1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)
Projenin amacı; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için
inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana daha fazla katılımını
ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmasını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın
girişimciliğini artırmak; kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda
bulunmak/cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve bu yolla yerel koşullara uygun,
katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştirmektir.
ÇATOM'larda uygulanan programlar; i) okuma-yazma, okul öncesi eğitimi, anne eğitimi,
bilgisayar, beslenme, ev ekonomisi alanlarında eğitim programları, ii) sağlık eğitimi, kısmi ve
gezici poliklinik hizmetleri gibi sağlık programları, iii) el sanatları, trikotaj, tekstil, kuaför,
keçe işlemeciliği, yöresel bebek, gümüş işlemeciliği gibi konularda beceri geliştirici
programlar, gelir getirici atölyeler ve kadın girişimciliğini destekleyici programlar, iv) sosyal
yaşama katılımı destekleyen ve kadın bilincini oluşturmayı hedefleyen sosyal ve kültürel
programlar, v) hedef grupların sosyal destek hizmetlerine (burs, yeşil kart, ayni yardım, resmi
nikah vb.) ulaşmasını kolaylaştırıcı sosyal destek programları düzenlenmektedir.
Her yıl çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere ortalama 20 binden fazla kişi ÇATOM
programlarına katılmakta; 50-60 bin kişi ÇATOM’lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve
hizmetlerden yararlanmaktadır.
Kasım 1995 yılından itibaren Bölge’de kurulan 45 adet ÇATOM’da genç kız ve kadınların
durumlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal, kültürel ve gelir getirici/beceri kazandırıcı
programlar uygulanmaktadır. Özellikle son birkaç yıldır ÇATOM’larda her yıl ortalama
500’e yakın genç kız ve kadın iş bularak çalışmaya başlamakta, 40-50 kadın da işyeri açarak
kendi işlerini kurmaktadır. Her yıl çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere ortalama 20
binden fazla kişi ÇATOM programlarına katılmakta; 50-60 bin kişi ÇATOM’lar aracılığıyla
düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden yararlanmaktadır. Bu sayı, Kasım 1995 yılından itibaren
oluşturulan ÇATOM programlarına katılanları ve ÇATOM’ların mahalle/köy düzeyinde
yaptığı yaygın çalışmaları içermektedir. Ocak-Aralık 2017 döneminde düzenli
programlar aracılığıyla 36.465, diğer etkinlik ve hizmetler aracılığıyla 99.755 kişiye
ulaşılmıştır. Kasım 1995-Mart 2017 döneminde ÇATOM’larda yürütülen düzenli
programlar aracılığıyla toplam 426.358 kişiye; diğer etkinlik ve hizmetler aracılığıyla
914.977 kişiye ulaşılmıştır.
Tablo 23: Aralık 2017 İtibariyle Bölge’deki ÇATOM Sayılarının Dağılımı
İller
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin

Kuruluş Yeri
Fatih Mahallesi, Gerger
Yavuz Selim Mahallesi, Petrolkent Mahallesi ve
Yeşiltepe
Fatihpaşa, Huzurevler, 5 Nisan, Ziya Gökalp
Mahalleleri ile Silvan, Çermilk İlçesi ve Ergani
İlçeleri
GaziantepMerkez/Şahinbey ve Nurdağı ilçesi
İslambey Mahallesi ve Ekrem Çetin Mahallesi
Meydanbaşı, Medrese Gül, ve Latifiye Mahalleri,
Ömerli, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Kızıltepe,
Mazıdağı ve Savur İlçeleri

Adet
2
3

7
2
2
9

Siirt
Şanlıurfa
Şırnak

Merkez, Kurtalan/ Kayabağlar, Kurtalan ve
Şirvan İlçeleri,
Ahmet Yesevi ve Savcı Mehmet Parmaksız ile
Bozova, Siverek, Suruç, Viranşehir, Hilvan,
Birecik ve Ceylanpınar İlçeleri
Merkez, Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi ve
Uludere İlçeleri
Toplam :

4

9
6
45

Yıl İçinde Gerçekleşen Önemli Faaliyetler
-

Yıl içersinde ÇATOM’larda yürütülen 40 programa 26.471’i kadın, 9.021’i çocuk ve 973’ü
erkek olmak üzere 36.465 kişi katılım sağlamıştır.

-

Yıl içersinde ÇATOM Programlarına 29.379 kişi kayıt yaptırmış, 21.675 kişi programlara
düzenli bir şekilde devam etmiş ve 10.761 kişi programları tamamlamıştır.

-

Kampanya çalışmaları ve sosyal etkinlikler kapsamında 70.274 kadın, 29.611 çocuk olmak
üzere toplam 99.755 kişiye ulaşılmıştır.

-

Gelir Getirici Programlar aracılığıyla 8.773 katılımcı toplam 1.771.938 TL gelir elde etmiştir.

-

Yıl içinde ÇATOM’larda yürütülen programlar aracılığıyla 617 kadın iş bulmuş ve 86 kadın
kuaförlük, dikiş atölyesi gibi alanlarda kendi işini kurmuştur.

-

Okuma-yazma programlarını toplam 1.950 kişi tamamlamış olup, 1.291 kişi ise bu programlara
devam etmektedir.

-

En çok talep gören kurslar sırasıyla, biçki dikiş (6.804 kişi), el sanatları (4.391 kişi), kuaförlük
(5.200 kişi) ve bilgisayar kursları (3.718 kişi) olmuştur.

-

Eğitime yönlendirme çalışmaları kapsamında, yıl içinde 5.152 genç kız ve kadın, açık ve örgün
öğretime yönlendirilmiştir.

-

Kurum, kuruluş, şahıs ve STK’lar tarafından yapılan ayni yardımlardan 18.780 kişinin, nakdi
yardımlardan ise 22.708 kişinin yararlanması sağlanmıştır.

-

Bölgedeki 45 ÇATOM ’un kurumsal alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara
devam edilmiştir.

-

ÇATOM’lar arasında ortak çalışma, bilgi ve deneyim paylaşımı çalışmaları çerçevesinde il
bazında koordinasyon toplantıları iki ayda bir gerçekleştirilmiştir. Toplantılara GAP İdaresi
Başkanlığı katılım sağlamıştır.

-

GAP İdaresi ÇATOM çalışmalarını yerinde izlemiş, kurum ve kuruluş ziyaretleri yapmıştır.

-

Kadınların yönetim kapasitesini artırmak ve ÇATOM yönetiminde faydalanıcı kadınlarında yer
almasını sağlamak amacıyla oluşturulan “ÇATOM Kurulları” yenilenmiştir. Bu kapsamda
faaliyet yılı başında ÇATOM’ların tamamı Kurul seçimlerini yapmıştır.

-

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ÇATOM’ların tamamında etkinlikler
düzenlenmiştir. Siirt ÇATOM’da düzenlenen “Kadınlar Günü” etkiliğine GAP İdaresi Başkanı
ve Siirt Valisi katılım sağlamıştır.

-

Şırnak ÇATOM tekrar faaliyete geçirilmiştir.

-

Silopi ÇATOM tekrar faaliyete geçirilmiştir.

-

Kurtalan ÇATOM’un tekrar faaliyete geçirilmesi amacıyla personel alımı yapılmış, mekansal
sorunlar giderilmiş, donanım için Kaymakamlığa ödenek aktarımı yapılmıştır.

-

Mardin İli Savur ilçesinde ÇATOM açılmıştır.

-

Sason Kaymakamlığı, Sason ilçesinde açılması planlanan ÇATOM için hizmet binasının
tahsisini yapmış ve tadilat süreci başlatmıştır. Tadilat için Kaymakamığa ödenek aktarımı
yapılmıştır.

-

Şanlıurfa İli Akçakale ilçesi, Gaziantep İli Nizip İlçesi, Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi ve Mardin
İli Derik İlçesinde açılması planlanan ÇATOM’larla ilgili kaymakamlıklara görüşülmüş ve
ÇATOM açılmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

-

ÇATOM’larda rahim ağzı ve meme kanseri konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına
devam edilmiş, Kanserde Erken Teşhis Merkezi (KETEM) ile işbirliği içinde taramalar
yapılmıştır.

-

TAP Vakfı işbirliği ile, Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) eğitici ekibi eğitim
çalışmalarına yıl boyunca devam etmiştir Ayrıca Güvenli Annelik eğitimi alan kadınlar, hane
düzeyinde lohusa ve hamile kadınlara bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Vakfın sağladığı
hijyen ve bebeklere yönelik malzeme destekleri hane düzeyinde kadınlara dağıtılmaya
başlanmıştır.

-

“Koton El Emeği Kolleksiyonu” kapsamında üretilen Koton’un 2017 İlkbahar-Yaz
Kolleksiyonu nakışlama çalışması kapsamında 100.000 parçanın üretimi ÇATOM’lar
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 3.000 kadın çalışmış ve 700 bin Türk
Lirası gelir elde etmiştir.

-

“Koton El Emeği Kolleksiyonu” kapsamında 2018 İlkbahar/Yaz Kolleksyionundan oluşan 50
çeşit ürün, örnek iş yapma ve fiyatlama için ÇATOM’lara gönderilmiştir. Fiyatlama ve örnek
iş konusunda ÇATOM’larda çalışma başlatılmıştır.

-

71 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen EMİT fuarına ÇATOM’lardan katılım
sağlamıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen “Doğudan Batıya Kadın Eli
Sergisi”05-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş Sergi kapsaında 215.000 TL gelir
elde edilmiştir.

-

13 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği Günü etkinlikleri kapsamında, ILO ve Şanlıurfa Valiliği
işbirliği ile bir panel düzenlenmiştir.

-

ÇATOM programlarının niteliğini artırmak amacıyla GAP İdaresi tarafından istihdam edilen
73 ustaöğreticinin işe alımları yapılmıştır.

-

ÇATOM’larda 2017-2018 Faaliyet Yılı 15 Ekim’de başlatılmıştır. Bahse konu yıl içinde
ÇATOM’lar tarafından planlanan 620 faaliyet uygulamaya konmuştur.

-

ÇATOM’ların altyapılarının güçlendirilmesine amacıyla tadilat ve donanım ihtiyaçları
karşılanmıştır.

-

Kalkınma Bakanı Sayın Lütfü ELVAN Aralık ayı içinde Kilis ÇATOM’u ziyaret etmiştir.

-

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile uygulanan ve Kuveyt Hükümeti tarafından
finanse edilen “Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Adaptasyonu” Projesi kapsamında
Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de faaliyet gösteren ve Suriyeli kadın ve çocuklara
hizmet sunumu yapan 13 ÇATOM’da kadın ve çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler
düzenlenmiştir. Proje 31 Aralık 2017’de sona ermiştir.

-

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile uygulanan “Sosyal Riskin Azaltılması”
Projesi kapsamında Suriyelilere hizmet sunumu yapan Gaziantep, Suruç, Viranşehir ve Kilis
Ekrem Çetin ÇATOM’ların atölyelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışma tamamlanmış ve
Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik faaliyetlerler devam etmiştir.

-

Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile Mardin ÇATOM’larda kooperatfiçilik çalışması
devam etmiştir.

-

Suriyeli kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili yerel, ulusal ve
uluslarası kuruluşlarla toplantılar düzenlenmiş ve olası işbirlikleri görüşülmüştür.

-

“Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” Erken Çocukluk Gelişimi
Bileşeni kapsamında ÇATOM’ların faaliyet gösterdiği bölgelerde “ev temelli eğitimler” ve
“yaz anaokulları” faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

-

“Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” Erken Çocukluk Gelişimi
Bileşeni kapsamında ÇATOM’ların faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal uyum eğitimleri
gerçekleştirilmiştir.

-

ÇATOM web sayfası 2017 yılında 3.500.000 kişi, yayıma girdiği tarihten bu yana 4.500.000
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
1.2.1.2. GAP-ÇATOM Burs Projesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan yoksul ve başarılı kız öğrencilerin burs desteği
almasına aracılık edilerek;
- Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı yapmak,
- Kız çocuklarını eğitim sürecine dahil etmek ve bu süreç içinde mümkün olduğunca
kalabilmelerini sağlamak,
- Okur-yazar kadın oranının yükseltilmesine katkı sağlamak,
- Kadınların yaşam düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunmak amacıyla GAP
Bölgesi’ndeki 9 il ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ÇATOM’ların bulunduğu
yerleşim alanlarında GAP-ÇATOM Burs Projesi yürütülmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı aylık burs miktarları ilköğretim (ilkokul, ortaoku) öğrencileri
için 140 TL, lise öğrencileri için 150,00 TL, üniversite öğrencileri için ise 300,00 TL olarak
belirlenmiştir.
Aralık 2017 itibariyle burs projesi aracılığıyla Bölgeye gelen parasal kaynak 23.200.000,00
(yirmiüçmilyonikiyüzbintürklirası) TL, proje kapsamında burs desteği alan öğrenci sayısı ise
1.550’dir.
Tablo 24: Proje Kapsamında Burs Alan Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
Öğrenci Sayıları
Yıllar

İlköğretim

Lise

Üniversite

Diğer

Toplam

2001-2002

133

17

-

-

150

2002-2003

207

48

15

-

270

2003-2004

443

82

27

8

560

2004-2005

533

100

27

21

681

2005-2006

543

135

38

20

736

2006-2007

609

150

48

14

821

2007-2008

632

155

63

55

905

2008-2009

825

211

111

3

1 158

2009-2010

845

221

121

5

1 192

2010-2011

870

238

130

3

1 241

2012-2013

973

341

233

--

1 550

2013-2014

973

341

233

--

1 550

2015-2016

973

341

233

--

1 550

2016-2017

973

341

233

--

1 550

Yıl İçinde Gerçekleşen Önemli Faaliyetler
-

Yı boyunca e-posta yoluyla proje tanıtım çalışmaları ve öğrenci takipleri
gerçekleştirilmiştir.

-

Burslu öğrenci listeleri güncellenmiş, burs verenlere iletilmiş, 2017-2018 Eğitim
Öğretim Yılı burs ödeme süreci başlatılmıştır.

-

Çocukların sömestr ve yaz dönemi karneleri burs verenlere ulaştırılmıştır.

-

Karadeniz Holding, burs desteği verdiği 600 çocuğa okul çantası ve kalemlik
göndermiştir.

-

Bir burs verenin Şanlıurfa ili Mehmet Saçlı İlköğretim Okuluna gönderdiği 635
kırtasiye paketi, 3 bilgisayar ve 3 projeskiyon, Mardin İli Ömerli ilçesinde bulunan bir
ilkokula ise 350 kırtasiye paketinin dağıtımı yapılmıştır.

-

Hatay ilinde faaliyet gösteren Bohsin İlkokulu’na bir burs veren tarafından yaptırılacak
olan kütüphane ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

1.2.1.3. GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi, 2.Aşama
Güneydoğu Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi'nin ilk aşaması, İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)'nın finansal desteği ve GAP Bölgesel Kalkınma
İdaresi ile UNDP'nin işbirliği ile Mart 2008 - Mayıs 2012 döneminde uygulanmıştır.
Projenin ilk aşamada elde ettiği sonuçlar ışığında ve yerel düzeyde desteklenen yerel
girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla projenin devamına karar verilmiş,
Güneydoğu Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi'nin 2. Aşaması Eylül
2012'de uygulamaya konmuştur. İlk aşamada olduğu gibi, projenin finansmanı SIDA, ulusal
yürütücülüğü ise GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi tarafından üstlenilmekte, UNDP projeye
teknik destek sağlamaktadır.
2. aşamada projenin temel amacı, kadınların kişisel ve sosyal kapasitelerini ve işletme
düzeyindeki yönetim becerilerini geliştirerek dahil oldukları topluluklar içinde güçlenmelerini
sağlamak; girişimcilik ve istihdam olanaklarını arttırarak kadınların elde ettikleri geliri
arttırmak olarak belirlenmiştir. Proje, yerel düzeyde elde edilecek sonuçlarla paralel olarak,
politika geliştirme için bilgi yaratmayı ve paylaşmayı da hedeflemektedir.
Projenin uygulama sürecinde, yerel ve ulusal düzeylerde kurulacak işbirliklerine büyük önem
verilmektedir. Batman Valiliği, İŞKUR, Mudo ve Markafoni gibi kurum ve kuruluşların yanı
sıra, projenin odaklandığı moda tasarım ve tekstil sektörlerinin önde gelen isimleri de projeye
bireysel olarak gönüllü destek sağlamaktadırlar.
Projenin gerçekleştirmeyi amaçladığı faaliyetler 3 farklı çıktı altında tanımlanmıştır:
Çıktı 1: Güneydoğu Anadolu'daki kadınların sosyal ve yönetimsel becerileri arttırarak üyesi
oldukları topluluklar içerisinde güçlendirilmelerini desteklemek (ve Türkiye'nin farklı
bölgelerine uyarlanabilecek bilgi elde etmek)
Çıktı 2: Kurulan güçlü pazar bağlantıları ile Güneydoğu Anadolu'daki kadınların istihdam ve
gelir elde etme olanaklarını arttırmak
Çıktı 3: Bölgesel moda markası Argande ile Güneydoğu Anadolu'daki kadınların gelirlerini
arttırmak, kamu-özel sektör işbirliği konusunda iyi bir örnek uygulama oluşturmak
Yıl İçinde Gerçekleşen Önemli Faaliyetler
-

2. Faz nihai raporu hazırlanmış ve SIDA’ya gönderilmiştir.

-

Projenin 3. Fazı taslak proje metni hazırlanmıştır.

-

3. Faz için finansör kuruluş arama çalışmaları devam etmiştir.

-

3. Fazın finanse edilmesi ile ilgili SIDA Türkiye temsilcisi ve UNDP yetkilileri ile
görüşülmüş ve SIDA formatında proje metni oluşturulmuş ve başvuru yapılmıştır.

-

Kilis ilinde faaliyet gösteren Altın Hilal Derneği işbirliği ile Argande üretim atölyesinde
eğitim almak üzere ağırlıklı Suriyelilerden olmak üzere 15 kadın eğitime başlamıştır.
Eğitim alan kadınlara niteliklerine göre aylık 600,00 TL ile 1.200,00 TL arası ödeme
yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır.

-

Kilis ilinde faaliyet gösteren Argande üretim atölyesinde, üretime ve MUDO
mağazalarında satışa devam edilmiştir.

-

Argande Markasının kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi ve Pazar olanaklarının (esatış kanalı, yurtdışında mağaza açılması vb) artırılması amacıyla sektör uzmanlarıyla
görüşülmüştür.

-

El Emeği Koleksiyonu ile dar gelirli kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmeyi ve
fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Koton işbirliği yıl boyunca
artarak devam etmiştir. Bu kapsamda, 131.000 parçadan oluşan Koton El Emeği
İlkbahar-Yaz Koleksiyonu üretimine başlanmıştır. Üretimde yaklaşık 3.000 kadın
çalışmış ve 750 bin Türk Lirası gelir elde etmiştir. Bahse konu koleksiyon, 150 Koton
mağazasında satışa sunulmuştur. Ayrıca; Zara, İpekyol, LCWaikiki gibi özel sektör
kuruluşlarına ait ürünlerin el işçiliği ÇATOM’lara gelen kadınlar tarafından
gerçekleştirilmiştir.

-

Rutin İstanbul içi mağaza ziyaretleri yanı sıra, İstanbul dışı mağaza ziyaretleri
yapılmıştır. Mağazalarda reyon düzenlemeleri yapılmış, gerekli olan yerlerde, reyonlar
büyütülmüştür.

1.2.1.4. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik
Yaşama Adaptasyon Projesi
Projeyi GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının teknik, Kuveyt
Hükümeti Fonu’nun finansman desteği ile Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerinde
uygulayacaktır. Projenin amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Suriyeli kadınların,
Bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına adapte olmasıdır. Proje süresi 12 ay olup, bütçesi
250.000 ABD Dolarıdır.
Proje kapsamında Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde faaliyet gösteren ÇATOM’lar
ile diğer sivil toplum kuruluşlarla işbirliği yapılarak, Suriyeli kadınlara hizmet sunumu
yapılacaktır.
Proje kapsamına Türkçe pratik dil eğitimi, gelir getirici faaliyetler, atölye çalışmaları, ev
ekonomisi ve uygulama mutfağı etkinlikleri, sağlık eğitimi, psiko-sosyal destek, kadın sağlığı,
kişisel gelişim ve özel gün kutlamalrı gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Yıl İçinde Gerçekleşen Önemli Faaliyetler

-

Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de faaliyet gösteren 13 ÇATOM’da uygulama
mutfağı, sosyal aktivite, bademli şeker üretimi, Türkçe Dil Kursu, hediyelik eşya,
psikolojik danışmanlık, kuaförlük, el sanatları, dikiş atölyesi, kadın sağlığı eğitim
programı, keçe atölyesi, çocuklara yönelik programlar vb faaliyetleri uygulanmıştır. Bu
kapsamda yapılan faaliyetler yoluyla 1.500 kişiye ulaşılmıştır.

-

Kilis İslambey ve Ekrem Çetin ÇATOM’da Suriyeli ve Kilisli çocuklara yönelik etüt
sınıfı açılmış; mesleki eğitim kursları ve kişisel gelişim eğitimleri yapılmış, hane
ziyaretleri gerçekleştirilmiş, kadın sağlığı eğitim programı uygulanmış ve okul öncesi
eğtim programı düzenlenmiştir.

-

Şanlıurfa Ahmet Yesevi, Parmaksız, Suruç ve Viranşehir ÇATOM’larda sosyal ve
kültürel faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

-

Mardin Kızıltepe, İstasyon, Meydanbaşı, Ömerli, Mederese Gül ve Midyat
ÇATOM’larda sosyal ve kültüreletkinlikler düzenlenmiştir.

-

Gaziantep Kadın Kültür ve Kalkınma Kooperatifi kapsamında oluşturulan Hediyelik
Eşya ve Oyuncak Üretim Atölyesi kapsamında 10 kadın üretim yapmış; üretilen
ürünlerin satışı için Sanko Okulları, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve diğer kuruluşlarla
görüşülmüş ve Sanko Park’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde stant açılmıştır.

-

“Koton El Emeği Kolleksiyonu” kapsamında üretilen Koton’un 2017 İlkbahar-Yaz
Kolleksiyonu kapsamında 800 Suriyeli kadın üretim yapmış ve gelir elde etmiştir.

-

346 Suriyeli kadın “Kadınlar ve Renkler” etkinliklerine katılmıştır.

