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“Kendini Engelleme Eğitimi” ikinci
dönem mezunlarını verdi…
Merck Sharp Dohme İlaçları(MSD) Ltd. Şti.'nin önderliğinde, Sarıyer Belediyesi'nin
işbirliği ile özürlü vatandaşları topluma ve iş hayatına kazandırmayı amaçlayan
“Kendini Engelleme” projesi ikinci dönem mezunlarını verdi. 3 ay süren eğitim
kapsamında fiziksel engelli kursiyerlere, başta bilgisayar eğitimi olmak üzere, sanat ve
sosyal gelişim, kendilik ve kimlik gelişimi ile spor eğitimi verildi.
MSD İlaçları Ltd Şti.’ nin İstinye’deki merkezinde 9 Mayıs 2007 Çarşamba günü yapılan
mezuniyet törenine Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Yusuf Tülün ve MSD İlaçları Dış
İlişkiler Direktörü Sayın Jeff Kemprecos katıldılar.
MSD İlaçları Ltd Şti.’ nin Dış İlişkiler Direktörü Jeff Kemprecos, engelli vatandaşların
toplumun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu belirterek, “2006 yılından bu yana
sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projesi Kendini Engelleme ikinci mezunları
veriyor. Engelli vatandaşlarımızı evlerinden çıkararak, topluma ve iş hayatına
kazandırmayı amaçlayan böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmanın
mutluluğunu

yaşıyoruz.
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kursiyerlerimizi iş hayatına hazırlanmış olarak görmek bizleri mutlu ediyor. Hatta
şimdiden bazı kursiyerlerimizin iş bulmuş olması bizim için ayrı bir gurur
kaynağı.” diye konuştu. Jeff Kemprecos, MSD İlaçlarının engelli vatandaşları topluma

ve iş hayatına kazandırmayı sosyal bir sorumluluk olarak kabul ettiğini ve bunu engelli
vatandaşlarımızı kendi bünyesinde çalıştırmak yoluyla da gösterdiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra “Kendini Engelleme Eğitimi”ni tamamlayan 40 kursiyer sertifikalarını
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Mesude Öztürk ve MSD Dış İlişkiler Direktörü Jeff
Kemprecos’un elinden aldılar.
Kendini Engelleme projesinde ekibiyle birlikte kursiyerle tiyatro eğitimi veren değerli
sanatçı Ayla Algan da sertifika töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasına MSD' ye
teşekkür ederek başlayan Algan "Kendini Engelleme projesi engellilerin hayatın
içine girmesi için hazırlanmış ve iyi düşünülmüş bir proje. Böyle projelere hem
sanatımız hem de ilişkilerimizle destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Her
zaman bu tip projelerde yer alacağız." dedi. Kursiyerlerin sertifikalarını almasının
ardından verilen kokteylde engellilerle sohbet eden ve resim çektiren Ayla Algan
kursiyerlerin yaptığı gösteriyi ayakta alkışladı.
Kendini Engelleme
Kendini Engelleme kapsamında eğitim alan kursiyerlere grup dinamiği ve psikodrama
yöntemleri de kullanılarak eğitim verildi. Ayrıca iş hayatına yönelik etkin bilgisayar
kullanımı, bilgisayarla ilgili teknik bilgiler verilerek katılımcıların hızlı ve kalıcı bilgiler
öğrenmeleri sağlandı. ‘Sanatla sosyal gelişim’ adı altında verilen derslerde ise, tiyatro,
resim ve müzik araçları kullanılarak, katılımcılarda sosyal uyumun geliştirilmesi ve
özgüvenin artırılması amaçlandı.
Kendini Engelleme programında, 18–40 yaş arasında, Sarıyer ilçesi sınırları içinde
oturan,
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vatandaşlarımızın katılımına öncelik tanındı. Eğitim süresince ulaşım imkânı da yine
MSD İlaçları Ltd. Şti. tarafından sağlandı. "Kendini Engelleme" programıyla
ilgilenenler 212 324 61 93 nolu telefondan bilgi alarak kayıt yaptırabilirler. Ayrıca
konuyla ilgili aşağıdaki internet adresinden bilgi alınabilir:
www.msd-turkey.com
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