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KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB YARDIM PROGRAMI
AB’den COVID-19 Salgınına karşı 5 Milyon Euro’luk Destek

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Kıbrıs Türk
toplumuna tıbbi ekipman ve malzeme tedarik edilmesine yönelik takriben 5
milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı.  AB desteği, UNDP ile yapılan bir sözleşme
çerçevesinde, uluslararası bir sağlık uzmanıyla iş birliği içerisinde, iki toplumlu
sağlık komitesinin eş başkanı ve ilgili yerel paydaşlarla koordineli bir şekilde
sağlanmıştır. İhtiyaçlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) en gerekli ve en acil
olarak belirlediği malzemeler temelinde değerlendirilmiştir.

Detaylar için lütfen AB Bilgi Merkezi websitesini ziyaret edin.
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Kıbrıs Türk toplumunda COVID-19 hakkındaki farkındalığı artırmaya
yönelik Bilgilendirme Kampanyası

AB Bilgi Merkezi, COVID-19 salgınının başlangıcında Kıbrıs Türk Tabipler
Birliği ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek bir bilgilendirme kampanyası
başlattı. Kampanya, virüs hakkındaki farkındalığın artırılmasını ve topluma
doğru ve güncel bilgilerin ulaştırılmasını amaçlamaktadır.
 
Yürütülen geniş çaplı kampanyada video, görseller ve kısa mesajlar gibi farklı
materyaller kullanıldı. Bu materyaller, sosyal medya kanalları, AB Bilgi Merkezi
websitesi, yerel TV kanalları, gazeteler ve internet haber siteleri üzerinden
yayınlanarak COVID-19 hakkında farkındalığın artırılması ve nasıl güvende
kalınabileceğine dair pratik bilgilerin paylaşılması amaçlandı. Söz konusu
kampanya,  gelişmelerle ilgili yeni bilgi materyallerinin eklenmesiyle Mayıs ve
Haziran aylarında da devam edecek ve erişimin artırılması amacıyla
çalışmalara radyo yayınları da eklenecek.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile gerçekleştirilen ortak çalışma kapsamında kısa bir
video hazırlanmış, filmde yer alan doktorlar, içinden geçilen zamanın zor bir
zaman olduğunu belirterek olumlu mesajlar vermiş ve güvenlik önlemleriyle
ilgili bir takım ipuçları paylaşmışlardır.

Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve “COVID-19'un yayılmasını
önlemenin 5 kolay yolu” konusunu ele alan videonun yanı sıra Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından  hazırlanan ve COVID-19 hakkındaki doğrulara ve
sorulara yer veren çok sayıda görsel de kampanya kapsamında Türkçe olarak
paylaşıldı.  

Kampanya kapsamında hazırlanmış tüm bilgilendirme materyallerine, AB Bilgi
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Merkezi web sitesindeki İngilizce ve Türkçe COVID-19 bölümlerinden
ulaşabilirsiniz.

Çocuklar için Online Eğitim Serileri

Çocuklar için Online Eğitim Programları kapsamında, "Neşeli Bilim" ve
"Geleceği Kodlayanlar" konularında eğlenceli eğitim dizileri Nisan ayında
COVID-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanda Kıbrıs
Türk toplumundaki çocukların erişimine ücretsiz olarak sunuldu. Bu girişim,
Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB) ile yapılan iş birliği çerçevesinde ve
Komisyon'un 2019-24 dönemi için önceliklerinden biri olan Dijital Çağa Hazır
Bir Avrupa doğrultusunda gerçekleştirildi.
Çok sayıda çocuğun kayıt yaptırarak katıldığı program büyük ilgi gördü. Her
kategoriden 10 videonun paylaşıldığı program kapsamında kayıt olan tüm
çocuklara dijital sertifika gönderilecektir. 

Neşeli Bilim and Geleceği Kodlayanlar videoları için AB Bilgi Merkezi Facebook
sayfasını ziyaret edin.

"Evde Kal Müzikle Kal" Online Müzik Konserleri
 
Müziğin toplumları bir araya getirmenin bir yolu olduğunu anlatmayı, herkesin
müziğe erişilebilmesini sağlamayı ve COVID-19 salgını esnasında evde
kalmanın önemini vurgulamayı amaçlayan ve içeriğinde çeşitli müzisyenlerin
her müzik türünden konserlerinin yer aldığı konser dizisi Nisan ayında
başladı. Bu doğrultuda Nisan ve Mayıs ayları için toplamda 16 konser
planlandı. AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasında yayınlanan konserleri Nisan
ayında yaklaşık 2.600 kişi izledi.

COVID-19 salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, Kıbrıs
Türk toplumunda AB finansmanıyla uygulanan bir çok proje, kendi hedef
grupları ve önceliklerini dikkate alarak belirli girişimler başlatmışlardır. KAYAD,
bu dönemde oluşan ihtiyaçları karşılamak amacıyla aile içi şiddet konusundaki
bilinçlendirme kampanyalarını sosyal medya üzerinden aşamalı olarak
sürdürmüş, yüz yüze görüşerek sağlanan hukuki desteği internet üzerinden
vermeye başlamıştır. Ayrıca LTB, "Şiddete Karşı Yan Yana" projesi
kapsamında iletişim kampanyasını sürdürmüş, bu doğrultuda broşür ve kısa
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film gibi farkındalık materyalleri hazırlayarak toplumda yaşayan bireyleri aile içi
şiddet olaylarını bildirmeye çağırmıştır. 

Evrensel Hasta Hakları Derneği, COVID-19 hakkında farkındalığın artırılmasını
amaçlayan materyaller hazırlamıştır. Ötekileştirilmiş veya ayrımcılığa uğramış
hastaların sahip oldukları hakların savunuculuğunu yapmaya devam etmiş,
özellikle hastaların mahremiyetlerine saygı göstermek kaydıyla, COVID-19
hastalarıyla ilgili doğru kayıtların tutulması konusunda görüşlerini belirtmiştir.
COMMIT projesi ise, azınlık gruplarıyla COVID-19 konusunda daha iyi bir
iletişimin kurulmasını savunmuş ve ilgili materyallerin farklı dillerde
hazırlanması için Sivil Alan'dan küçük bir hibe desteği almıştır. Söz konusu
desteğin içerisinde, göçmenlere, mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına
yönelik bilgi materyallerinin hazırlanmasının yanı sıra bir bilinçlendirme
kampanyası da yer almıştır. #BirlikteGüçlüyüz isimli kampanya, COVID-19
salgını sırasında bu grupların karşı karşıya kaldığı ayrımcılıkla ve
ötekileştirilmeyle mücadele etmeyi amaçlamıştır.
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Irkları, dinleri, milli veya etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, engelleri, sosyal statüleri
veya diğer özellikleri nedeniyle bireyler ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer
hoşgörüsüzlük biçimlerinin hedefi haline gelmektedirler. Avrupa Birliği, bu sene 16-29
Mart tarihleri arasında dikkat çekilen Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası
kapsamında, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ve her türlü hoşgörüsüzlükle
tereddütsüz mücadele kararlılığını bir kez daha yinelerken, hiçbir ayrım yapmadan
herkes için tehdit oluşturan COVID-19 ile mücadele sürecinde çeşitliliklerden güç
alarak birlik olmanın ve dayanışma sergilemenin en etkili savunma olduğunu
vurgulamaktadır.

Brusellozun Eradikasyonu amacıyla Veteriner Hizmetlerinin ve
Üreticilerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi için AB Desteği Devam
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Ediyor

Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle düzenlenen "Hayvan Hastalıklarının
Eradikasyonu: Brusellozun ortadan kaldırılması konusunda alınan dersler ve
mevcut fırsatlar" konulu panelde, hayvan hastalıklarının eradikasyonuna ve
özellikle de bruselloza dikkat çekildi. Etkinlik, 28 Şubat 2020 Cuma günü
Lefkoşa Hidden Garden'da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmaları Sn.
Arttu Makipaa ve Sn. Burcu Barın tarafından yapıldı.

Dr. Mehmet Demirpençe, Dr. Ankica Labrovic, Dr. Yolanda Vaz ve Dr. Mehmet
İsfendiyaroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı panelde, 2016'dan başlayarak
2019 sonuna kadar brusellozun ortadan kaldırılmasında kaydedilen ilerlemeye
dair bilgi aktarıldı.

"Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Brusellozun ortadan kaldırılması
konusunda alınan dersler ve mevcut fırsatlar" paneli, hayvan hastalıklarının
eradikasyonuyla ilgili etkinlikler dizisinin üçüncü etkinliğiydi. Hayvan refahı,
gıda güvenliği ve veteriner hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi
konularına dikkat çeken önceki etkinlikler 2019 yılının Haziran ve Kasım
aylarında düzenlenmişti. 
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TAIEX etkinliğinde hava kalitesinin iyileştirilmesi için uçucu kimyasalların
emisyonlarının azaltılmasının önemi vurgulandı

Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması TAIEX, uçucu
kimyasalların emisyonlarının AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile uyumlu bir
şekilde azaltılmasının daha iyi bir hava kalitesinin elde edilmesindeki önemini
vurgulayan bir etkinlik düzenledi. 5 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa'da
gerçekleştirilen etkinliğe Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Çevre
Koruma Dairesi ve kuru temizleme işletmelerinden temsilciler katıldı. 

İlgili Odaların yanı sıra Kıbrıs Türk toplumunda en fazla tesise sahip kuru
temizleme alanındaki sektör temsilcilerini hedefleyen etkinlikte, konuyla ilgili AB
Direktifi hakkında bilgiler sunularak, mağaza çalışanlarını, müşterileri, toplumu
ve büyük ölçekte adayı etkileyen sağlık sorunlarına yol açan uçucu
kimyasalların kullanımı hakkında bilgiler verildi. 

TAIEX tarafından sağlanan desteğin amaçları arasında, Kıbrıs Türk
toplumunda benzinin depolanması, dağıtımı ve uçucu kimyasalların kullanımı
konularında gelişmelerin kaydedilmesine, bu konularda AB standartlarına
yaklaşılmasına ve dolayısıyla adanın yeniden birleşmesine yönelik hazırlıklara
destek olmak yer almaktadır. TAIEX'in sağladığı destek ayrıca, ortam
havasındaki toksik benzenin eliminasyonu ve azaltılmasına, astım gibi solunum
hastalıklarına neden olan, havayı kirleten ve küresel ısınmaya yol açan bir sera
gazı olan ozon ve yer seviyesindeki ozonun fotokimyasal oluşumu konularında
farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu destek,
açıkça tüm adayı kapsayan bir boyuta sahiptir.

Destek ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda tehlikeli maddelerin ikamesi,
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emisyonların kontrolü ve izlenmesi, uyum ve mevcut tesislerin raporlanması ve
gözden geçirilmesiyle ilgili standartların geliştirilmesine de katkı sağlamıştır. 

AB finansmanlı Su/Atık Su, Katı Atık Sektörü Kapasite Artırma Projesi
ortaklığıyla organize edilen Çevre Koruma eğitim serisi, 10 Mart'ta Eşref Bitlis
İlkokulunda gerçekleştirilen ve 4. ve 5. sınıflardan 73 öğrencinin katıldığı
eğitimle devam etti. Çevre koruma farkındalığını artırmayı hedefleyen ve
denizlerdeki atıklarla ilgili bir videonun da paylaşıldığı etkinlik, soru cevap
bölümü ile büyük etkileşim içinde geçti. 
İlgili broşür için bağlantıyı ziyaret edin.
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Eğitimde Girişimcilik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnovatif
Girişimcilik projesi kapsamında, Kıbrıs Türk toplumunda bulunan okullarda ilk
kez uzun dönemli olarak yürütülen girişimcilik programıdır.
 
Programın amacı, gençlere ekip çalışması, iletişim, problem çözme, yaratıcılık
ve finansal beceriler de dahil olmak üzere girişimcilik becerilerini geliştirme
fırsatı vermektir. Program, öğrencilerin gelecekte hem iş hem de sosyal
hayatlarında kendine güvenme, dayanıklılık ve becerileriyle ilgili öz
farkındalıklarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olmaktadır ve böylece
modern işverenler için önemli olan istihdam edilebilirlik becerilerinin
geliştirilmesini desteklemektedir.
 
12-18 yaşları arasında toplam 218 öğrenci, 26 Şubat - 6 Mart 2020 tarihleri
arasında Carol Fitzsimmons ve Alice Quinn tarafından verilen sekiz (8)
girişimcilik eğitiminin sonunda 42 mini işletme kurmuştur.

COVID-19 salgını nedeniyle, program dijital olarak sürdürülmekte, öğrencilerin
AB finansmanlı İnovatif Girişimcilik projesi Facebook ve Instagram hesapları
aracılığıyla mini işletme fikirlerini ve krizle nasıl başa çıktıklarını paylaşmaları
sağlanmaktadır.
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RISE Up Cyprus Staj Programı Fırsatlarını Duyurdu!

Staj Programları, yetenekli genç araştırmacıların İnteraktif medya, Akıllı
sistemler ve Gelişen teknolojiler üzerinden en ileri yöntemlere ve araştırmalara
aşina olmalarını sağlayarak onlara ilham vermeyi amaçlamaktadır!

Daha fazla bilgi ve başvuru için bu linki ziyaret edin!

Kıbrıs'ta günlük hayatta önemli ölçüde olumlu etki yaratabilecek fikirler

Pusula son haftalarda adadaki tüm insanlara fayda sağlayacak etkili fikirler
arıyordu. Halktan en fazla desteği alan fikrin uygulanması için 50.000 Euro
tahsis edileceği duyuruldu.
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Geçtiğimiz 12 haftada, toplam 1,690 kişi Pusula'ya kayıt oldu çeşitli konularda
toplam 68 öneri sunuldu.

Daha fazla bilgi için lütfen linki ziyaret edin:
https://www.cypruspusula.org/campaigns

Mayıs ve Haziran'daki Online Aktiviteler

Avrupa Günü 2020 Aktiviteleri 
7-12 Mayıs
Avrupa Günü 2020 aktiviteleri için lütfen AB Bilgi Facebook Sayfasını ziyaret edin. 

"Evde Kal Müzikle Kal" Online Konserleri
18 Nisan - 17 Mayıs
Konser videolarına erişim için lütfen AB Bilgi Facebook Sayfasını ziyaret edin. 

Çocuklar için Online Eğitim Serileri
Müzik Eğitim Serisi
Tüm eğitim videolarına buradan erişebilirsiniz. 

"Birlikte Avrupa'yı Keşfedelim" Serisi
Tüm eğitim videolarına buradan erişebilirsiniz.

"COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB'nin Eylemleri"
Webinar
1 Haziran

Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası

Güncel bilgiler için Facebook sayfamızı ziyaret edin!

AB Bilgi Merkezi’nin amacı Kıbrıs Türk toplumunu AB değerleri, politikaları, AB
Yardım programları hakkında bilgilendirmek ve AB konusundaki
farkındalığı artırmaktır. AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı
kapsamında AB tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye
yakınlaştırmayı hedeflemektedir.

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!
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Beğenin! Takip Edin! Takip Edin! Ziyaret Edin! İletişime Geçin!
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