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YOCAIT Projesinin Yararları 
 

 

İki yıl süreli ortaklığın amacı; ortakların 

ülkeler arası düzeyde el sanatları ve ticaret 

alanlarında işe başlama ve yönetim 

uygulamaları ve aynı zamanda da yaratıcı 

çalışma yöntemleri konularındaki 

tecrübelerinin paylaşılmasıdır. 

Bu proje, bu iki boyutu bir araya getirmekte 

ve dezavantajlı kadınların girişimci olmaları 

konusunda yenilikçi bir anlayışla 

desteklemektedir. 

Destek verilen kadınların küçük birikimler 

elde etmek amacıyla kendi yaratıcı 

becerilerini kullanarak, kendi girişimlerini 

başlatmaları amacıyla yeni fırsatlar elde 

etmeleri ve esnek zaman içerisinde daha iyi 

bir iş hayatı dengesi kurmaları 

beklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için lütfen www.yocait.tk 

adresini ziyaret ediniz.    
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Introduction of the YOCAIT  

project 

 

The benefit of the YOCAIT  

project 

 

Market of Cultures 

“Let´s Christmas” – 

Christmas traditions in 

partner countries 

 

Introduction of the YOCAIT 

project partners 

 

 

NEWS 

Welcome to  the YOCAIT 

project www.yocait.tk  

 

The 2nd project meeting will 

take place between 9th and 

11th of February 2011 in 

Samokov, Bulgaria 

 

New  Christmas assortment  

in Stoff-Kreationen online 

shop. 

 Find out more on www.stoff-

kreationen .de  

 

 

Birinci YOCAIT Bültenine Hoş geldiniz 
Projemiz “You can do it! 

(Yapabilirsiniz!) – kadınları 

kendiişlerine sahip olma 

konusunda motive etme” 

Avrupa Birliği Grundtvig 

Öğrenme Ortaklıkları programı 

kapsamında finanse edilen bir 

projedir. Proje ortakları 

Almanya, Çek Cumhuriyeti, 

Türkiye, Macaristan, İtalya, 

Litvanya, Bulgaristan, Estonya 

ve Fransa olmak üzere dokuz 

ülkeden oluşmaktadır.  

 

http://www.yocait.tk/
http://www.yocait.tk/


 
 

  

 

YOCAIT Bülteni üç ayda bir 

yayınlanacaktır. 

 

Her sayıda, ülkelere özgü elsanatları 

ve geleneksel çalışma teknikleri 

tanıtılacaktır. Bu, sizin projeye katılan 

ülkelerin yaratıcı yönlerini 

öğrenmenizi ve belki de kendi işiniz 

için izlenimler elde etmenizi 

sağlayacaktır. 

 

Projenin i lk  

toplantısı  Leipzig ’ te  

yapı lmışt ı r .  

 

 

 

Başlangıç toplantısı 4-6 Ekim 

tarihlerinde Leipzig, 

Almanya’da 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Leipzig şehrindeb üç gün 

süren toplantıda çeşitli 

yaratıcı üretim yapan 

atölyrler  ziyaret edilmiştir 

 

 

***  
 

The European project 

partners got the opportunity 

to visit the 

Keramikwerstat t  

andrea dor ia  e .V .  which 

are offering different ceramic 

workshops for children and 

adults, as RAKU-workshop - 

a special burning technique 

originating from Japan or 

workshops offered for 

laymen to experimentalise 

with clay and glaze.  

URL: http://www.andrea-

doria-ev.de/home.html) 

 

***  
 

Ms.  S iegr id  Mül ler , the 

owner of the online shop 

“Stoffkreationen” was 

invited to talk about her 

challenges and experiences 

by creating her small online 

shop  

URL: http://www.shop-

014.de/shop-landtraum.html 

 

 

Kültürlerin Pazarı 

 

Çek Cumhuriyeti’nden Yılbaşı Süslemeleri 

 
Çek Cumhuriyeti’nde St 

Nicholas’ın 5 Aralık’ta 

çocukları iyi ve kötü 

davranışlarını 

değerlendirmek için 

yaptığı ziyaretle başlar.  

Yılbaşı kutlamasının 

günü 24 Aralık’tır. 

Eski tarihlerde 

insanlar akşam altın 

domuzu görebilmek 

ümidiyle bütün gün 

oruç tutarlardı. 

Bugün insanlar 

patates salatası ve 

sazan yemektedir. 

Noel yemeği Noel 

ağacının atında yenir. 
 

http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.shop-014.de/shop-landtraum.html
http://www.shop-014.de/shop-landtraum.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick-Off  Meeting in 

Leipzig  
 

 

Mr.  W ennemar de  

W eldige  from the Ci t y 

of  Leipz ig ,  Department 

of business development 

informed the participants 

of the kick-off meeting 

about requirements for set-

ups of micro-businesses 

as well as about possible 

grants.  

 

 

 

***  
 

S ister  Gudrun from  

Naomi  e .V .  welcomed 

the YOCAIT project 

partners in “Kreativstube” 

(creative room). Naomi e.V. 

offers creative courses for 

disadvantaged women.  

The aim is to support their 

social integration in the 

society, to engage them to 

work creatively and to 

foster them to use their 

time meaningful.  

URL: http://www.naomi-

leipzig.de/   

 

 

 

***  
 

W erkstat t  des L ich ts , 

a  small shop, making 

candles, to get to know 

more about set up of  small 

businesses in the field of 

handcraft. Mr. Wolf 

operates also an additional 

online-shop where 

interested people can buy  

different kinds of candles   

URL:http://shop.werkstatt-

des-lichts.de/). 

 

Bulgaristan’da Noel Gelenekleri 
 

 

Budnik Hayat Ağacı’nı simgelemektedir. 

Ataları, Budnik ağacının küllerinin 

büyülü bir güce sahip olduğuna 

inanıyordu. Bolluk ve bereket için bu 

ağacın küllerini mısır tarlalarına 

serpiştirilirdi. Sağlık ve doğurganlık için 

hayvanların yemlerine de konurdu. 

Budnik yakıldığında, ailenin reisi 

bahçeye çıkmak ve yüksek sesle Tanrı’yı 

yemeğe davet etmek zorundaydı: 

“Tanrım! Bizimle yemeğe buyur!” 

 

  

Bulgaristan’da Noel arifesi 

Bundi vecher olarak 

adlandırılmaktadır. Eski Bulgar 

geleneklerine göre, aileden 

genç bir adam büyük bir ağaç 

gövdesi kesmek ve onu beyaz 

bir bez parçasına sararak eve 

getirmek zorundaydı. Bu ağaç 

parçasına Budnik (Bulgarca’da 

gelecek demek) deniyordu 

Budni vecher menüsü zengindir 

fakat sadece vejetaryen yemekler 

içerir. Yiyeceklerin sayısı tek 

olmalı ve 7’den az olmamalıdır – 

fasulye veya pırasa parçaları 

doldurulmuş biberler, asma yaprağı 

veya lahanadan yapılmış sarmalar, 

fasulyeler, kurutulmuş meyveler, 

bal, ceviz. Sarımsağı da 

unutmayalım. Sarımsak partiye 

katılmayı düşünen kötü ruhları 

kovar. 

.  

         

“Herrnhuter Stern” Yukarı Lusatia’daki 

Morivan Protestan Kilisesi tarafından kuruldu. 

Eski geleneklere göre ailenin ve dostların 

oluşturduğu halkada yıldız hazırlanır ve 

Advent’tin (Noel öncesi dört hafta) ilk Pazar 

günü asılır. 150 yıl önce bir eğitimci 

aydınlatma amacıyla kâğıt ve kartondan bir 

yıldız yapmaya çalıştı. Daha sonra, öğrencileri 

yatılı okulda zaman geçirmek için ve Noel’de 

ailelerinden uzak kaldıkları kendileri yıldız 

yaptılar. 

 

Geleneksel Alman Noel Süslemesi “Herrnhuter Stern” 

 

Herrnhuter  nasıl yapılır?Visit 
www.yocait.tk   

 

Informationstechnologie-
Lösungen 

http://www.naomi-leipzig.de/
http://www.naomi-leipzig.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/
http://www.yocait.tk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çevre koruma 

 

MESEV  

Mesleki ve sağlık eğitimi 

alanlarında gençlere ve 

yetişkinler her türlü eğitim 

faaliyetleri düzenler Ayrıca 

Avrupa birliği projeleri hazırlar 

ve yürütür. Daha fazla bilgi için 

www.mesev.org   

 

İlgili kişi: 

Mr. Hasan Er 

For further information about 

the project activities as well 

as about the partners please 

visit our website www.yocait.tk   

 

 

Please visit our website 

www.yocait.tk  for further 

descriptions of country 

specific Christmas habits as 

well as of traditional 

handcrafts. You will find on 

the website also some 

instructions for creating nice 

Christmas decorations.  

 

 

If you are interested in the 

cooperation with us within 

the YOCAIT project please 

www.yocait.tk 

eszter.csepe@wisamar.de  

 

 

We welcome your creative 

contribution to the content 

of the project and support 

the European wide 

networking in the field of 

creativity and handcraft.  

 

 

Wisamar 

Bildungsgesellschaft mbH 

Heinrichstrasse 39/41 

04317 Leipzig 

Germany 

www.wisamar.de  

Avrupa Ortaklığı 

wisamar  

Almayanın Leipzing şehridedir. 

Avrupa düzeyinde eğitim 

danışmanlığı yapar ve eğitim 

projelerlinin koordinasyonunu 

sağlar. Daha fazla bilgi için 

www.wisamar.de   

 

İlgili kişi 

Ms. Eszter Csepe 

Agentura GAIA: 

Çevre, eşit haklar ve altarnetiv 

yaşam biçimleri konusunda 

gelişmeler sağlamak amacıyla 

faaliyet gösteren bir sivil 

toplum kuruluşudur.  

Daha fazla bilgi için 

www.quovadisfemina.cz. 

İlgili kişi: 

Ms. Marie Haisová 

NotarsFundation´s  

Kadını girişimciliğini geliştirmek 

amacıyla sivil toplum 

kuruluşları ile sürekli işbirliği 

yapar.Kadınlar için eğitim 

programları ve projeler 

geliştirir.Daha fazla bilgi için 

www.notars.hu  

 

 

İlgili kişi: 

Ms. Ildiko Sarkozy 

Eurogems 

Gençlerin ve yetişkinlerin 

birbirlerini tanıyarak 

sosyalleşmelerini sağlamak 

amacıyla etkinlikler düzenleyen 

bir sivil toplum kuruluşudur.Bu 

amaçla onlara ICT ve medya 

imkanları sunar.Daha fazla bilg 

için www.eurogems.eu  

 

İlgili kişi 

Mr. Simone Caramel 

Women´s Activity Club of Sakiai  

 

Kadınların sosyal ve mesleki 

gelişimlerini sağlamak amacıyla 

Eğitim programları, kültürel 

etkinlikler ve sergiler düzenler. 

 

 

lgili kişi: 

Ms. Aurelija Grinkevičienė 

Villanelle Reunion 

Yerel düzeyde topluma eğitim 

programları düzenler. 

Toplumda sosyal ve kültürel 

alanda aktif rol oynar. Daha 

fazla bilgi için  www.villanelle-

reunion.fr   

 

İlgili kişi: 

Mr. Harry Malet 

 

LPPBA 

 

Legal Protection Public Benefit 

Association  

Yönetim, ekonomi ve hukuk 

alanlarında topluma yardımcı 

olmak için ekonomik, sosyal ve 

eğitim faaliyetleri düzenleyen 

bir sivil toplum kuruluşudur. 

Daha fazla bilgi için 

 

İlgili kişi: 

Ms. Irena Ignatova-Koen 

 

 
Mittetulundusühing Euro 

Kalliskivid ;  

Coğrafi ve sosyal olarak 

dezavantajlı alanlarda faaliyet 

gösterir.Yerel halka eğitim 

faaliyetleri düzenler. Avrupa 

birliği projeleri hazırlar ve 

yürütür. Daha fazla bilgi için 

http://www.eurokalliskividmtu.

tk      

 

İlgili kişi: 

Mr. Christian Cappelletto 

 

http://www.mesev.org/
http://www.yocait.tk/
http://www.yocait.tk/
http://www.yocait.tk/
mailto:eszter.csepe@wisamar.de
http://www.wisamar.de/
http://www.wisamar.de/
http://www.quovadisfemina.cz/
http://www.notars.hu/
http://www.eurogems.eu/
http://www.eurogems.eu/
http://www.villanelle-reunion.fr/
http://www.villanelle-reunion.fr/
http://www.villanelle-reunion.fr/
http://www.villanelle-reunion.fr/
http://www.eurokalliskividmtu.tk/
http://www.eurokalliskividmtu.tk/

