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İnternet S�tes�             B�ze Ulaşın

 

 

 
Haber, duyuru ve faal�yetler�m�z�n yer aldığı bülten�m�z �le ayda b�r kez e-posta
kutunuza m�saf�r olacağız. Tak�pte kalın. 
 
 

N�san Ayında Neler Yaptık ?
(Cov�d-19 neden� �le vakfımız 16.03.2020 tar�h� �t�bar� �le kapalıdır.)

 

 
23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.
 

 

 

 
 

Bu Süreçte ev�nden çıkamayan eğ�t�m�ne evde devam eden
çocuklarımız evler�nde kend� bayraklarını ç�zd�ler ve 23 N�san'ı
kutladılar. V�deoya ulaşmak �ç�n; Tıklayın!

 

 

 

http://www.obidev.org/
http://www.obidev.org/
http://www.obidev.org/iletisim/
https://www.instagram.com/p/B_SwtbLhsyc/
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Sabancı Vakfı H�be programları
tarafından desteklenen, Ot�zml�
b�reyler� Destekleme Vakfı'nın
yürüttüğü "Sınıfımda Yanımda Ol
Başarmama Destek Ol" �s�ml� proje

 
 

Bu yıl 2 N�san Dünya Ot�zm Farkındalık Günü'nü sosyal ağlar
üzer�nden kutlamak zorunda kaldık. Ve 2 N�sanda aşağıdak� mesajı
verd�k:

Ot�zml� B�reyler� Destekleme Vakfı 2016 yılından günümüze kadar
Ot�zm Spektrum Bozukluğu(OSB) tanısı almış b�reylere ve a�leler�ne
eğ�t�m ve hak temell� savunuculuk konularında çalışmalar
yürütmekted�r. Ot�zmde b�r gün değ�l her gün eğ�t�m sloganıyla
çıktığımız bu yolda eğ�t�m merkez�m�zden 87 öğrenc� eğ�t�m
almaktadır. Fakat dünya genel�nde yaygınlaşan koronov�rüs (cov�d-19)
salgını sebeb�yle maalesef OSB tanısı almış b�reyler eğ�t�m
haklarından mahrum kalarak bu sürec� evler�nde geç�rmekted�rler.
Eğ�t�mlere er�ş�mler�n� sağlamak amacıyla sürekl� eğ�t�m b�r�m� onl�ne
eğ�t�mler� yüz yüze eğ�t�m sürec� başlayıncaya kadar devam edecekt�r.
Ülkem�zde yaşayan her kademedek� OSB’l� b�reyler�n uzaktan eğ�t�m
hakkından mahrum kalmamaları �ç�n EBA programı özel eğ�t�m
modüller� gel�şt�r�lmel�d�r.

Bu yıl #evdekaltürk�ye hashtag�yle 2 N�san farkındalık faal�yetler�ne
tüm ülkem�zden sosyal medya aracılığıyla destek bekl�yoruz.
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K�tabımıza ulaşmak �ç�n tıklayın.

çıktısı olan bu k�tap kaynaştırma
uygulamalarının en doğru şek�lde
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n b�r yol
göster�c�s�d�r.
 

 

 

 

 
 

 
 

Her gün Eğ�tmenler�m�z�n hazırladığı eğ�t�m v�deolarını ev�nden
çıkamayan öğrenc�ler�m�z �ç�n YouTube kanalımızda paylaşıyoruz.

Eğ�t�m v�deolarına ulaşmak �ç�n; Tıklayın...

 

 

 

http://www.obidev.org/s/detay.asp?id=200
https://www.youtube.com/channel/UCSg5_9UTwzZ4jVVDMAerFAw/videos?view_as=subscriber
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Ot�zml� B�reyler� Eğ�t�m�ne Sen de Destek Ol !   
  OBİ dükkan Ürünler�m�z !
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Portföy Çanta
 

 El Yapımı Pörtföy Çantalarımıza
ulaşmak �ç�n Tıklayın
 https://www.ob�devdukkan.com/
 https://www.�nstagram.com/dukkanob�/

Organ�zer
 

Özel tasarım Organ�zerlere ulaşmak
�ç�n Tıklayın...

https://www.�nstagram.com/dukkanob�/

https://www.ob�devdukkan.com/

 
Hastane Bones�
 

Özel d�k�m boneler�m�ze ve d�ğer
ürünler�m�ze ulaşmak �ç�n ;

www.ob�devdukkan.com    

 
OBİdükkan Üret�me Devam
Ed�yor !
 

Ot�zml� B�reyler B�r gün değ�l her
gün eğ�t�m alsınlar d�ye
üret�yoruz

 

 

 

 

 

 

 
Ot�zml� B�reyler� Destekleme Vakfı - OBİDEV

Toygar Mahalles� Okul Caddes� No:177 Kares�-Balıkes�r

02662270210 - 05060290210

�let�s�m@ob�dev.org
 

https://www.obidevdukkan.com/portfoy-canta
https://www.obidevdukkan.com/
https://www.instagram.com/dukkanobi/
https://www.obidevdukkan.com/organizer
https://www.instagram.com/dukkanobi/
https://www.obidevdukkan.com/
http://www.obidevdukkan.com/
http://www.dortas.com.tr/
https://www.facebook.com/obidevorg/
https://twitter.com/obidevorg
https://www.instagram.com/obidevorg/
https://www.youtube.com/channel/UCSg5_9UTwzZ4jVVDMAerFAw
https://plus.google.com/u/0/103639708639261264916

