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Rehber nedir?
Bu rehber bir metindir. 
Bu metinde ise çeşitli düşüncelere, 
taleplere ve fikirlere yer verilmektedir.

Rehber içerisinde Viyana Başpiskoposluğun 
Caritas adındaki Katolik Hayır Örgütü‘nün ne gibi 
faaliyetler yürüttüğü açıklanmaktadır.

Hepimiz aynı ortak vizyonu paylaşıyoruz.
Bu metinde paylaşılan tüm bilgiler tamamıyla engelli 
insanların hayatlarına yöneliktir.

Bu rehberi kimler hazırladı?
Bu rehber birçok insanın katılımıyla  
Viyana Başpiskoposluğun Caritas adındaki Katolik  
Hayır Örgütü‘nün öncülüğünde hazırlandı.

Hazırlık aşamasında bizlere sadece engelli insanlar değil,
birçok hayırsever kişi de büyük katkılarda bulundu.

Rehberde dahilinde nelerden bahsedeceğimize 
gelin hep beraber bakalım!

Caritas Rehberi
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Öne çıkanlar noktalar
• Engelli insanlar ne gibi haklara sahip?
• Caritas engelli insanlar için neler yapıyor?
• Caritas engelli insanlara ne gibi fırsatlar sunuyor?
• Caritas hangi sorumlulukları üstleniyor?
• Caritas engelli insanları nasıl destekliyor?

Bu rehber büyük çoğunlukla Birleşmiş  
Milletler Engellilerin İnsan Haklarına İlişkin  
Sözleşmesi ve Hristiyan İnancına 
göre ideal insan profiline dayanmaktadır.

Bu rehber kimler için hazırlandı?
Bu rehber aşağıdaki kişiler için hazırlandı:
• Engelli insanlar
• Caritas çalışanları
•  Engelli insanların arkadaşları, aile bireyleri, vekilleri
• Devlet daireleri, yetkililer, siyasetçiler

Caritas Rehberi
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Rehberin 6 ana başlığı  
Bu rehber 6 bölümden oluşmaktadır.
Her bölüm farklı bir renkle belirtilmiştir ve
farklı bir konuya odaklanmaktadır.

Caritas rehberi için kullanılan işaret ise bir deniz feneridir.

6 ana başlığa genel bakış:
•  Gerçek Engel, Kendi Koyduğumuz Engellerdir. 

Bu bölümde kullanılan renk mavidir.

•  Ben de varım. 
Bu bölümde kullanılan renk yeşildir.

•  Bu benim de hakkım. 
Bu bölümde kullanılan renk mordur.

•  Başarabilirim. 
Bu bölümde kullanılan renk kırmızıdır.

•  Benim de özel bir hayatım var. 
Bu bölümde kullanılan renk turuncudur.

•  Kendime güveniyorum. 
Bu bölümde kullanılan renk sarıdır.



Gerçek Engel,  

Kendi Koyduğumuz 

Engellerdir.
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Gerçek Engel, Kendi 
Koyduğumuz Engellerdir.

Peki, bu ne demek?
Engelli insanlar engelsiz  
yaşamak istiyor.  

Engelli insanlar günlük yaşamlarında  
birçok engelle karşılaşıyor.

Bu engeller arasında örneğin şunlar yer alıyor: 
• Merdivenli binalar
• İletişim zorluğu
• Önyargı  
• Yetersiz ulaşım imkanı
• Zor okunabilir internet sayfaları
•  Engelli insanların ihtiyaçları  

göz ardı edilmesi
• ve daha pek çok fazlası
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Neler yapıyoruz? Amacımız ne?
Amacımız tüm bu engelleri kaldırmak.

Bunun için de engelli insanlara kulak veriyoruz. 
Başka hangi engellerin kaldırılması gerektiğini  
bizlere onlar söylüyor.

Birlikte çalışıyor ve engelleri  
birlikte tespit ediyoruz. 
Daha sonra da bu engelleri  
birlikte kaldırıyoruz.

Bunlar arasında örneğin şunlar yer alıyor:
•  Tekerlekli sandalye kullanıcıları  

her yere kolayca ulaşabilmeli.
•  Caritas tarafından hazırlanan içerikler  

herkesçe kolayca anlaşılabilmeli..
•  Çalışanlar şekiller, resimler ve işaret dili kullanmalı.

Gerçek Engel, Kendi 
Koyduğumuz Engellerdir.



99

Üzerimize düşeni yapıyor ve
bu gibi engellerin her yerde kaldırılması 
için çalışıyoruz.



Ben de varım.
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Ben de varım.

Peki, bu ne demek?
Engelli insanlar da diğerleri  
gibi her şeyi yapabilmelidir.

Engelli insanlar dışlanmamalıdır.
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Neler yapıyoruz? Amacımız ne?
Amacımız tüm bireylere aynı 
imkanları sunmak.

Bunun için örneğin engelli insanları  
şu durumlarda destekliyoruz:
• Alışveriş
• Restoran
• Eğlence aktiviteleri
• Aile ve arkadaş ilişkileri
• Komşu ilişkileri
• Dernek ilişkileri
• Dini etkinlikler
• Eğitim ve öğretim
• İş arayışı
• ve daha pek çok fazlası

Ben de varım.
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Üzerimize düşeni yapıyor ve
•  Engelli insanlar için yeteri kadar  

iş sahası açılması için çalışıyoruz
•  Engelli insanların diğerleri gibi  

tüm haklardan faydalanabilmesi  
için çalışıyoruz

•  Engelli ve engelsiz çocuk ile  
gençlerin aynı oyun bahçelerini,  
okulları ve benzeri kuruluşları ziyaret  
etmesini sağlıyoruz



Bu benim de hakkım.
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Bu benim 
de hakkım.

Peki, bu ne demek?
Engelli insanlar da diğerleri  
gibi aynı haklara sahip.

Engelli insanlar da koruma  
ve güvenlik hakkına sahip.

Engelli çocuk ile gençler kendi aileleri 
tarafından yetiştirilme hakkına sahip olmalıdır.
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Neler yapıyoruz? Amacımız ne?
Amacımız tüm insanların birbirine  
saygılı olduğu bir ortam yaratmak.

Sahip oldukları hakları  
öğrenebilmeleri için engelli  
insanları destekliyoruz. 

Engelli insanların alınan tüm  
kararlarda söz sahibi olmasını hedefliyoruz.  

Menfaat sahiplerinin tamamı iş yerlerinde ve  
evlerinde gerekli yardımları sağlamasını amaçlıyoruz.

Şiddet ve baskıdan arındırılmış bir
yaşam ortamı oluşturuyoruz.
Herkesin birbirine saygı çerçevesinde,  
şiddetten uzak bir şekilde bağ kurmasını istiyoruz.
İnsanların haksızlıklara artık boyun eğmemesi 
için elimizden gelenini yapıyoruz.

Çocuklarını evde yetiştirmeleri için ailelere  
gerekli desteği sağlıyoruz.

Bu benim 
de hakkım.
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Üzerimize düşeni yapıyor ve
engelli insanların aşağıdakilere sahip  
olmasını sağlıyoruz: 
• Ömür boyunca eğitim  
• Yardım ve destek
• Adil bir maaş
•  Tıbbi destek ve tedavi edici bakım
• Emeklilik

Engelli insanların şiddetten uzak bir  
toplumda yaşaması için sürekli olarak  
çalışmaya devam ediyoruz.

Engelli çocuk ile gençlere sahip ailelerin  
ihtiyaç duydukları desteği almasını hedefliyoruz.



Başarabilirim.
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Başarabilirim.

Peki, bu ne demek?
Engelli insanlar da kendilerine  
özgü becerilere ve yeteneklere sahip. 

Engelli insanlar da isteklere ve  
hedeflere sahip.

Kısacası; engelli insanlar da  
sorumluluk üstlenmek istiyor.
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Neler yapıyoruz? Amacımız ne?
Amacımız bu beceri ve  
yetenekleri teşvik etmek.

Biz engelli insanlara güveniyoruz!

Sorumluluk almaları için engelli  
insanları destekliyoruz.

Engelli insanların kendi beceri ve  
yeteneklerini ortaya koyabilmeleri,  
geliştirebilmeleri ve kullanmaları için  
fırsatlar sunuyoruz. 

Engelli insanların kendi gelecekleriyle  
ilgili beklentilerini soruyoruz. 
Bunun için de ihtiyaç duyabilecekleri  
tüm desteği sunuyoruz. 
Bu anlamda fikirler ve öneriler sağlıyoruz.
 
Kendi hedeflerine ulaşabilmeleri  
için engelli insanları destekliyoruz.

Başarabilirim.
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Üzerimize düşeni yapıyor ve
•  Engelli insanlar için yeteri kadar  

destek sunulduğundan emin oluyoruz
•  Engelli insanların toplumda hak  

ettikleri yere sahip olmalarını sağlıyoruz
•  Medya araçlarının engelli insanları da  

normal insanlar gibi değerlendirmesini amaçlıyoruz



Benim de özel bir 

hayatım var.
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Benim de özel  
bir hayatım var.

Peki, bu ne demek?
Engelli insanlar da özel bir hayata  
ve mahremiyet hakkına sahip.

Engelli insanlar da cinsel ilişkiye  
girme hakkına sahip.

Engelli insanlar da evlenme ve  
çocuk sahibi olma hakkına sahip.

Engelli insanlar da kişisel bilgilerini 
gizli tutma hakkına sahip.
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Neler yapıyoruz? Amacımız ne?
Amacımız tüm insanların özel bir hayat  
sürme hakkına sahip olduğunu göstermek.

Herkes kendisine ait özel bir odaya  
sahip olma hakkına sahip. 
Diğer insanlar ise bu özel odaya  
saygı göstermeli.

Destek sunarken çocukların, gençlerin,  
kadınların ve erkeklerin ihtiyaçlarını  
ayrı ayrı dikkate alıyoruz. 
Bu esnada kişilerin kökenini ve dünya  
görüşünü de dikkate alıyoruz.

Kişisel hijyen bakımı esnasında söz konusu  
kişilerin mahremiyetini koruyoruz.

Önemli olayları ve gelişmeleri not ediyoruz. 
Not ettiğimiz bu olay ve gelişmeleri ise 
 engelli insanlarla paylaşıyoruz. 
Özel bilgileri ise yalnızca güvenlik ve sağlık  
açısından gerekli gördüğümüz durumlarda  
kayda geçiriyoruz. Çalışanlarımız bu gibi bilgileri  
kesinlikle gizli tutmaktadır.

Benim de özel  
bir hayatım var.
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İlişkisi olan engelli insanları bu ilişkileri 
konusunda destekliyoruz. 
Engelli insanların aktif bir cinsel hayatı  
olması için gerekli desteği sunuyoruz. 
Engelli insanların tamamına ihtiyaç duydukları  
cinsel eğitimi ve desteği sağlıyoruz.
Bunun için yaş gibi bazı faktörleri dikkate alıyoruz.
Engelli insanlara hem gebelik hem de ebeveynlik  
süreci boyunca gerekli tüm desteği sunuyoruz. 

Üzerimize düşeni yapıyor ve
• Engelli insanların tüm bilgilerini gizli tutuyoruz
•  Devlet daireleri ve yetkililerin engelli insanların  

özel hayatına saygı duymasını sağlıyoruz
•  Engelli insanların ebeveyn olduktan sonra  

gerekli tüm desteği aldıklarından emin oluyoruz
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Kendime  

güveniyorum.
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Kendime  
güveniyorum.

Peki, bu ne demek?
Engelli insanlar nasıl  
yaşamak istediklerine kendileri 
karar vermek istiyor.

Engelli insanlar kendi  
hayatlarını istedikleri şekilde 
yaşama hakkına sahip.
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Neler yapıyoruz? Amacımız ne?
Amacımız herkese istediği hayatı  
yaşama hakkını sunmak. Herkes kendi  
yolunu seçme hakkına sahip olmalıdır. 

Bunun için aşağıdaki imkanları sunuyoruz:
• Çeşitli konut seçenekleri  
• Çeşitli iş yerleri  
• Sayısız eğlence etkinlikleri
• Çeşitli eğitim fırsatları 

Bunların yanı sıra aşağıdakiler için  
de birçok farklı seçenek sunuyoruz: 
• Yemek ve içecek
• Kıyafet
• Etkinlik
• ve daha fazlası

Engelli insanlar aşağıdaki kararları kendileri  
verme hakkına sahip olmalı:
• Nerede nasıl yaşamak istedikleri
• Nerede nasıl çalışmak istedikleri
• Boş zamanlarını nerede nasıl geçirmek istedikleri  
• İnançlarını nasıl yaşamak istedikleri

Kendime  
güveniyorum.
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Engelli insanları karar verme sürecinde destekliyoruz. 
Bazı durumlarda kendilerine veya başkalarına  
istemeden zarar vermelerini önlemek için engelli  
insanlara destek sağlanmalıdır. 

Üzerimize düşeni yapıyor ve
•  Engelli insanlar için yeteri kadar  

destek ve fırsat sunulduğundan  
emin oluyoruz

•  Engelli insanların nerede ve nasıl  
yaşamak istedikleri gibi kararları kendileri  
vermeleri için gerekli koşulları sağlıyoruz

•  Engelli insanların nerede ve nasıl  
çalışmak istedikleri gibi kararları kendileri  
vermeleri için gerekli koşulları sağlıyoruz

•  Engelli insanların çeşitli eğitim  
fırsatları arasında istedikleri eğitimi  
seçme imkanını sunuyoruz

•  Engelli insanların çeşitli eğlence  
etkinlikleri arasında istedikleri etkinliği  
seçme imkanını sunuyoruz
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Felsefemiz:
Beş parmağın beşi bir olmaz. 
Bu rehberi yaşatma sorumluluğu 
hepimizin!
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