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1 Önsöz  
 

1.1 Özet 

 

Bireyselleştirilmiş serbest zaman planı uygulanır. Katılımcı kişisel planını gerçekleştirir ve daha sonra 

bu değerlendirilir.  

 

1.2 Hazırlık 

Gidilecek Mekân ile İletişim: 
Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 
nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

1.3 Uygulama 

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Hedef, özel gereksinimli bireyleri kendi serbest zamanlarını bilme, seçme, karar verme ve 

gerçekleştirme aşamasında aktif olarak katılma fırsatı vererek güçlendirmektir. 
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Eğitim süreci aşağıdaki 10 faaliyete odaklanmaktadır: 

1. Sinema, tiyatro ya da müzeye gitmek 

2. Restorana gitmek 

3. Stadyuma/maça gitmek 

4. Konsere gitmek 

5. Diskoya gitmek 

6. Kuaföre gitmek 

7. Alışverişe gitmek 

8. Parkta piknik yapmak 

9. Bir mekânda parti organize etmek 

10. Bir öğleden sonra programı olarak kafe, bar veya dondurmacıya gitmek 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 

 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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2 Parti organize etmek  
 

2.1 Özet 

Katılımcı bir parti organize eder. 

 

2.2 Hazırlık 

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

2.3 Uygulama 

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 

 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 
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o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

 Parti 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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3 Alışveriş 
 

3.1 Özet 
Katılımcı alışverişe gider. 

 

3.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

3.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 
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 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Alışveriş 

 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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4 Sinema, Tiyatro, Müze 
 

4.1 Özet 
Katılımcı sinemaya, tiyatroya ya da müzeye gider. 

 

4.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

4.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 
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 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Sinema, Tiyatro, Müze 

 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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5 Kuaför/Berber 
 

5.1 Özet 
Katılımcı kuaföre/berbere gider. 

5.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

5.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 

 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 
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o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Kuaför/Berber 

 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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6 Stadyum 
 

6.1 Özet 
Katılımcı stadyuma maç izlemeye gider. 

6.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

6.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 

 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 
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o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Stadyum 
 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. 
Gerekirse, eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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7 Restoran 
 

7.1 Özet 
Katılımcı restorana gider. 

7.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

7.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 

 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 
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o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Restoran 
 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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8 Piknik 
 

8.1 Özet 
Katılımcı pikniğe gider. 

8.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

8.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 
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 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Piknik 
 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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9 Disko 
 

9.1 Özet 
Katılımcı diskoya gider. 

9.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

9.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 
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 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  DENEYİMLEYEREK VE YAPARAK ÖĞRENİM 

 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 28 

 

FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

 

Disko 
 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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10 Konser 
 

10.1 Özet 
Katılımcı konsere gider. 

10.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

10.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 
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 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

Konser 
 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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11 İkindi Çayı 
 

11.1 Özet 
Katılımcı ikindi çayı için dışarı çıkar. 

11.2 Hazırlık  

Gidilecek Mekân ile İletişim: 

Etkinlik için gidilecek mekân önceden eğitmen tarafından ziyaret edilir ve çalışanlara katılımcılar ile 

nasıl iletişim kuracağı anlatılır. Ekteki broşürü kullanabilir ayrıca çalışanlara verebilirsiniz. 

 

11.3 Uygulama  

Yuvarlak Masa Tartışması: 

Yuvarlak masa tartışmasını katılımcıların yaptığı seçimlere göre küçük bir daire veya büyük bir daire 

şeklinde planlayabilirsiniz. 

 

Eğer birkaç katılımcı aynı etkinliği seçtiyse bunu küçük bir grupta birleştirebilirsiniz. Pek çok farklı 

seçenek varsa, o zaman büyük grupta genel bir grup tartışması yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Yuvarlak masa tartışmasında serbest zaman eğitiminde yapılanlar gözden geçirilir, katılımcının ne 

yapacağı ve atılacak adımların net olup olmadığı tartışılır. 

 

 Nereye gideceksin? 

 Nasıl gideceksin? 

 Yolu biliyor musun? 

 Kaç lira olduğunu biliyor musun? 

 Yanında yeterli para var mı? 

 Yardıma ihtiyacın olursa ne yaparsın? 

 Nasıl giyinmelisin? 

 Nasıl davranmalısın? 

 

Amaç, eğitmenin mümkün olduğunca arka planda kalması ve katılımcının etkinliği mümkün olduğu 

kadar bağımsız bir şekilde yürütmesidir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar katılımcının 

gerçekleştireceği adımları açıklaması önemlidir. 

 

Pratik Uygulama 

• Küçük gruplar için her 3 katılımcı için 1 eğitmen 

• Birebir destek ihtiyacı olan kişiler için ek eğitmen veya gönüllü 

Katılımcı yapılması gerekenleri söyler ve bunlar adım adım yürütülür. 

 Gidilecek yere gitmek - yürüyerek - toplu taşıma - taksi; 

 Yol parası ödemek; 

 Gidilecek yere varmak; 
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 Mekanla görüşürken konuşabileceği konular; 

o Bilet almak: Konser, spor müsabakası, tiyatro, müze için 

o Rezervasyon yaptırmak/ randevu istemek/sipariş vermek: Kuaför, bowling, mini golf, 

restoran, ikindi çayı için 

o Parti, piknik ya da doğum günü partisi organizasyonu için detaylar; 

o Alışveriş yaparken reyonları sormak gibi 

 Nereye gitmeliyim? Hangi masa benim - hangi oda - hangi iş - hangi sıra - hangi koltuk? 

 Ödeme yapmak: Hesabı nasıl isteyebilirim - masraf ne kadar - para üstü var mı - ne kadar para 

üstü alacağım? 

 Eve dönüş: Yürüyerek- toplu taşıma - taksi. 

Değerlendirme: 

Diyaloğun yardımıyla etkinlik değerlendirilir ve değerlendirme formu doldurulur (EK 12). 
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FİRMAYA VERİLECEK BROŞÜR 
 

 

İkindi çayı 
 

 Direkt olarak özel gereksinimli bireyin kendisi ile konuşun. 

 Özel gereksinimli bireyle göz teması kurun ve sürdürün. 

 Eğer bu mümkün değilse, eğitmeni sohbete dahil edin. 

 Onlar hakkında değil, onlarla konuşun. 

 Çocukça konuşmayın. Olgun bir tonda konuşun. 

 Sabırlı olun ve bir tepki vermesi için yeterli zaman verin. Bazıları çok yavaş olabilir. 

 Söylediklerinizi tekrarlayarak anlaşıldığınızdan emin olun. 

 Kolay kelimeler ve kısa cümleler kullanın. 

 Okuma konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun. 

 Ödeme yapılırken açık ve net olun. 

 Ücretin ne olduğunu ve ödeme yaptıktan sonra para üstü alıp almayacaklarını söyleyin. 

 Sizin için geçerli olan kuralları özel gereksinimli biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gerekirse, 
eğitmenle iletişime geçin. 

 Eğitmeni, birey ile diyaloğu sürdüremediğiniz noktada son çare olarak dahil edin. 
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12 Değerlendirme Formu 
 
Lütfen soru için uygun olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretleyin. 
 

Nereye gittim?  
  

Yaptığın etkinliği yaz ya da çiz. 
 
 
 
 

Beğendim mi?  

 

Eğitim sayesinde iyi hazırlanabildim mi?  
  

 

Ulaşım sorununu kendim mi çözdüm?  
  

 

Ücretleri ve paramı iyi organize edebildim mi?  
  

 

Nasıl davrandım?  
  

 

Yardım aldım mı?  
  

 

Bunu tekrar yapmak ister miyim?  
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PROJE ORTAKLARI 
 

  
  
  

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL 
EDUCATIONAL TEODORA  

ROMANYA  
www.sindrom-down.ro  

   

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS 
İTALYA  

 www.aipd.it  

  
  STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL  

HOLLANDA  
www.downkidsinternational.com  

 

  

  

   

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
ROMANYA  

 www.ucv.ro  

  

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS  
YUNANİSTAN  

 www.auth.gr  

 

   
  

DOWN SENDROMU DERNEĞİ – TÜRKİYE  
www.downturkiye.org  

 

  
 

 
 
 

Bu yayın Avrupa Komisyonunun finansal desteği ile üretilmiştir. Yayının içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Ulusal 
Ajans ve Avrupa Komisyonu bilgilerin içeriğinin nasıl kullanılacağından sorumlu değildir. 

 

 

DS LEISURE 
Down 

sendromlu 
bireyler için 

serbest 
zaman 

aktivitelerini 
destekler. 

 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/

