
«Bebek Çeyizi»

İşbu proje; AB Yoksullara Yardım Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği ile Kıbrıs’ın
2014-2020 dönemine ilişkin “Gıda ve/ veya Temel Maddi Yardım” 

Operasyonel Programı kapsamında Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa
finanse edilmektedir.
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PROJE TANIMI:
Sosyal Refah Hizmetleri; Kıbrıs’ın 2014-2020 dönemine ilişkin “Gıda ve/ veya

Temel Maddi Yardım” Operasyonel Programının kapsamında AB Yoksullara

Yardım Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından finanse

edilen “Bebek Çeyizi” Projesini gerçekleştirmektedir.

2014-2020 dönemi için Projenin toplam bütçesi €3.600.000‘dir. 

Proje yoluyla yararlanıcı aileler; çocuk arabası, bebek yatağı ve döşeği, bebek

banyo küvet seti ve ayağı, bebek değiştirme yatak bezi v.s. gibi belli temel

malları içeren Bebek Çeyizi Paketini alacaklardır.    

PROJENİN ANA AMAÇLARI:
Projenin,  

(a) yararlanıcı ailelerin ve özellikle de yararlanıcı çocukların maddi

yoksulluğunun azaltılmasına, sosyal entegrasyonunun güçlendirilmesine

ve sosyal dışlanma riskinin sınırlanmasına; 

(b) yararlanıcı çocukların daha iyi olup yaşaması ve doğru gelişmesine;

(c) Avrupa 2020 Stratejisinden kaynaklanan ve yoksulluğa ve/ veya sosyal

dışlanmaya karşı mücadele etme hedefine 

katkıda bulunması beklenilmektedir. 



YARARLANICI AİLELER – KATILIM KRİTERLERİ:
Projeden yararlanabilecek aileler; çocuğu/ çocukları 1.1.2017 tarihinde veya

o tarihten sonra doğan ve de aşağıda belirtilen kriterleri yerine getiren

ailelerdir:

(a) Asgari Garantili Gelir ödeneğini alma hakkı olan, ya da 

(b) Sosyal Refah Hizmetleri tarafından incelenmekte bulunan ciddi maddi

yoksulluk problemleri olan aileler.  

KATILIM PROSEDÜRÜ:
Projeye katılmak için yararlanıcı ailelerin yukarıda belirtilen kriterlere uygun

olup Projeye Katılım Dilekçesini sunmaları gerekmektedir. Söz konusu form/

dilekçe ile birlikte aşağıda sıralanan belgelerin de sunulması şarttır:

(a) Yararlanıcı ailelerin üyelerinin Kimlik Kartı/ Yabancı Kayıt Belgesi

Numarasının kopyalarının;

(b) Bir kadın doktoru tarafından verilmiş olan ve tahmini doğum tarihini

gösteren orijinal belge ve/ veya tasdik olunmuş kopyasının;

(c) Çocuk/ çocuklar zaten doğmuşsa, doğum şahadetnamesinin kopyasının;

(d) Yararlanıcı ailelerin durumunu doğrulamak amacıyla istenilebilen başka

herhangi belgenin.  



B.E.D. 251/2017 – 500 (Turkish)

Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yayınlanmıştır

Basım: Konos Ltd

DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER:
Yararlanıcı aileler, hem kendileri hem de özellikle çocukları için sosyal dışlanma

riskini azaltmak için herhangi bir sorunun çözümüne yardımcı olacak doğum

öncesi destekleyici tedbirlere (yani, bilgilendirme faaliyetlerine) katılacaktır. 

Projeye Katılım Dilekçesini Sosyal Refah Hizmetleri web sitesinden elde

edebilirsiniz (www.mlsi.gov.cy/sws); ayrıca aşağıdaki Sosyal Hizmet

Bürolarına da başvurabilirsiniz:

       • Lakatamya Sosyal Hizmetler Bürosu: Kenedi 23, 2314, Lakatamya,

tel. 22608400

       • Zakaki Sosyal Hizmetler Bürosu: Franklin Rusvelt 80, 3012, Limasol,

tel. 25804539

       • Ay. Anargiron Sosyal Hizmetler Bürosu: Ayion Anargiron caddesi, 6301,

Larnaka, tel. 24821080

       • Baf Sosyal Refah Hizmetleri Bürosu: Niku Nilolaidi 17, 8010 Baf, tel.

26821600 

       • Gazimağusa Sosyal Refah Hizmetleri Bürosu: 1. April 170, 5310,

Paralimni, tel. 23811720  




