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Proje Konusu & 
Ortaklar

• Projede temel olarak 2 amaca 
odaklanılmıştır;

• Engellilerde spor & sosyal katılım

• Engellilerde farkındalığın artırılması

Proje TBBDF’nin yürütücülüğünde Sırbistan 
(ASFAS), Romanya (Ovidius of Costanta 
University), Bosna-Hersek(BRAVO)’dan oluşan 
3 ortaktan oluşmaktadır.

ASFAS: Sırbistan Herkes İçin Spor Federasyonu

Ovidius of Costanta University: Sport Science 
Faculty

BRAVO: Özellikle gençlerin ve dezavantajlı 
bireylerin erasmus+ hareketliliğini destekleyen 
çıkar amacı gütmeyen kuruluş (dernek).



Proje 
Gerekçesi

Mevcut istatistikleri incelediğimizde (EuroStats & AB stratejik hedef 
raporları) dezavantajlı bireylerde özellikle çocukların akranları ve 
akranlarının aileleri tarafından dışlandıkları ve bunun neticesinde 
sosyal hayata katılımın azalmasından bahsedilmektedir;

Dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının az olması

Spor eğitiminde ayrı bir grup olarak eğitim görmeleri

Akranları tarafından dışlanmaları



Proje Çıktıları

• Proje ekibimizden Kasım İdareci, proje 
kapsamında yapılan eğitimin etkilerini araştırdı.

• Araştırma sonunda, 8 haftalık dart eğitiminin; 

• spora katılım güdülerinde; 

• takım ruhu, fiziksel uygunluk, eğlence, 
arkadaş, yarışma, 

• hareket-aktif olma ve beceri gelişimi alt 
boyutlarında farklıklar olduğu saptanmıştır. 

Meydana gelen bu farklıkların yanında ortopedik 
engelli bireylerin sosyalleşme düzeylerin de artış 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır



Çıktıların 
Sektörel 
Önemi

Proje çıktıları başta spor federasyonları, spor kulüpleri, 
okullar ve belediyeler olmak üzere pek çok kurumda spor 
aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve eğitimlerde kullanılabilir. 
Organizasyonların;

• Başarıdan ziyade spora katılımı ön planda tutmaları,

• Dezavantajlı bireyler için eğitim alanlarının, oyun 
kurallarının ve materyallerinin modifiyesi,

• Dezavantajlı bireylerin akranlarla birlikte yapabileceği 
spor eğitimi ve etkinliklerinin artırılmasının;

Sosyal hayata ve spora aktif katılımı artırması 
beklenmektedir.

Yarışmadan ziyade, özellikle eğitim&etkinliklerin çeşitliliği ve 
sürdürülebilir olması, dezavantajlı bireylerin ve akranlarının 
adaptasyonu için oldukça önemlidir. 



Çıktıların 
Sektörel Önemi

• Çıktıların yaygınlaştırılması için;

• Okul sporları yönetmeliğinde, dezavantajlı 
bireyler için düzenlemeler (özellikle ilçe bazında 
yapılan yarışmalar)

• Halk eğitim kapsamında verilen spor kurslarında 
engelli bireylerin katılımına teşvik edici 
düzenlemeler

• Spor federasyonları tarafından dezavantajlı 
bireylere yönelik düzenlenmiş eğitim modülleri 
ve yarışma formatları

• Belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklerde 
dezavantajlı bireylerin de akranlarıyla birlikte 
katılabileceği etkinlikler yapılabilir.



Proje Çıktıları 
için 
Sürdürülebilirlik

• Proje yerelde;

• Halk eğitim kurumları

• Spor Kulüpleri

• Belediyeler ve kaymakamlıklar

• Okullar ve diğer özel eğitim 
kurumları tarafından kullanılabilir.

• Proje genelde;

• Spor Federasyonları

• Gençlik ve spor genel müdürlüğü

• Valilikler ve büyükşehir 
belediyeleri tarafından 
kullanılabilir.



Dinlediğiniz için teşekkürler..
Detaylar için;

www.sittingdarts.com
info@tbbdf.gov.tr
www.tbbdf.gov.tr

http://www.sittingdarts.com/
mailto:info@tbbdf.gov.tr

