindeki etkisinin azaltılması



Forumun Kapsamı

İlave Faaliyetler

Forumun çalışması, üç eksen üzerinden çalışılacak olup, iki güne 
bölünmektedir.
İzolasyondan Entegrasyona
İnsanlık ilkesi engellilerin sosyal kabul hakkını güçlendirir. Bu eksen uyum konu-
sunda engellilerin çevrelerindeki dış dünya ile entegrasyonu için geçit kapısı 
sayılan üstün nitelikli girişimler içermektedir. Ayrıca, tüm diğer hakların temel di-
reği sayılan eğitimle ilgili çeşitli deneyimler sunar. İstihdam ve işgücü piyasasında 
uygun fırsatların yaratılması konularında parlak girişimlerin başlatılması da bu ek-
senin kategorisine girer.

Bakımdan güçlendirmeye: 
Engelli kişilerin ihtiyaçlarına ışık tutan sosyal insani durumlarla ilgilenir ve sağlık, 
güçlendirme ve savaş engellileri alanında parlak girişim örnekleri gösterilmesi de 
bu kapsama girer.

Marjinalleşmeden Savunuculuğa: 
Günlük ve pratik hayatlarını kolaylaştıran teknolojik karakterli girişimin yanı sıra 
hukuki girişim ve medya boyutu olan girişim bu kapsama girer.

15/3/2018 akşam eğitim programı

Sanatsal sergi


