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AMACI

Türkiye'de çocuk yararına bütünsel haklara dayalı
politikaların uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı'nın desteklenmesi, çocuklar için
sosyal hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk
işçiliği ile mücadele edilmesi
 Çocuk bakımı alanındaki eylemlerin eşgüdümü ile
çocukların istismarı ve çalıştırma yoluyla
sömürülmesi durumları dahil olmak üzere çocuk
işçiliğinin önlenmesi alanında iyileşme yaşanması,
 Çocuk hakları ve çocuk işçiliği alanlarda çalışan
kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil
toplum kuruluşları (STK’lar) arasındaki işbirliği
ve iletişimin artırılması,
 Özellikle engelli ve kronik hastalıkları olan
çocuklar için çocuk bakımını iyileştirmeye yönelik
yeni araçlar ve mekanizmalar kullanılması,
 Çocuk bakım hizmetleri izleme ve değerlendirme
kapasitesinin geliştirilmesi
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Projenin yararlanıcısı Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olup Genel Müdürlüğümüzün
sorumluluğu projenin çocuk işçiliğiyle ilgili faaliyetleriyle sınırlıdır. Dolayısıyla buradaki açıklamalar projenin
bütününe değil Genel Müdürlüğümüzün ilgili olduğu boyutuna yöneliktir.

 Çocuk işçiliğiyle mücadele alanında planlama,
yönetme, eşgüdümleme, uygulama ve izleme
yöntemleri geliştirilmesi,
 Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda kurumsal
kapasitenin artırılması,
 Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların tespit
edilmesi ve yönlendirilmesi adına yeni araç ve
mekanizmalar geliştirilmesi,
 Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik
tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılması,
TEMEL
FAALİYETLERİ

GÖSTERGELER

BÜTÇE
FON KAYNAĞI

 Mültecilerin ve en savunmasız çocukların
istismarcı ve sömürücü işgücü durumlarından
korunması da dahil olmak üzere, çocuk işçiliğinin
önlenmesine yönelik eylemlerin kurum içi ve
kurumlar arası koordinasyonunu geliştirmek için
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
kapasitesinin geliştirilmesi,
 Çocuk işçiliği ile mücadele için planlama,
yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme
alanındaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
 Türkiye genelinde çocuk işçiliğiyle mücadelede en
iyi uygulama örneklerinin yayılması,
 Kamuoyunun çocuk işçiliğiyle mücadele
konusundaki farkındalığının artırılması,
 Kamu kurumları, sosyal ortaklar ve sivil toplum
kuruluşları (STK'lar) arasındaki çocuk bakımı ve
çocuk işçiliği ile mücadele alanındaki işbirliğinin
geliştirilmesi,
 Düzenlenen toplantı, seminer, çalıştay vb.
etkinliklere katılan kişi sayısı
 Araştırma raporu sayısı
 Proje faaliyet raporu sayısı
3.4 Milyon Euro

IPA II

KISA
Proje hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı
DEĞERLENDİRME son çeyreğinde projenin uygulanmaya başlaması
öngörülmektedir. Genel Müdürlüğümüz, projenin çocuk
işçiliğiyle mücadeleye ilişkin faaliyetlerini uygulamakla
sorumludur.

