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1. GİRİŞ
İyi Uygulamalar Kılavuzu, çok amaçlı RIDE (Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine
İlişkin Kaynaklar Projesi) Seti’nin ikinci bileşeninioluşturmaktadır. Rehber, gençlik
çalışmaları alanında, sosyal içerme, çeşitlilik ve eşitlik (SİÇE) ilkelerini ön plana çıkaran
ve iyi uygulama örnekleri olarak kabul edilen on beş adet durum çalışmasının bir araya
getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Bir önceki RIDE setinde“İlkeler ve yaklaşımlar raporu” bölümünde SİÇE ilkelerinin farklı
ülkelerde farklı anlamlar taşıdıkları, kurumların söz konusu ilkeleri kendi içlerinde,
kendilerine has yöntemlerle uygulamaya koydukları ve bu kavramlara şahısların
kendilerine özgü anlamlar yükledikleri belirtilmişti. Dolayısıyla,iyi uygulamalar
kılavuzunun çalışmasının altında yatan düşünce, SİÇE ilkelerinin uygulamada nasıl
hayata geçirildikleri, nasıl anlaşıldıkları ve beş farklı ülkede (Birleşik Krallık, Türkiye,
Slovakya, Hırvatistan ve İtalya) nasıl uygulandıklarını gösterebilmektir.
Bu bağlamda metinde çok çeşitli bir içerik göreceksiniz. Şimdiden söylememiz
gerekirse, söz konusu çeşitliliğe kasten yer verilmiştir. Böylece hem bir kurum
tarafından gerçekleştirilen hem de belirli program ya da projelere yönelik çalışmalara
ışık tutmak istedik. Yine benzer bir amaçla, kurumların çalışmalarında yer alan, tüm
gençlerin topluma dâhil edilmesine yönelik yeni yaklaşımların ortaya konulmasını
amaçlayan ve belirli bazı sorunları ele alan örneklere yer vermeye karar verdik. Ve
bununla sınırlı kalmamak kaydıyla son olarak “hikâye anlatımı” ve keşif sürecine ilişkin
yaklaşımımızı da onurlandırmak üzere kendimize ait yazım tarzımızıda korumak istedik.
Bununla birlikte, kılavuzda yer alan durum çalışmalarının bir ortak noktası
bulunmaktadır: uygulamaya odaklanmaları. Söz konusu çalışmalara yer vererek sizlere,
(başlangıçtan günümüze dek; başlangıç noktasından uygulama aşamasına dek)
kurumların ve projelerin nasıl hayata geçirildikleri hususunda bir fikir kazandırmak
istedik. Bu bağlamda, gençlik çalışmalarında doğrudan yer alan kişilere yönelik oldukça
faydalı tavsiyeler veren gençlik çalışanları, kurum liderleri ve benzer hikâyeleri, eğitim
serüvenleri ve faaliyetleri bulunan genç insanlarla görüşmeler yaptık. Buradan her
birine bu alanda var olmaları, duyarlılıkları ve taşıdıkları ortak azim için teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Ayrıca nispeten daha az fırsata sahip gençlerden oluşan farklı gruplarla
görüşerek, özel ihtiyaçları bulunan bu gençlerin bir topluluk olarak görünürlük
kazanmalarını ve diğer kurumların günlük çalışmalarında bu gençlere yer vermelerinin
teşvik edilmesini amaçladık.
Umarız verdiğimiz örnekler sizin için ilginç, ilham verici ve faydalı olacaktır!
RIDE Ekibi
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2. BİRLEŞİK KRALLIK’TAN DURUM ÇALIŞMALARI

Özet:
Glo Active, çocuk ve gençlerin bireysel ihtiyaçları hususunda onlara destek olmak,
eğlenmelerini, öğrenmelerini ve kim olduklarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla
kurulmuş bir topluluktur. Bu bağlamda birçok engelli gencin yanısıra hiçbir engel
taşımayan gençlerle de çalışılmakta ve mümkün olan tüm aktivitelerde her iki gruptan
gençler bir araya getirilmektedir. Kuruluş tarafından yıl boyunca gençlere yönelik olarak
hem Cumartesi günleri (AllStarz) hem de hafta içlerinde (Sosyal Gruplar) ya da ekstra
zamanlarda birçok farklı aktivite gerçekleştirilmektedir. Glo Active, taşıdığı engel
nedeniyle toplumdan soyutlanan kişilerin yanında, ayrıca başkaları için bakım hizmeti
sunan ya da kendileri engelli olan kişilere yönelik destek hizmetleri sağlamaktadır.

KURULUŞ HAKKINDA
Glo Active, 2011 yılında, Birleşik Krallık tarafından 2005 yılında yasalarda yer verilen bir
kuruluş türü olan, toplum odaklı bir kuruluştur.Elde ettiği kâr ve sahip olduğu varlıkları,
bu kaynaklarıkamu yararına kullanmak isteyen sosyal girişimlere sunmak üzere
tasarlanmıştır. Bu yüzden Glo Active bir yardım kuruluşu olarak tanımlanamaz. Kuruluş
kapsamında aktivitelerin gidişatının gözlemlenmesi görevini üstlenen, ikisi gençlik
çalışmalarında deneyimli üç yönetici bulunmaktadır. Gençlik çalışmaları alanında
geçmişte yürüttükleri vazifelerden hareketle kuruluşun yöneticileri, engel sahibi olan ve
hem kendilerinin hem de ailelerinin destek beklediği birçok gencin var olduğu bilincini
taşımaktadır. Bu kişiler ayrıca gençlik gruplarına katılarak fayda elde edebilecek birçok
gencin mevcut olduğunu idrak etmiş ve gösterilecek çabadan faydalanabilecek
maksimum sayıda genç insana ulaşmak amacıyla bu kuruluşu kurmaya karar
vermişlerdir. Bu bağlamda kuruluş tarafından farklı aktiviteler gerçekleştirilmekte,
engelli ve engelsiz kişilerin bir araya getirilmeleri hedeflenmektedir.

Kuruluşun misyonu
Glo Active kuruluşunun amaç ve hedefleri şunlardır:
§

Eğitici ve eğlendirici aktiviteler sunmak,

§

Tamamen kapsayıcı ve tüm gençlere erişebilecek nitelikte olmak,

RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

2

§

Devlet tarafından yapılan son kesintiler nedeniyle gençlere ilişkin alanlarda oluşan
boşlukları doldurabilmek,

§

Gençlik çalışmaları alanında bir mükemmeliyet ve liderler merkezi olabilmek,

§

Ebeveyn ve bakıcıların soluk almalarını sağlamak ve onlara destek olmak,

§

Nitelikli gönüllülük fırsatları sunmak,

§

Sunulan hizmetleri geliştirmek ve istihdam imkânları yaratmak,

§

Okul sonrası kulüp çalışmalarının ülke genelinde uygulanmasına katkıda bulunmak.

Gençlik çalışmalarına ilişkin ilkeler
Kuruluş, Birleşik Krallık’taki gençlik çalışmalarının temelini oluşturan gençlik
çalışmalarının dört farklı köşe taşını ilke edinerek, belirlenen misyona ulaşmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda örgün ve yaygın yöntemlerden yararlanarak eğitim
temelli faaliyetler yürütülmekte, katılımcıların desteklenmesi, fırsat eşitliğinin
sağlanması ve tüm bireylerin katılımı için çaba gösterilmektedir.
Ayrıca kuruluş tarafından benimsenen yaklaşım kapsamında, gerçekleştirilen
aktivitelerin her türlü kişisel duruma uygun olmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu
bağlamda, aktivitelere her seviyeden bireylerin katılabilmesi ve maksimum eğlence
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda herkes hiçbir kısıtlama
olmaksızın etkinliklere katılabilmektedir. Bu amaçla bir “oyun alanı” kurulmuş ve tüm
katılımcıların kendi isteklerine göre bu alanı değerlendirebilmesi sağlanmıştır.
Kuruluş, aktivitelerinde engelli ve
engelsiz
bireylerin
bir
araya
getirilebilmesi
hususunda
başarılı
olmuştur. Bu başarının altında yatan
neden ise, aktivitelere katılan herkese
kucak açan, herkesin kendisini bu
topluluğa ait, bu topluluk içerisinde
rahat ve eğlence noktasında özgür
hissetmesi için çalışan bir ekiple
çalışılmasıdır. Ayrıca hâlihazırda kulüp
üyesi olan gençlerle irtibatlı kişiler cezbedilerek bu kişilerin de aktivitelere erişimi
sağlanmıştır. Bunun yanında, engelsiz gençlerin de tıpkı engelli akranları gibi kuruluş
tarafından sunulan hizmetlere ihtiyaç duydukları keşfedilmiştir. Engelsiz gençler
özellikle öz güven gelişimi alanında değerlendirilmiştir. Kuruluşa ait tesislerin toplum
içerisinde yer alması ve diğer kuruluşların kullanımına açık olması nedeniyle, aynı binayı
kullanan farklı kuruluşlara üye bazı gençler, mevcut grupların çalışmalarını görerek Glo
Active faaliyetlerine geçiş yapmıştır.
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Kuruluşun çalışmaları gerekli tüm yasa, mevzuat ve prosedürlere uygundur. Bu
bağlamda davranış yönetimi, gizlilik, veri güvenliği, katılım, eşitlik, çeşitlilik ve sosyal
içerme, sağlık ve emniyet, serbest çalışma, ihtiyaç sahibi yetişkinlerin korunması ve
koruma faaliyetlerini de kapsayan politikalar yer almaktadır.
Kuruluşa ait açık bir sosyal içerme, çeşitlilik ve eşitlik (SİÇE) politikasının var olmasının
yanında, yürütülen projelerde ‘Tutkuyla beslenen, uzmanlıkla desteklenen’ şeklinde
özetlenen, her alanda gerçekleştirilen çalışmalarda aktif bir şekilde yer alan
yöneticilerin tutkularında da SİÇE ilkelerinin yansımaları görülebilmektedir. SİÇE
ilkelerine yönelik bu anlayış aynı zamanda tüm katılımcı ve personele yansıtılmakta,
“Herkese açık, herkesi kabul eden” bir yaklaşımı benimsemeleri sağlanmaktadır. Bu
nedenle, kendilerine herhangi bir kuruluşta yer alan kişilere ya da bu kişilerin
ihtiyaçlarının profesyonel yöntemlerle desteklenmesine ilişkin bir rapor sunulduğunda,
şimdiye dek tecrübe ettikleri gibi, bireylerin kendilerine sunulan ortama göre farklı
tavırlar takınabilecekleri gerçeğini göz önünde bulundurarak bu tür raporların kişisel
özelliklerin önüne geçmesine izin verilmemektedir.
Bu tür kuruluşlarda emniyet her zaman ön planda tutulmakta fakat bazı kuruluşlar
mevcut riskler nedeniyle olası gelişim fırsatlarını keşfetme hususunda engellenmiş
hissedebilmektedirler. Glo Active kuruluşunun yöneticileri ise, emniyet kavramının
önemini anlamanın yanında, yeni fırsatların keşfedilmesi ve uygun durumlarda “bazı
şeylere yol bir şans verme” hususunda istekli bir tavır sergilemektedir. Bu itibarla, grup
üyelerinin aynı anda farklı deneyim türlerine tabi tutulmaları halinde, katılımcıların
gelişimi hususunda olumlu etkilerin elde edildiği tespit edilmiştir.

İnsan kaynakları
Kuruluş bünyesinde 10 kişilik bir yarı zamanlı çalışan grubu, 3 kişilik tam zamanlı (fakat
düzenli bir maaş almayan) çalışan kadrosu ile 37 gönüllü birey faaliyet göstermektedir.
Söz konusu çalışanların büyük çoğunluğu çalışmalara gönüllü olarak başlamış,
etkinliklere katıldıktan ve durumu gözlemledikten sonra çalışmalarda yer almak
istemeleri üzerine istihdam edilmiştir. Bazılarına ise yakınlarının etkinliklere katılmaları
üzerine ulaşılabilmiştir. Gönüllülerden bir kısmı üniversite öğrencilerinden, diğer
bölümü ise toplum içerisinden, toplumda bir fark yaratmak isteyen bireylerden
oluşmaktadır. Etkinliklere katılan bireylerle uyum içerisinde çalışabilmelerini sağlamak
amacıyla, ‘işin içerisinde bulunan’ ve gerçekleştirilen faaliyetlerde aktif bir şekilde yer
alan tüm personele yönelik olarak, yöneticilerin denetimi altında bazı rehberlik ve
eğitim destekleri sunulmaktadır.
Kuruluş yöneticileri, gönüllü çalışanların söz konusu gruplara neden destek olmak
istedikleri ve bu faaliyetlerden kişisel olarak faydalanmak isteyip istemedikleri
hususlarının anlaşılması için istekli bir gayret sergilemektedir. Bunun nedeni ise
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yöneticilerin, gönüllü çalışanların projelere destek olmalarının yanısıra kendi
belirledikleri hedeflere ulaşabilmelerini ve böylece tüm bireylerin yaptıkları katkılar
karşılığındabir şeyler elde edebilmelerini sağlamak istemeleridir.
Çalışanların seçimi sürecinde saygınlık, gençler ve gençlerin anne-babaları/bakıcıları ya
da gençlerle ilgilenen yetkililerden alınan olumlu raporlar, şahısların çevrimiçi (online)
faaliyetleri ve alandaki diğer yetkililer ve kuruluşlarla iletişimde kurulan ağlarda yer alıp
almadıkları gibi hususlar ele alınmaktadır.

İşbirlikleri
Glo Active kuruluşu, insanlarla ve farklı topluluklarla kurulan ilişkilere ayrılan zamana
müthiş bir değer atfetmektedir. Hizmetlerinin, fayda elde edebilecek olası katılımcılara
ve ailelerine iletilmesi kendileri için bir fark oluşturmaktadır. “İşaret ve jestlerle
anlatma” yöntemi ise yerel bir engelli okulunda keşfedilmiştir. Birleşik Krallık’ta farklı
türlerde okullar bulunmaktadır. Engelli kişiler sıradan bir okula giderek engelsiz
öğrencilerle kaynaşmayı tercih edebilecekleri gibi, belirli engeller taşıyan öğrencilere
yönelik okulları da tercih edebilirler. Bölgedeki özel eğitim kurumlarından biri
tarafından bu hususta aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir:
“Kulüp çalışması çocukların diğerleri ile kaynaşmaları ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanımaktadır.
Ayrıca anne-babalar ve bakıcılar için de, çocuklarının diğer kardeşleriyle birlikte zamanlarını iyi
değerlendirme ya da çocuklarının güvende olduğunu görmek için gelip bir fincan çay içebilme ve bakım
ihtiyaçları da dâhil olmak üzere kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilme fırsatı sunulmaktadır”.

Engelli bireyler ve ailelerinden sorumlu bir uzman kişinin görüşleri ise şu şekildedir:
“Buradaki tüm çocuklar öğretmenleri, ebeveynleri ve bakıcılarına, sunulan aktivitelerden ne kadar zevk
aldıklarını söylemiş ve aileler, çocuklarına iyi bakıldığı ve çocuklarının bu güvenli ve eğlenceli ortamda
diğer arkadaşlarıyla birlikte değerli bir vakit geçirdikleri düşüncesiyle kendilerini rahat hissetmektedirler”.

Bu tür tavsiyeler Glo Active tarafından gerçekleştirilen aktivitelerden daha fazla insanın
yararlanmasına olanak sağlamakta ve Glo Active için aktivitelere katılmaya başlayan her
yeni bireyle birlikte yeni finans kaynaklarına ulaşma imkânı sunmaktadır.

Finansman
Glo Active kuruluşu, aktivitelerinin ihtiyaca göre belirlenmesinin ve programların kendi
kendini finanse edebilir ve sürdürülebilir yapıda olmasının önemli olduğuna
inanmaktadır. Bu bağlamda finans ihtiyacı üç farklı kaynaktan karşılanmaktadır:
§

Katılımcılar: Katılımcılar 6 ayda bir üyelik ücreti ödemekte ve bu ücretler Glo Active
binası için kullanılmaktadır. Her bir katılımcı ayrıca seanslar için de ücret ödemekte,
buradan elde edilen gelir ise personel için kullanılmaktadır.
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§

§

Hibeler/fonlar: Kuruluş, ulusal düzeyde bazı bağışçılardan elde edilen geniş kapsamlı
hibe kaynaklarına sahiptir. Bu desteğin nedeni ise söz konusu bağışçıların
gerçekleştirilen aktiviteleri takdir ediyor olmalarıdır.
Değerlendirmeler/kişiselleştirilmiş bütçeler: Her engelli gencin mevcut ihtiyaçlarına
göre belirli bir düzeyde desteğe ihtiyacı vardır. Bu yüzden Glo Active kuruluşu kişi
başına günlük düşük, orta ve yüksek düzeyde destek hizmetlerini içeren bir ölçek
belirlemiştir. Söz konusu destek hizmetleri için yapılan harcamalar devlet tarafından
engelli vatandaşlar için sağlanan kaynaktan karşılanmaktadır.

Aktivitelerin sürdürülebilirliği açısından, finans kaynakları sürekli bir ihtiyaçtır. Ayrıca
yöneticiler de gerçekleştirdikleri faaliyetlerin karşılığında tam bir maaş almamaktadır.
Gelecekte, paranın bir sorun olmaktan çıkması halinde kuruluş tarafından personelin ve
gönüllü çalışanların yetenek, bilgi ve refahını destekleyecek ve gelişimine yardımcı
olacak kişiler de istihdam edilebilecektir.

PROGRAM HAKKıNDA
8 ve üzeri yaş grubu için, olabildiğince çocukların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan
birtakım aktiviteler yürütülmektedir. Genel anlamda bakacak olursak kuruluşun hitap
ettiği kişi sayısı yaklaşık 200’dür.
Söz konusu aktivitelere örnekler:
SaturdayStarz (Cumartesi Yıldızları)
SaturdayStarz (Cumartesi Yıldızları) kulübü, engelli ya da engelsiz tüm çocuklara ve
gençlere açıktır ve her Cumartesi günü Redwell Merkezinde gerçekleştirilmektedir.
Bumerkez Birleşik Krallık’ınGloucester şehrinde,Matson bölgesinin kalbinde yer alan bir
toplum merkezidir. Matson, Gloucester’in özel bölgelerinden biridir. Çok sayıda sosyal
konutlandırma projesine ev sahipliği yapmakta, yüksek mahrumiyet düzeylerine sahip
bölgeler arasında ilk %10’luk dilimde yer almaktadır. Söz konusu merkezde spor salonu,
oyun salonu, mutfak, el sanatları ve dans atölyeleri ve ofislerle birlikte, gençlerin
gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenen aktiviteler için eşsiz fırsatların
sunulduğu çok sayıda bölüm yer almaktadır.
SaturdayStarz kulübü oldukça fazla rağbet görmesi nedeniyle, çocuklar ve gençlerden
oluşan gruplar yaşa göre sınıflandırılmıştır. Bir hafta 8-12 yaş arası çocuklar katılım
gösterirken bir sonraki hafta 12-18 yaş grubuna yönelik aktiviteler
gerçekleştirilmektedir. Grup çalışmalarının odak noktası ise kişisel gelişim, takım
çalışması, sorumluluk alma, adanmışlık ve liderlik gibi konulardır. 11:00’da başlayan ve
15:00’a dek sürdürülen kulüp çalışmalarında sosyalleşme, öğle yemeği ve (hem kapalı
hem de açık alanda) spor faaliyetleri, mutfak etkinlikleri, sanat ve el sanatları

RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

6

çalışmaları, yarışmalar ve oyunlar, film gösterimleri oyun yapımı, günlük geziler,
dağcılık, yelkencilik gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
Sosyal gruplar
Sosyal gruplara yönelik etkinlikler hafta boyunca her gün farklı bir konu işlenerek
sürdürülmektedir. Söz konusu etkinlikler 16 ve üzeri yaş grubuna yöneliktir ve Salı’dan
Perşembe’ye her gün saat 10:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilmektedir. Her gün için
farklı konular belirlenmektedir. Örneğin:
§
§

§

Salı günleri bağımsızlık konusu işlenmektedir. Bu bağlamda katılımcılar menü ve
bütçe planlayarak malzeme alışverişi yapmakta ve sonrasında yemek pişirmektedir.
Çarşamba günlerinin konusu ise eğlenceli aktiviteler ve ‘fitness’ çalışmalarıdır. Bu
gruba yönelik aktiviteler arasında kriket, drama, hikâye anlatma, koro halinde şarkı
söyleme ve Botcha/Bowls etkinleri yer almaktadır.
Perşembe günleri ise, Glo Active kuruluşunun özellikle yöre halkı ve sosyal grupların
üyelerine kendi bitkilerini, meyve ve sebzelerini yetiştirebilmeleri için rehberlik
edenyaşlı toprak sahipleriyle işbirliği içerisinde sürdürdüğü kişisel gelişim çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.

Grup Etkinlikleri
Glo Active, hitap ettiği insanları hafta sonlarında tatil parklarına götürmektedir. Birleşik
Krallık’ın her bölgesinde bulabileceğiniz tatil parklarında birçok eğlenceli aktivite
gerçekleştirilebilmektedir. Grupların bu tür alanlara götürülmeleri sonucunda
katılımcıların birçok alanda gelişim gösterdikleri görülmüştür. Bu nedenle başarılı bir
etkinliktir. SaturdayStarz (yukarıya bakınıza) etkinliklerine katılanlar için yılda bir, hafta
sonu etkinlikleri gibi diğer aktivitelere katılanlar için ise yaklaşık her 3 ayda bir
gerçekleştirilmektedir.
Hafta sonu etkinliklerinin amacı, eğlenceli, güvenli ve destekleyici bir çevrede, kişisel
öğrenim ve gelişimin ilerletilebilmesidir.
Diğer Aktiviteler
Engellilerle birlikte gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Glo Active ekibi, engelli ya
da sağlık sorunu bulunan kişilerle ilgilenen, sorumlulukları nedeniyle toplumun
dışarısında kalan bakıcıların varlığının bilincine varmış durumdadır. Benzer bir şekilde,
engelli ve belki de eve bağlı kişilerin de dışlanmış hissetme ihtimalleri bulunmaktadır.
Bu yüzden Glo Active ekibi bu tür insanlar için, bakım ve destek ihtiyacı bulunan
herkese üst düzey nitelikte hizmetlerin ulaştırılabilmesi amacıyla bir destek ağı
geliştirmektedir.
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Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Program çıktılarının ölçümü ve değerlendirilmesi de gelişim için gerekli alanlardan
biridir. Bu bağlamda katılımcıların, gelişim düzeylerine uygun olarak attıkları her adım
personel tarafından sürekli olarak gözlenmekte ve not alınmaktadır.
Örneğin, aktivitelere katılan gençlerden birinin programla ilgili görüşleri aşağıdaki
gibidir:
Benim için Glo Active ne anlama gelmektedir?:
§
§
§
§
§
§
§
§

İlerle ve olabileceğinin en iyisi ol, gururla ve güvenle büyü,
Gülerek ve gururla yaşamayı sevme,
Engelleri aş, kimsenin cüret edemeyeceği engelleri…
Hayatta görebileceğim kesinlikle en harika arkadaşlıklar ve hatıralar,
Bireysel potansiyelin yaratıcı bir yaklaşımla keşfedilmesi,
Benimle konuşması ve bana kendimi bulma fırsatı vermesi,
Paraya değil insana yatırım yapması,
Gerçek hakkaniyetin geleceğini yaşatması.

Glo Active hizmetlerinden yararlanan gençlerin deneyimleri aynı zamanda bir çizgi
roman şeklinde belgelendirilmektedir. Aşağıda Glo Active katılımcılarından birine ait
örnek bir hikâye, toplum merkezine ait özellikler ve gençler için neler yapıldığına
yönelik anlatımlar yer almaktadır:
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Ödüller
Glo Active, 2015 Gloucestershire Toplum Ödülleri kapsamında toplum projesi ödülüne
layık görülmüştür. Söz konusu ödül programı, görev çağrısının ötesinde,
Gloucestershire şehrinin ve Birleşik Krallık’ın başkaları için harekete geçmesini sağlayan
kişileri onurlandırmak amacıyla düzenlenmektedir.

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Kimseyi geri çevirmeyin.
İnsanların davranış ya da hareketlerinin ardında her zaman gizli bazı nedenlerin
olabileceğini aklınızda tutun. Bu nedenle açık bir tutum sergilemek oldukça önemlidir.
Sorunlarla yüzleşmeye her zaman açık olun ve olumlu bir tutum sergileyin.
Ailelerle iyi ilişkiler kurun.
Bireylerin ihtiyaçlarını hızlıca tespit ederek gidermeye çalışın. Unutmayın ki her birey
farklıdır.
Çalışanlar/gönüllüler dâhil herkese hedeflerini gerçekleştirme hususunda yardımcı
olun.
Kendinize iyi bakın! İyi ve sağlıklı bir yaşam dengesi yakalayın.
Uzun vadede sürdürülebilir projelere odaklanın.
Daha geniş kapsamda farklı kişi ve kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurun.

Daha fazla bilgi için Glo Active kuruluşuna info.glo-active@gmail.come-posta
adresinden ulaşabilir ya dahttp://glo-active.co.uk/web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Özet:
TheRock,gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlanan eski bir kilise
binasında yürütülen bir projedir. TheRock, gün içerisinde, sıradan eğitim faaliyetlerinde
zorlanan gençlerle çalışmakta, akşamları ise talebe bağlı olarak sunulan çeşitli
aktivitelerde yer almak isteyen, yöre halkından gençlerle bir araya gelmektedir.
TheRock, inanç temelli bir topluluk olmasına rağmen, inanç konusundaki bakış açıları
doğrultusunda, herkese hitap ederek tüm bireylerin önemli ve eşsiz olduklarını
göstermek istemektedir.

KURULUŞ HAKKINDA
TheRock, 2008 yılında Hıristiyan inancı temel alınarak, GloucesterPiskoposluğunun
desteği ile bir yardım kuruluşu olarak kurulmuştur. Bu amaçla cemaat sayısının azalması
nedeniyle kapatılan bir kilise ve salon kiralanmıştır. Söz konusu yardım kuruluşu daha
sonra bu kilise salonunu restore ederek gençlere yönelik hem gündüz hem de akşam
projelerinin gerçekleştirilebileceği bir alana sahip olmayı amaçlamıştır. Son yıllarda bu
büyüme daha da ilerlemiş ve kilise binasındaki oturaklar alınarak yeni bir asma kat inşa
edilmiş, böylece birçok şekilde faydalanılabilecek muhteşem çok amaçlı bir salon ortaya
çıkarılmıştır.

TheRock, eski bir kilise bölgesinde hizmet vermektedir ve söz konusu kilise binası
bölgede önemli bir konumda yer almakta ve kolayca görülebilmektedir. TheRock, bu
konumdan faydalanarak bölgedeki gençlere ulaşabilmeyi,kendilerini evlerinde
hissedecekleri, gelişimlerine yardımcı olacak aktiviteler gerçekleştirebilecekleri güvenli
bir ortam sunmayı amaçlamıştır. Yıllar içerisinde TheRock kuruluşu eğitimin dışarısında
kalan ya da kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençler üzerine eğilmeye başlamış ve bu
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gençlere bölgedeki okulların desteğiyle birlikte özel bazı hizmetler sunma arayışına
girmiştir.

Kuruluşun misyonu
TheRock kuruluşunun misyonu gençlere yönelik olarak, inanç ya da yaşam geçmişine
bakılmaksızın, zorlayıcı aktivitelerin gerçekleştirildiği, temel yaşam becerilerinin
öğrenildiği, ruhsal, duygusal ve fiziksel sağlığın gelişiminin sağlandığı ilham veren bir
Hıristiyan gençlik çalışması örneği sunabilmektedir.
TheRock kuruluşunun hitap ettiği yaş grubu 10-18 yaş grubudur. Bu grupta yer alan
bireyler eğitim hususunda bir geçiş noktasında bulunmaktadırlar (bu yaş aralığındaki
gençler 11 yaşında ilköğretimden orta öğretime geçmekte, 16 yaşında ise orta öğretimi
tamamlayarak farklı alanlara yönelmektedirler). TheRock tarafından yıllardır sürdürülen
etkinlikler okullar tarafından finanse edilmiş ve bu etkinliklerde geleneksel eğitim
sisteminde zorlanan öğrenciler ya da yaşadıkları özel sorunlar nedeniyle örgün eğitime
tam katılım sağlama hususunda isteksiz olan gençlerle bir araya gelinmiştir.
TheRock, ekstra eğitim desteğine ihtiyaç duyan yaklaşık 300 gence hitap etmektedir.
TheRock, akşam etkinliklerinde ayrıca 200’e yakın gence ev sahipliği yapmaktadır ve
akşam etkinleri TheRock aktivitelerinin bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışma, herkese
açık olması nedeniyle, ‘açık ve şeffaf’ bir gençlik çalışması olarak değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda gençler, düzenli katılım sağlayacaklarını ifade eden herhangi bir ön
anlaşma imzalamaksızın istedikleri zaman aktivitelerde yer alabilmektedir.

Gençlik çalışmalarına ilişkin ilkeler
TheRock kuruluşu oldukça değerli bir tepede yer alan bir kilise binasına kurulmuş
olması nedeniyle toplum içerisindeki bireyler, gruplar ve diğer kuruluşlarla sürekli
olarak güçlü ilişkiler kurmaya çalışmakta ve böylece toplumun, yürütülen çalışmaları
anlayabilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu itibarla bir halk kafeteryası
kurulmuştur ve her yıl kilise bölgesindeki savaş anıtı etrafında bir araya gelinmektedir.
Fakat bu “köprülerin inşa edilmesinin”, bilindiği üzere çok zaman alan ve sabır
gerektiren bir uygulama oluşu da hesaba katılması gereken hususlardan biridir.
TheRock kuruluşu sosyal içerme, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine saygı duymakta ve tüm
projelerde gençlere danışarak, programların planlanmasında gençlerin de ‘yer
almalarını’ sağlamaktadır. Aktiviteler, olası katılımcılar olan gençlerin istekleri göz
önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Bu anlayış, Birleşik Krallık Profesyonel
Gençlik Çalışmaları kapsamındaki değer yargıları ve etik kurallara bağlı, bu bağlamda
sosyal içerme, çeşitlilik ve eşitlik ilkelerini en üst düzeyde gözeten ve her durumda
uygulayan güçlü bir ekibin varlığıyla daha da perçinlenmiştir.
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Gençlerin katılıma teşvik edilmesi sürecinde personel çoğu zaman farklı geçmişlere sahip
gençler tarafından sergilenebilecek farklı tutumların getirdiği zorluklarla mücadele etmek
zorunda kalmaktadır. Genellikle tüm gençlik projelerinde görülebilen bu durum,The Rock
kuruluşu tarafından gerçekleştirilen sosyal eğitim çalışmalarının da önemli bir parçası
olarak personel tarafından kabul görmüştür.
Kuruluşun kendisi de Birleşik Krallık yasaları çerçevesinde bazı yasal yükümlülüklere
tabidir ve toplumsal cinsiyet ve etnisite noktasında dengeli bir iş gücü oluşturmaya
çalışmaktadır.
TheRock CEO’su tarafından, söz konusu ilkelerin uygulama aşaması aşağıdaki ifadelerle
açıklanmıştır:
“Bölgedeki orta öğretim kurumlarından biriyle (12-16+ yaş grubuna yönelik) gerçekleştirdiğimiz çalışmaya
çok farklı etnik kökenlere mensup ve farklı dillerde konuşan birçok genç katılım gösterdi. Öğle aralarında
gerçekleştirdiğimiz (bağımsız program olarak adlandırılan) gayri resmî buluşmalar ve okula yeni başlayan
öğrenciler için sunulan ekip kurma çalışmalarıyla birlikte, Birleşik Krallık’a yeni yerleşen 20’nin üzerinde
gençle etkili bir iletişim kurabilmeyi başardık. Söz konusu okulda öğle aralarında gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarda etkili bir iletişim sağlayabilmek için bazı aşamalar tasarladık: olumlu bir tanışma, hikâyelerin
paylaşılması, elde edilen başarılar ve karşılaşılan zorluklardan kaynaklanan yansımalar ve gelecek için
öğrenme… Bu yaklaşım, gençlerin yüzleştikleri zorlukları tanıyabildiğimizi, sergiledikleri direnç ve
becerileri desteklediğimizi ve benzer durumdaki diğer genç arkadaşların desteklenmesi için önemli bazı
dersler çıkardığımızı göstermektedir”.

İnsan kaynakları
Söz konusu misyonun sürdürülebilmesi amacıyla TheRock kuruluşu bünyesinde çeşitli
özelliklerde bazı gençlik çalışanları istihdam edilmektedir. Bu bağlamda, lisansüstü
düzeyde eğitim geçmişine sahip, 5 kişiliknitelikli bir gençlik çalışanı grubu, toplum
eğitimi alanında master derecesi bulunan nitelikli bir öğretmen ve gençlik çalışmalarına
yönelik temel becerilere sahip bir çalışanla birlikte Gloucestershire Üniversitesi’nden
gönüllüler ve öğrenciler faaliyet göstermektedir.

İşbirlikleri
TheRock kuruluşu, hedeflediği çalışmaları gerçekleştirdiği süreç içerisinde farklı kişi ve
kurumlarla kurulacak işbirliklerini de gözetmektedir. Söz konusu işbirlikleri ile
birlikteTheRock kuruluşunun hitap ettiği gençler için yeni fırsatların yaratılabileceği,
daha fazla insanın deneyim elde ederek çalışmalardan haberdar olabilecekleri ve yine
bu işbirliklerinin yeni finans kaynaklarının yaratılmasına yardımcı olabileceği
düşünülmektedir.
TheRock, (her ikisi de İngiltere Kilisesine bağlı olan) Gloucester Piskoposluğu ve
Cheltenham Başrahipliği, yerel kiliseler, St.Peter’s ve TheMoorsBigLocal (Ulusal
Piyango) kuruluşları, Gloucestershire Üniversitesi, Cheltenham Belediye Meclisi, polis
kuvvetleri, sosyal bakım kurumları, yerel işletmeler ve daha birçok kurum ve kuruluşla
iyi ilişkilere sahiptir.
RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

12

Örneğin, şu an gençlerin adaptasyon, eğitim ve gelişim hususlarında desteklenmeleri
amacıyla Cheltenham’da bulunan mirasların daha iyi değerlendirilebilmesi için
çalışılmakta ve böylece kuruluşun hitap ettiği gençlere ve topluma yönelik yeni
fırsatların elde edilmesi hedeflenmektedir.

Finansman
The Rock, yıllar süren çalışmalar sonucunda geniş tabanlı bir gelir akışı sağlamıştır.
Başlıca gelir kaynakları şunlardır: bazı eğitim desteği çalışmalarından sağlanan gelirler,
fon sağlayıcılardan ve diğer kuruluşlardan alınan hibeler, yerel kiliselerin düzenli olarak
yaptıkları bağışlar, bireyler tarafından yapılan bağışlar, kiraya verilen binalardan ve
gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen gelirler.

PROGRAM HAKKINDA
GÜN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AKTİVİTELER
TheRock, gençlerle ilgili sorunlara erken müdahale edebilmeyi, destek ve adaptasyon
konularında birden çok fırsat yaratabilmeyi amaçlamaktadır. Örgün eğitim sistemine
adapte olmakta zorlanan gençlerin sayısında yaşanan artış göz önünde
bulundurulduğunda, kendi potansiyellerini ortaya çıkarma, sağlık ve refahlarını sağlama
yolundaki gençler için, eğitime sisteminde yer alabilmek oldukça önemli görülmektedir.
Okullar, bire bir ve grup destek hizmetlerinden faydalanabilmeleri için bazı öğrencilerini
TheRock kuruluşuna yönlendirmektedir. Yönlendirmenin ardından TheRock ekibi söz
konusu gençlerle belirli gelişim alanlarına yönelik çeşitli aktiviteler aracılığıyla bazı
çalışmalar yürütmektedir. Bu aktiviteler arasında ekip kurma çalışmaları, spor
faaliyetleri, dijital fotoğrafçılık, film çalışmaları, okçuluk, dağ bisikletçiliği, teknik
çalışmalar ve mutfak sanatları yer almakta, bu aktivitelerde gençlerle birlikte hareket
edilerek sorunların çözümüne ve yeni becerilerin öğrenimine destek olunması
amaçlanmaktadır. Söz konusu aktiviteler katılımcı profiline göre değişiklik
gösterebilmektedir.
AKŞAM AKTİVİTELERİ
Tüm gençlere açık olan akşam aktiviteleri, genellikle gündüz gerçekleştirilen
etkinliklerden farklılık göstermektedir. Aşağıda, söz konusu aktivitelerden bazı örnekler
sunulmuştur:
TNT
TNT “Tuesdaynighttransition” (Salı akşamı dönüşümü) anlamına gelmektedir ve 11-14
yaş grubundaki gençlere arkadaşlarıyla buluşarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirme, saat
18:00 ile 19:30 arasında eğlenceli bir ortamda yeni şeyler öğrenebilme fırsatı
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tanımaktadır. Bu kulüp çalışmasında özellikle okul değiştiren öğrencilere destek
olunmaya çalışılmaktadır. Gençlere göre etkinlikler sırasında “ağzınız marşmelovla
dolabilir ya da kendinizi yakar top oynarken bulabilirsiniz. Ayrıca mutfakta yemek
pişirebilir ya da çetin bir GuitarHero savaşında Wii cihazında tutsak kalabilir, belki de
eski ve yeni arkadaşlarınızla dışarıda gezebilir ve takılabilirsiniz”.

Space 51
14-16 yaş gurubunda bulunan ve okul sınavları yaklaşan gençlere açık bir etkinliktir.
Aktiviteler saat 19:00-20:30 arasında gerçekleştirilmekte ve rahatlayabilmek ve
eğlenebilmek için güvenli, destekleyici ve yardımcı bir çevre arayan gençlere hitap
etmektedir. Program gençlerle birlikte tasarlanmıştır ve mutfak sanatları, spor
faaliyetleri, dans, film, drama, münazara gibi etkinlikleriiçermektedir.

SAS
ScootandSkate (Kaykay ve Patenle Kayma) anlamına gelen bu etkinlik Perşembe
günleri saat 18:00 ile 19:30 arasında kilise salonunda gerçekleştirilmektedir. 11-18 yaş
grubundan, kaykay ve/veya patenlerle kayma etkinliklerine ilgi duyan gençler için
tasarlanmıştır. Taşınabilir iç mekân kayma rampaları kullanılarak gençlere yeteneklerini,
arkadaş ağlarını ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri emniyetli ve denetimli bir ortamın
sunulması amaçlanmaktadır.
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Tatil Projeleri
TheRock kuruluşu aynı zamanda okul tatillerinde de, “Activate Holiday” (Tatilini
Canlandır) gibi bazı projeler düzenlemektedir.
“Active Holiday Project” (AHP) (Aktif Tatil Projesi) gençlerin talepleri üzerine, ailelerin
tatil süresince gençlerin bazı etkinliklere katılmaları için gereken maddi kaynağı bulacak
güçte olmadıklarının bilincindeki TheRock çalışanlarının isteğiyle ortaya çıkmıştır. Proje
kapsamında sunulan aktiviteler arasında dağ bisikleti sporu, okçuluk, sanatsal
etkinlikler, bağımsız çalışmalar, kaykay ve paten etkinlikleri, yemek pişirme ve spor
faaliyetleri yer almaktadır.
Aktif Tatil Projesi’nin (AHP) temel amacı ise sosyal dışlanmanın azaltılabilmesi ve
gençlerin olumlu aktivitelerde yer alarak bulundukları toplumda daha aktif bireyler
olmalarını sağlamak üzere,hesaplı tatil aktivitelerinin sunulmasıdır.
“AHP” etkinlikleri okul tatillerinde dört hafta kadar sürmektedir. Geçtiğimiz dört yıl
içerisinde üç kez düzenlenmiştir. Finansal olarak TheBig projesi, yerel firmalar gibi farklı
kaynakların hibeleriyle desteklenmektedir. Ayrıca geçmişte Gloucestershire İl Meclisi
tarafından finanse edilmiştir.
Proje ekibine geldiğimizde ise, projenin yürütülmesinde kendilerine birçok gönüllünün
ve öğrencinin eşlik ettiği, nitelikli iki gençlik çalışanından oluşan bir grubun istihdam
edildiğini görmekteyiz. Personel, gönüllü ve öğrencilerden her biri, proje kapsamındaki
çalışmalara başlamadan önce, gençlerle birlikte çalışabilmeye yönelik bir eğitime tabi
tutulmuştur. Bu bağlamda ilk etapta ve çalışma süresince mümkün olan en yakın
fırsatta tüm ekip için sürekli bir eğitim desteği sağlanmıştır. Dağ bisikleti sporu ve
okçuluk gibi aktiviteler için ayrıca özel bazı eğitim programları düzenlenmiştir.
“AHP” etkinliklerine katılması hedeflenen grup ise 10-16 yaş grubudur ve özellikle
TheRock binasının 2.5 kilometre çevresinde yaşayan bölgenin gençlerine ağırlık
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verilmektedir. 2015 yılında AHP etkinliklerine 40’a yakın genç katılmıştır. Bu grup, söz
konusu çevrenin ekonomik anlamda mahrumiyet yaşaması ve faydalı olabilecek
aktivitelerden yararlanmak için yeterli maddi imkânların var olmayışı nedeniyle özel
olarak bu bölgeden seçilmiştir. Projenin tanıtılması sürecinde, yıl boyunca TheRock
tarafından yürütülen etkinliklere katılan gençler tarafından ağızdan ağıza yayılan
haberler, el ilanları, Facebook paylaşımları ve bilgilendirme çalışmaları gibi farklı reklam
araçlarıve yöntemler kullanılmıştır. Tanıtım çalışmaları sırasında yaşanan en büyük
sorun ise gençlerin kendileri için sunulan aktivitelere katılım noktasında zorlanmış
olmalarıdır. Bu sorunun çözümü için üst düzey nitelikte aktivitelerden oluşan geniş bir
yelpazenin oluşturulması ve programın esnek tutulması gibi yöntemler denenmiştir.
“AHP” ve diğer toplumsal kuruluşlar arasındaki işbirlikleri arasında St. Peter Kilisesi,
TheMoorsBigLocal ve Gloucestershire İl Meclisi ile kurulan ilişkiler yer almaktadır.
İşbirliği çalışmaları, kuruluşlar tarafından talep edilen hususların net olması nedeniyle
nispeten daha kolay bir şekilde tamamlanmış, temel hedeflere ulaşılmış ve süreçte
herhangi ciddi bir engelle karşılaşılmamıştır.
Proje çıktıları, sonuçları ve başarılı alanlara bakacak olursak; AHP, suç eğilimi taşıyan,
risk grubundaki, ulaşılması zor gençlerle iletişime geçmeyi başarmıştır. Bu bağlamda
gençlerin liderliği teşvik edilmiştir (5 genç, gençlik liderliğine yönelik olarak teşvik
edilmiştir). Gençler, daha önce hiç düşünmedikleri ya da denemedikleri aktivitelere
karşı ilgi kazanmaları amacıyla motive edilmiştir. Proje süresince yerel halkın gelişimine
yönelik olarak üretilen fikir ve düşüncelere gençler tarafından katkıda bulunulmuştur.
Proje sonucunda ise gençlerin yaşamlarına etki edilmiş, diğer gençlerle iletişim
kurmaları sağlanarak davranışları olumlu yönde etkilenmiştir. Ayrıca sorumluluk bilinci
ve liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmuş, günlük yaşamda sağlık ve
güvenlik konularındaki farkındalıkları arttırılmış ve hem fiziksel hem de sosyal açılardan
daha aktif olmaları sağlanmıştır.
Bir gençlik çalışanının bakış açısıyla yaklaştığımızda, söz konusu proje ile birçok öğrenim
fırsatının yaratıldığını görmekteyiz. Bu fırsatlardan en önemlileri ise gençlerin, farklı
ihtiyaçları bulunan ve basmakalıp yapıda olmayan bireyler olarak birbirleriyle
kaynaşabilmeleri için sunulan çeşitli yaklaşım ve aktivitelerdir.
Projenin uygulanma sürecinde karşılaşılan güçlüklerden biri ise, özellikle tüm tatil
süresince belirli bir grubun kaynaşabilmesine odaklanan model üzerine temellendirilmiş
bazı etkinliklere karşın, diğerlerinin daha fazla ilgi görmüş olmasıdır. Bu sorunu
çözebilmek amacıyla sunulan aktiviteler çeşitlendirilmiş, yaş aralıkları genişletilmiş ve
bilgilendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere program süreleri değiştirilmiştir. Ayrıca,
yeterli finansmanın sağlanması durumunda gerçekleştirilecek, projenin devamına
yönelik bazı planlar hazırlanmıştır.
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Program çıktıları ve gençlerin katılımı
TheRock, anaakım eğitime katılmayan,Greg (15) isimli bir katılımcıya destek olmaya başlamıştır. Bu
bağlamda yemek pişirme ve bisiklet bakımı gibi aktivitelerle genç arkadaşın güven kazanması ve heyecanını
yenmesi için çalışılmıştır. Karşılıklı güven ortamı oluştuktan sonra Greg, tatil projesinin genç liderlerinden
biri olma yönünde cesaretlendirilmiş ve kendisine liderlik hakkında değerli bilgiler verilmiştir. Daha sonra
akşam çalışmasında genç bir lider rolünü oynamış, heyecanını nasıl yendiğini diğer grup arkadaşlarına karşı
bir konuşma yaparak anlatmış ve böylece güven duygusunu geliştirmiştir. Greg, TheRock Golden Award
(TheRock Altın Ödülünü) almaya hak kazanan ilk genç katılımcı olmuştur. Şu an başarılı bir şekilde farklı
bir okula geçiş yapmış olan ve gün içerisindeki destek faaliyetlerine katılmayan Greg, gelecekte uzun yıllar
boyunca genç bir lider olarak TheRock desteğini her zaman yanında bulabilecek ve böylece taşıdığı
potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilecektir.

Durum çalışması: Sophie (11) TheRock etkinliklerine ilk olarak, diğer aile üyeleriyle birlikte katıldığı,
gösterilen hoşgörü ve ucuz yiyeceklerden etkilendiği Toplum Kafeteryasında dâhil olmuştur. O zamandan
itibaren TheRock tarafından yürütülen gençlik çalışmalarının bir parçası olmuş, orta öğretime geçişle ilgili
yürüttüğümüz projelerden birinde görev almış, güven duygusu ve ekip çalışması becerileri kazanmıştır. Şu an
yerel düzeyde gençlerin haklarını savunmakta, gençlerin fikirlerine yönelik etkinlikler için yapılan planlara
yardımcı olmakta ve diğer genç insanları taşıdıkları ümitleri çevreleriyle paylaşmaları yönünde teşvik
etmektedir. TheRock ekibinin, annesi ve diğer kardeşleriyle çalışarak sürdürülebilir ve bütüncül bir destek
sağlamış olması ise önemli hususlardan biridir.

Ödüller
TheRock faaliyetlerinde yer alan gençler tarafından gösterilen başarının
ödüllendirilmesi amacıyla kuruluş tarafından her yıl bir ödül gecesi düzenlenmekte ve
bu gecede söz konusu gençlerin başarıları ödüllendirilmektedir.
Bu bağlamda iki ödül türü bulunmaktadır:
1. Rocködülleri: Gençler 5, 10, 20 saatlik periyodlarda yetenek geliştirme,
başkalarıyla çalışma ya da başkalarına destek olma gibi alanlarda yarışarak
bronz, gümüş ve altın ödüller kazanmaktadır.
2. Takdir ödülleri: Örneğin, bisiklet ustası ödülü, yılın aşçısı ödülü, sanat ödülü,
gelişim ödülleri, farklı projeler kapsamında sunulan ‘projenin genç insanı’ ödülü
ve benzeri ödüllerden oluşmaktadır.

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER
§ Genç insanları çalışmaların merkezinde tutarak onlara gençlik çalışmalarının plan ve
uygulama aşamalarında yer verin. Böylece kendi çalışmalarını üreterek bu bağlamda
kendilerine bir yer edinebilirler.
§ Öncelikler hususunda net olun.
§ Çeşitli projeler üretin. Farklı projeler farklı özellikteki gençleri bir araya getirecektir.
§ Nitelikli aktivitelere ve nitelikli gençlik çalışmaları ekiplerine yatırım yapın.
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§ Gençlerin liderliğine değer verin.
§ Zorlu zamanlarda çalışmaların sürdürülebilmesini sağlamak için farklı gelir kaynakları
oluşturun.
§ İletişim ve iletişimin sürdürülmesine yönelik düşünme sürecine zaman tanıyın.

Daha fazla bilgi için hello@therock.uk.come-posta adresi üzerinden Andy Macauly ile
iletişime
geçebilir,
http://www.therock.uk.com/web
sayfasını
ya
dahttps://www.Facebook.com/therockcheltenham/Facebook
sayfasını
ziyaret
edebilirsiniz.
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Özet:
Viparents,erken yaşlarda anne-baba olan gençler için kurulan bir gruptur. Düzenli
aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarla, katılımcıların benzer durumlardaki diğer genç
insanlardan ve gençlik çalışanlarından yardım alabilmeleri sağlanmaktadır. Gençlik
çalışanlarına yönelik motivasyon ve uygulama desteği sunularak, gençlerin nitelikli birer
ebeveyn olabilme yolunda uzman kişilerden destek ve tavsiye alabilmeleri
sağlanmakta, böylece gençlere kendilerini geliştirebilme ve potansiyellerini ortaya
çıkarabilme fırsatı sunulmaktadır.

KURULUŞ HAKKINDA
YoungGloucestershire (YG) 1989 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren gelişmeye
ve büyümeye devam etmiştir. YG’nin vizyonu genç insanların güven ve motivasyon
kazanarak, yeni beceriler elde ederek yaşam kalitelerini arttırmalarına katkıda
bulunabilmektir. Söz konusu vizyonu gerçekleştirebilmek için eğitici, bilgilendirici ve
ilham verici bazı fırsatlar yaratmak için çalışılmaktadır.
“YG”bünyesinde, gençlerin katılabilecekleri birçok aktivite ve hizmet sunulmaktadır.
Bunlar arasında The Link, ThePrincesTrust, NationalCitizen Service (NCS) (Ulusal
Vatandaş Hizmetleri), (Gloucestershire Rugby Kulübü ile işbirliği içerisinde, spor
faaliyetlerinde yer almak amacıyla sürdürülen) HITZ Rugby, üretken gençlik kulübü
buluşmaları ve genç insanlara yönelik birçok eğitim programı yer almaktadır.
“YG”, her yıl 1000’den fazla gençle birlikte çalışmaktadır.

Kuruluşun misyonu
“YG” bünyesindeki çalışmalarının kalbinde, bozuk birev hayatı, aile üyelerine bakma
zorunluluğu ya da zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele gibi nedenlerden dolayı zor
zamanlar yaşayan gençlere destek olabilme arzusu yatmaktadır. Gençler “YG”
hizmetlerinden faydalanmak için gelerek,burada güvenebilecekleri kişiler bulmakta,
sunulan destek sayesinde birer birey olarak yetişebilmek, iş sahibi olabilmek, eğitim
alabilmek amacıyla özgüven ve becerilerini geliştirmektedirler.
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Gençlik çalışmalarına ilişkin ilkeler
Gloucester şehrinin, dünyanın farklı bölgelerinden gelmiş birçok etnik grup ve dini
barındırması nedeniyle “YG” çalışanları toplumun geniş bir kesimiyle iletişim halinde
bulunmaktadır. Fakat bu iletişimin sürdürülmesi, gebelikleri ile ilgili görüşleri ve
yaşlarına bağlı olarak bazı grupların etkinliklere katılım hususunda diğerlerine nazaran
daha isteksiz olmaları nedeniyle zor bir hal alabilmektedir.
Birçok genç, toplum tarafından oldukları gibi kabul edilmediklerini ve belki de, özellikle
genç yaşta anne-baba olmaları halinde, kendilerine olumsuz bir düşünceyle bakılacağını
hissetmektedir. Grup çalışmalarına katılan gençler, toplum içerisinde yaşadıkları
deneyimin tekrar etmemesiamacıyla, grup kültürünün şeffaf, dürüst ve herkesi
kucaklayıcı olmasını sağlayarak bu gerçeği olumlu yönde değiştirmek istemektedir.
Katılımcı gençler bu peşin hükümsüz ortamı devam ettirme arzusundadır. Çalışmalarda
yer alan gençlik çalışanları aracılığıyla sosyal içerme, çeşitlilik ve eşitlik değerlerine karşı
görüşlerin anlaşılması ve ardından harekete geçerek bu sorunla mücadele edilmesi
hedeflenmektedir.

İnsan kaynakları
‘’YoungGloucestershire’’ bünyesinde 8 kişilik bir ekip, 23 dağıtım ekibi, öğrenciler ve
gönüllüler yer almaktadır. Çalışanlar farklı eğitim geçmişlerine sahiptirler. Fakat
görevliler arasında ulusal düzeyde derecelere sahip gençlik çalışanları da yer
almaktadır. Gençlerle ilgili çalışmaları yürüten görevlilerin öncelikle genç insanlarla
çalışabilme yeteneklerini sergilemeleri istenmekte, daha sonra ise kendilerini
geliştirebilmeleri için kurum içi eğitim programları düzenlenmektedir.

Finansman
‘’YoungGloucestershire’’, mevcut projenin içeriğine bağlı olarak çok farklı finans
kaynaklarıyla desteklenmektedir. Bunlardan bazıları yapılan bağışlar ve hibeler, yerel ve
ulusal kabul makamları ile yapılan hizmet sözleşmeleridir.

PROJE HAKKINDA
‘’YoungGloucestershire’’, genç annelerin, babaların, çocuk bekleyen ailelerin ve 5 yaşın
altında çocukları olan ebeveynlerin birtakım zorluklarla karşılaşabileceklerinin ve bu
nedenle daha fazla yardım, destek ve tavsiyeye ihtiyaç duyduklarının bilincindedir. Söz
konusu projenin başlatılmasına bu nedenle karar verilmiştir. Bu bağlamda “VIParents”
adında, erken yaşlarda anne-baba olan gençlere hizmet veren bir grup oluşturulmuştur.
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Projenin misyonu
ViParents grubu gençlere, bir araya gelebilme ve diğer genç anne-babalarla vakit
geçirebilme, hikâyelerini paylaşabilme, arkadaş edinebilme imkânı, çocuklarına ise bir
oyun alanı sunmaktadır.
Buradaki amaç genç anne-babaları, taşıdıkları potansiyeli ortaya çıkarma hususunda
desteklemek, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinde yardımcı olacak hizmetlere
erişebilmelerini sağlamak ve hem kendileri hem de aileleri için güzel bir gelecek
planlayabilmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, bir azınlık grubu olarak gençlere yönelik
basmakalıp düşüncelerle mücadele hedeflenmektedir. Proje ekibi bu amaçla gazete
yazıları, sosyal medya paylaşımları, radyo ve yardım programları aracılığıyla gençlerin
olumlu yönlerini göstermeye çalışmaktadır.

Projenin arkaplanı
VIParents faaliyetleri The Link binasında yürütülmektedir. Eski bir mağaza olan The
Link, kanepeler, masalar, Internet erişimine sahip bilgisayarlar, iş ilânı köşeleri ve bolca
ücretsiz çay hizmeti ile samimi bir ortama dönüştürülmüştür. Gençler davet edilerek
proje çalışanlarıyla bir araya gelme, aktivitelere katılma ve ihtiyaç duydukları destek
hizmetlerine erişebilme yönünde teşvik edilmektedir.
The Link tarafından Pazartesi’den Cuma’ya
kadar her gün, yaşamlarında farklı sorunlarla
yüzleşmek zorunda olan 16-25 yaş arası
gençlere hizmet sunulmaktadır. Hizmetler
ağırlıklı olarak işsiz ve eğitimsiz gençlere
yöneliktir fakat tüm gençlere açık hizmetler de
sunulmaktadır. Çalışanlar, gençlerin çalışmıyor
olmaları
ya
da
eğitimlerine
devam
etmemelerinin altında yatan nedenleri çok iyi
bilmekte ve tüm bu sorunları ortaya koyarak
gençlere,
kariyer
hedeflerini
yakalayabilmelerinde yardımcı olmaktadır.
Gençler The Link merkezine ilk defa davet edildiklerinde, kendilerini arkadaş canlısı bir
ekip karşılamakta, öncelikle oturmaları rica edilmekte ve hedefleri ile ilgili kısa bir
sohbet gerçekleştirilmektedir. Gençler, proje çalışanları ile birlikte bazı görev ve
hedefler belirlemekte, The Link çalışanları ayrıca bu görev ve hedeflerin yerine
getirilmesinde yardımcı olmaktadır.
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Merkezde ayrıca The Link ile işbirliği içerisindeki diğer örgütlerden insanlarla da
tanışma imkânı sunulmaktadır. Bu kişiler arasında konut sağlayıcılar, okul yetkilileri,
eğitimciler, danışmanlar ve ayrıca uyuşturucu & alkol danışmanları yer almaktadır.
The Link hizmetlerinden yararlanan gençlerden birinin yaşadığı deneyimler şu şekildedir:
“H”, 12 yaşındayken öfke kontrolü sorunları ve annesinin uzun süreli hastalığı nedeniyle bir bakım
kurumuna yerleştirilmiştir. Ortaöğretimi tamamlamak üzere yatılı bir okula geçiş yapana dek, 2 yıl boyunca
bu kurumda kalmıştır. 16 yaşında, eğitimini tamamlamasının ardından, bir yıldır şehirde yaşamakta olan
babasıyla birlikte Gloucester’e geri dönmüştür. Aile içerisindeki şiddetin son bulmasını istemesiyle birlikte
“H” ile babası arasındaki ilişki kopma noktasına gelmiştir.
“H”, The Link ile ilk defa, kendisini evsiz olarak gördüğü, kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarının evlerine
sığındığını belirttiği bir dönemde, kurumun önünden geçerken tanışmıştır. Gençlik çalışanları tarafından
GloucestershireNightstop kurumuna acil bir barınma talebi iletilmiş ve “H”, Gloucester şehir merkezindeki
bir mekâna yerleştirilmiştir. Öncelikli ihtiyaçları The Link ekibi tarafından karşılanmıştır. Kendisinin ayrıca
para ve yiyecek sıkıntısı çektiği görülmüştür. Gençlik çalışanları kendisine sosyal destekte ve sağlık
yardımında bulunmuş, ilk aşamada krizi çözebilmek için kendisine alışveriş yapabileceği bir banka çeki
verilmiştir. “H” kendisine sunulan ikametgâha yerleşmiş ve iş arama, başvuru, finansal destek, istihdam
hazırlığı ve hayatın diğer yönlerine ilişkin destek hizmetlerindenfaydalanmak üzere haftada iki kez The Link
tarafından düzenlenen programlara dâhil olmuştur. Gençlik çalışanları, iş bulabilmesi için kendisini
“YoungGloucestershire” tarafından düzenlenen, mülâkatlara hazırlanmasına yardımcı olan STEP Programına
yönlendirmiştir. Ayrıca, sağlıklı yaşamla ilgili diğer etkinliklere de katılmıştır. “H”, ikamet konusunda
kendisine bir kaynak bulmuş ve bu süreçte de The Link bünyesindeki gençlik çalışanlarından destek almaya
devam etmiştir. Öncelikle bir ödeme planı yapılmış ve bu planının tamamlanmasının ardından “H”, destek
alarak ikamet ettiği konuttan ayrılarak annesi ve kız kardeşinin yaşadığı aile evine geri dönmüştür.
Ocak 2015 tarihinde “H”, Bakım Hizmetleri Stajyerliğine başvurmuş ve kabul edilmiştir. İdarî ekip “H”nin
performansından oldukça etkilenmiş ve kendisine bakım evi ile kalıcı ve tam zamanlı bir sözleşme
imzalaması teklif edilmiştir.
“H”, hayata zor şartlarda başlamasının ardından uzun bir yol kat etmiş ve sahip olduğu kararlılıkla, bakım
sektöründe çalışma hedefine ulaşabilmiştir. Zaman zaman The Link merkezine de uğrayarak buradaki
gençlik çalışanlarını, kat ettiği gelişim ve seçtiği kariyer alanına yönelik arzu ve ilgisi hakkında
bilgilendirmeye devam etmektedir.

Projenin içeriği
ViParents etkinliklerine anne ve babalar, tek başlarına ya da çocuklarıyla beraber katılım
göstermektedir. Grup çalışmaları 14-25 yaş arasındaki tüm gençlere açık olarak
yürütülmektedir. Buluşmalar her Perşembe günü saat 12:30’da The Link merkezinde
yapılmaktadır. Grup kapasitesi 4-6 kişiliktir fakat çalışmalara kayıt olan 30 kişi
bulunmaktadır.
Etkinlikler üç ayda bir, genç ebeveynlerin grup çalışmalarında görmeyi arzu ettikleri
yenilikler ve katılmak istedikleri aktiviteler sorularak, lider ekip tarafından
planlanmaktadır. Örneğin, geçmişte yapılan görüşmelerde ebeveynler tarafından finans
yönetimi, sağlıklı beslenme ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik kaynak bulma gibi
konularda programlar talep edilmiştir. Çalışmalar ayrıca personel tarafından yapılan
gözlemler doğrultusunda planlanmaktadır. Bu bağlamda oyun programlarının ve
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çocuklarla ebeveynler arsındaki sınırların önemi ya da kişisel gelişim hedefleriyle birlikte
hedef, amaç ve isteklerin nasıl gerçekleştirileceği gibi hususlar üzerinde durulmaktadır.
“ViParents” grubunda yer alan gençlerle
birlikte gezi programları, el sanatları
çalışmaları düzenlemiş, evden çalışma fikirleri
planlamış ve bebekler için ilk yardım ve annebabalık derslerine katılmıştır.
İlgi
duydukları
takdirde
gençlerin
katılabilecekleri
birçok
aktivite
bulunmaktadır. Bunun yanısıra, etkinliklere
katılmadan, sadece bir fincan çay eşliğinde
diğer katılımcılarla sohbet edebilme fırsatı da
sunulmaktadır. Grup ayrıca son zamanlarda,
bölgede yaşayan ve maddî ihtiyaçları bulunan
bir çocuk ile bebek bakımı alanında hizmet
verenbir kuruluş için yürütülen kaynak bulma
çalışmalarında yer almıştır. Bu bağlamda,
grup olarak anlamlı bulunan yardım
kuruluşları için yeni kaynaklar araştırılmaktadır.
Grup çalışmalarında, lisans düzeyinde eğitim-öğretim almış, nitelikli bir tam zamanlı
çalışanla birlikte dört yıldır grupta yer alan ve gençlik çalışmalarına giriş mahiyetindeki
eğitim programını tamamlamış bir gönüllü yer almaktadır. Ayrıca, ek desteğe ihtiyaç
duyulduğu takdirde The Link personeline de ulaşılabilmektedir. Bunun yanısıra, yeni
çalışanlara ihtiyaç duyulduğunda birtakım eğitim faaliyetleri düzenlenebilmektedir.

Genç bir ebeveynin deneyimlerinden örnek bir bölüm:
Hamile olduklarını fark eden gençler önce bir doktor ve ebeye görünmeli, sonrasında ise bir gençlik
çalışanına başvurmalıdır. Bu yetkililerin her biri söz konusu gence “ViParents” grubu ile ilgili ayrıntılarından
bahsedecektir. Gençler doğrudan gençlik çalışanlarıyla iletişime geçmeyi ya da gençlik çalışanlarının
kendilerini, kendi evlerinde ziyaret etmelerini tercih edebilir. Bu aşamadan itibaren gençler, hamilelik süreci
boyunca grup etkinliklerine katılarak ya da düzenli bir iletişim kurmaksızın sunulan desteklerden
faydalanmaktadır. Bu bağlamda telefon görüşmeleri, mesajlar, sosyal medya üzerinden haberleşme ya da the
Link merkezine yapılan ziyaretler yer almaktadır. Kuruluş personeli, gençlere anne ve bebeği için gereken
tüm ihtiyaçlarıkarşılama hususunda yardımcı olmakta, gençlerin durumları ayrıca “YG”, Barnardo’s,
“YouthSupport Team” (Gençlik Destek Ekibi) ve “Gloucestershire NHS Midwifes” (Ulusal Sağlık
Hizmetleri Hamilelik ve Doğum Danışmanları) tarafından desteklenen bir doğum öncesi (antenatal) grubu
olan “NewBeginnings” (Yeni Başlangıçlar) grubunda paylaşılmaktadır. Bu şekilde ihtiyaç duyulan meslek
alanlarından uzmanlar durumdan haberdar edilmekte ve anne adaylarına doğuma yönelik özgüven
kazandırılmaktadır. Doğumun gerçekleşmesinin ardından aile, ikinci bir aşamaya geçmiş olacak, diğer annebabalarla buluşabilecekleri ViParents grup çalışmalarına katılarak burada sosyalleşme imkânı bulacaktır. Bu
aşamadan itibaren destek hizmetleri ailenin durumuna göre planlanacak ve kuruluş personeli barınma, gelir

RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

23

ve iş ya da eğitime geri dönme ve bu durumlardan kaynaklanan görünürdeki sorunlara yönelik, her bir aileyle
ayrı ayrı ilgilenerek, çözüm üretmeye çalışacaktır.

Projenin finansmanı
The Link projesi kapsamında düzenlenen “ViParents” etkinlikleri şu an Birleşik Krallık
BigLottery (Büyük Piyango) programının hibeleriyle finanse edilmektedir. Söz konusu
fon programı, BigLottery fon değerinin belirlendiği üç yıllık anlaşma sürecinin son
yılındadır.Fakat programın devam ettirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda ilgili
personel, programın devamı için gereken başvuruları hazırlama sürecini yürütmektedir.
‘ViParents’ kısa bir süre önce tek başına ve “YoungGloucestershire” ile işbirliği içerisinde, kendilerine
destek sağlayan iki farklı yardım kuruluşu için fon oluşturma çalışmalarını yürütme sorumluluğunu üstlenmiş
ve başarıyla gerçekleştirmiştir.
Bu görevin üstlenilmesinin altında yatan düşünce haftalık grup toplantıları sırasında ortaya çıkmış, genç
ebeveynler aralarından birçok kişinin yerel bir yardım kuruluşu olan “SCOO-B-DOO”,
“GloucesterRoyalHospital” (Kraliyet Hastanesi) bebek bakımı hizmeti sunan kuruluşlar tarafından
desteklendiğini belirtmiş ve bu desteği takdir etmenin yanında bir teşekkür ifadesi olarak hizmetlere katkıda
bulunmayı bir borç bildiklerini ifade etmiştir. Genç ebeveynler bu bağlamda birçok yöntem öne sürmüş fakat
son olarak bu etkinliğin yetişkinler ve çocuklara da hitap etmesi gerektiğini düşünerek, bu düşünceden
hareketle bir sabah kahvesi buluşması, çekiliş ve emekleyen bebekler diskosu düzenleme fikrini ortaya
atmıştır.
Planlar uygulamaya konulduğunda zorlu çalışma süreci de başlamış, çekiliş biletlerinin tasarım ve üretimi, 50
adet pasta bağışı, bir adet disko ekipmanı toplanan süreçte yerel işletmelerle ödüller için iletişime geçilmesi
ve LittleMermaid (Küçük Deniz Kızı) ziyaretinin planlanması eylemleri gerçekleştirilmiştir.
Genç ebeveynler, etkinliğin başarıyla sonuçlanması için yorulmak nedir bilmeden çalışmış ve başarıya
ulaşmıştır. Etkinlik tek başına büyük bir başarı elde ederek, paydaş kuruluşlar ve elbette bol miktarda çocukla
birlikte çok sayıda kişinin katılımına sahne olmuştur. Pastalar tüketilmiş, danslar sergilenmiş, çekiliş ödülleri
dağıtılmış ve en önemlisi de toplam 332.13£ değerinde bağış toplanmıştır.

İşbirlikleri
İhtiyaç sahibi gençlere hitap eden bu projenin sonucunda, daha fazla desteğe ihtiyaç
duyan kişilere yönelik olarak “YG” ve “The Link”, ViParents grubunun üyelerinin
yönlendirilebilecekleri, Gloucestershire bölgesi genelinde hizmet sunan paydaş
kuruluşlarla yoğun bir işbirliği süreci yürütmüştür.
Daha özele inecek olursak “ViParents”, gebelik ve doğum danışmanları (ebeler),
GloucestershireParentPartnership Service (Aile Ortaklığı Hizmeti), okul hemşireleri ve
birçok yerel hizmet sağlayıcısı ile yakın bir işbirliği sürdürmüştür.

Engeller ve sorunlar
ViParents çalışanlarının karşılaştıkları en büyük sorun bilgi paylaşımı olmuştur. 18 yaşın
altında hamile kalan gençler doğrudan ebelere, çocuk merkezlerine ve Gençlik Destek
Hizmeti’ne yönlendirilseler de, grup çalışmalarına dâhil edilememişlerdir. Diğer
hizmetler ViParents yetkililerinden ilgili genç ebeveynlerle ilgi bilgi talebinde bulunmuş
fakat bunun karşılığında söz konusu kuruluşlardan herhangi bir bilgi alınamamıştır.
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Gençlerin katılımı, insanlar ve kuruluşların peşin yargılarına maruz kalmaktan
çekindikleri için bir sorun olabilmektedir. Gençlerin tespit edilmesi ise ilgili uzmanlarla
güçlü bir iletişimin kurulmasını gerektirmesi nedeniyle zorlu bir sürece
dönüşebilmektedir. Önde gelen yetkililer, şimdiye dek belirli bir iletişim ağı
oluşturabilmiş ve ayrıca gençlerin hizmetlere katılımını sağlamak için ev ziyaretlerine
devam etmektedir.

Proje çıktıları ve gençlerin katılımı
17 yaşında hamile kalan bir genç, arkadaşları ve ailesini hayal kırıklığına uğrattığı hissine kapılmıştır. Söz
konusu gencin hikâyesi ve yeni bir başlangıç için kendinde bulduğu gücün başlangıç noktası bu olaydan
ibarettir:
“‘YG’ ile şans eseri tanıştım. Aslında sadece denemek ve özgeçmişimi (CV) bırakmak istedim. Oldukça
utangaç ve kendine güveni olmayan biriyimdir. Bu yüzden The Link merkezinin kapısından içeri girdiğimde
beni hoşgörü ile karşılayacak ve benim için gereken destek hizmetlerini sağlayacak kişilerle karşılaşacağımı
hiç düşünmemiştim”.
“Böyle genç bir yaşta hamile kalmak hem kendim hem de ailem için bir şok etkisi yarattı. Fakat oğlum
dünyaya geldikten sonra tabii ki çevremdeki herkes onu sevdi. Fakat o an herkesi hayal kırıklığına uğrattığım
hissine kapılmış ve doğum sonrası depresyon rahatsızlığı yaşamaya başlamıştım”.
“‘YG’ personeli harikaydı. Beni dinlediler ve daha fazlasını yapmam için teşvik ettiler. Genç ebeveynler
grubunun müdavimi oldum ve benim için bir danışman görevlendirildi. Tüm ekip, Çocuk ve Gençlerin İş
Gücü kursu kapsamında 2. Seviye’ye geçmem için yardımcı oldu. Bu sayede bir okul öncesi eğitim
kurumunda iş bulabildim. Bunu başarabildiğim için kendimle gurur duyuyordum. Çünkü ‘YG’ ile
tanışmadan önce insanlarla, özellikle de uzmanlar ve takım elbiseli adamlarla konuşamayacak kadar utangaç
biriydim”.
“Ayrıca oğlumla birlikte kendi evime taşındım. Kendime ait bir alanın olması muhteşem bir duygu. ‘YG’
sırasıyla eşyalarımı temin edebilmem ve finansman sağlayabilmem için her zaman bana yardımcı oldu. Bana
sadece yardımda bulunmadıkları, ayrıca istediğim her zaman rehberlik hizmeti sağlamaları nedeniyle ‘YG’yi
çok seviyorum”.
“Hayatım gerçekten bir düzene girmeye başladı. Son bir yılda başardığım şeyler için kendimle gurur
duyuyorum ve sonraki aşamalar için oldukça heyecanlıyım. Çocuğumun bakımıyla ilgili bir iş bulabilmek ve
çocuklar için çalışma isteğimi gerçekleştirmek istiyorum. Ve herhangi bir ihtiyaç hissettiğimde The Link
merkezine her zaman gidebileceğimi bilmek müthiş bir duygu. ‘YG’ye, bana destek olmaya devam ettikleri
için çok teşekkür ediyorum”.

Gençlere yönelik olarak elde edilen çıktılar oldukça çeşitlidir ve bireylere odaklanmış
durumdadır. Böylece bireylerin gönüllü olmaları, eğitim ve istihdam imkânlarından
yararlanmaları için özgüven kazanmaları sağlanmaktadır. Bunlar ayrıca kuruluş
personeliyle, diğer genç ebeveynlerle iletişime geçebilmek ve diğer destek hizmetlerine
erişim hususunda bilgi edinebilmek açısından faydalı bazı küçük hedefler şeklinde
sunulabilmektedir. Gençlerin çoğu için özgüven, önemli noktalardan birini
oluşturmaktadır.
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Grup çalışmaları süresince bireyler arasında güçlü bağlar ve bir güven ortamı
oluşturulmuş, böylece çalışanların bir adım geriye çekilmeleri ve grup çalışmalarını daha
çok gençlerin kendilerinin yönetmeleri sağlanmıştır.
GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§ Genç insanlarla, kendi mekânlarında buluşun.
§ Gençleri hazır olduklarından sahneye çıkarın (kendi rahat bölgelerinin dışına çıkmalarını
sağlayın).
§ Küçük şeyleri kutlayın.
§ Gençlere karşı dürüst olun. Olmadığınızda anlayacaklardır.
§ Bu yol çetindir. Bu yüzden hoşgörülü olmalı (çalışmalarda yer almaya hazır olmayan
gençlerden gelecek ‘hayır’ yanıtına hazır olmalı) ve asla pes etmemelisiniz.
§ Bu yol ayrıca, gençlerdeki gelişim görünür hale geldiğinde her şeye değer bir yoldur.
§ Gençlerin ve çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamak oldukça önemlidir.
§ ViParents ekibinin çalışmalar süresince iyi ilişkiler kurması, bireylerin ve grubun
yaşadıklarını öğrenebilmek ve bu hususlarda daha fazla ve daha doğru bir destek
hizmeti sunabilmek için oldukça önemlidir.

Daha fazla bilgi için Alicia.Chance@youngglos.org.uk e-posta adresi üzerinden Alicia
Chance ile iletişime geçebilir ya da 33 SouthgateStree, Gloucester adresinde bulunan
The Link merkezini ziyaret edebilirsiniz.
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3. SLOVAKYA’DAN DURUM ÇALIŞMALARI

Özet:
The Land of Harmony (Uyum Toprakları)Vakfı, sosyal içerme ilkesini farklışekillerde ele
alan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş faaliyetleriyle, farklı yeteneklere sahip
gençlerin bir araya geldikleri sanat, spor, hobi faaliyetleri, münazaralar, yemek pişirme
ve eğlence etkinliklerinden oluşan, öğleden sonraları gerçekleştirilen günlük kulüp
çalışmaları gibi farklı yöntem ve aktivitelerle sosyal içerme kavramının hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda engelli ve engelsiz (genç) insanların kendi
ayakları üzerinde durabilmelerine katkıda bulunmak, söz konusu gençler arasında
güven, işbirliği ve iyi ilişkiler tesis etmek amacıyla geziler, turlar, festivaller ve farklı
etkinlikler de düzenlenmektedir. Vakfın etkinliklerine her yıl yüzlerce kişi katılmaktadır.
“The Land of Harmony” Vakfı ve vakfın yöneticisi ulusal düzeyde saygın görülen birçok
ödül programı tarafından mükâfatlandırılmıştır. Vakıf, finansal ve maddî açılardan farklı
kaynaklar tarafından desteklenmektedir.

KURULUŞ HAKKINDA
The Land of HarmonyVakfı resmen 1995 yılında (Slovakya’nın kuzeyinde yer alan)
Žilina’da kurulan bir sivil toplum Kuruluşudur. Kurucusu SoňaHolúbková,
Žilina’daengelli çocuklara yönelik faaliyet gösteren bir kuruluşta yönetici olarak görev
yapmaktadır. Görevinin ilk yıllarında engelli insanların hayatları ve özel ihtiyaçlarına
ilişkin çok az bir bilgiye sahip olması nedeniyle daha fazla araştırma yapma ihtiyacı
hissetmiştir. Bu bağlamda engelli çocukların aileleri ve kendileriyle görüşerek istek ve
ihtiyaçlarını sormuş, ayrıca bu kişilerin öğrenme kapasitelerini de tespit etmiştir. Kısa bir
süre sonra, yaşıtları tarafından dışlanan engelli çocuk ve gençlere, yaşıtları tarafından
kabul edilen engelsiz çocuk ve gençlere nazaran daha az eğitim fırsatının sunulduğunu
fark etmiştir. Elde ettiği bilgi ve deneyim kendisini, engellilik durumuna karşı farklı
yaklaşımlar geliştiren “Land of Harmony (Uyum Toprakları) Vakfı” adında yeni bir örgüt
kurmaya yöneltmiştir.

Kuruluşun misyonu
Kuruluşun misyonu kısaca “SOSYAL İÇERME” kavramının kendisidir. “The Land of
Harmony Vakfı” şu an festivaller, sempozyumlar, akademik dersler ve seminerler,
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yaratıcı çalıştaylar, kulüp geceleri, yarışmalar ve toplantılar düzenleyerek zihinsel,
hissel, duygusal ve fiziksel engele sahip kişilere yardımcı olmaktadır.
Kuruluş ayrıca engelle kişilerle yaşayan ya da çalışan kişilerle birlikte toplumun geneline
yönelik destek hizmetleri sunmaktadır. Bu bağlamda kuruluşun temel hedefi engelli
kişilere yönelik doğrudan bakım hizmetinin sunulmasından ziyade engelli ve engelsiz
insanların bir araya getirilebilmesini sağlamaktır. Bu itibarla kuruluş faaliyetlerinin her
iki taraf için de fayda sağladığı ve bir uyum ortamı yarattığı düşünülmektedir. Kuruluşun
esas aldığı değerler doğrultusunda, gerçekleştirilen aktiviteler insanlar, içerisinde
bulundukları ve çevrelerindeki dünya arasında
uyum sağlamakta ve toplumu iyilik, güzellik,
hakikat, sevgi, coşku, bilgi, özgürlük, hoşgörü
ve
saygı
gibi
değerlere
daha
çok
yaklaştırmaktadır.
Kuruluş
çalışmalarıyla
toplumun sosyal ve kültürel yaşantısı
desteklenmekte, bu bağlamda engelli kişilerin
topluma adapte olabilmeleri için kurumsal
yardımcı bakım hizmetleri sağlanmaktadır.
Toplumun engelli kişilere karşı geliştirdiği tutum
olumlu bir yaklaşımla şekillendirilmektedir.
Kuruluş öncelik olarak iki hedef gruba hitap etmektedir: engelli ve engelsiz gençler. Bu
yaklaşımı genel anlamda “karma yetenek grupları” terimi ifade etmektedir. Kuruluş
faaliyetlerine şu an itibariyle yaklaşık 20 kişilik, engelli gençlerden oluşan bir grup
katılmaktadır. Engelsiz gençlerin sayısı ise (aktivitelere göre değişmekle birlikte) 30 ile
50 kişi arasındadır. Kuruluş engelli gençlere özellikle ulaşma çabası göstermemekte, iyi
yapılandırılmış bir sisteme sahip olması nedeniyle gençler ve ailelerinin kendileri
programlara katılma isteği göstermektedir. Kuruluş, özellikle orta öğretim öğrencisi
olan engelli gençlere ulaşmaktadır. 25 yıllık çalışma hayatı boyunca yaklaşık 3.000 –
4.000 gence ulaşılmıştır. Hedef grupların ikincisi ise engelli gençlerin yer aldığı aileler ve
toplumun genelinden oluşmaktadır.

Gençlik çalışmalarına ilişkin ilkeler
§

Tüm insanlar eşittir.

§

Herkes bir fayda sağlayabilir (hiç kimsesalt tüketici değildir) ve herkes
karşısındakiyle paylaşabileceği bir şeylere sahiptir.

§

Herkesin anlayabileceği bir dille konuşmamız gerekir.

§

Günlük yaşam içerisinden bazı fırsatlar çıkarmaya çalışıyoruz.

§

İşbirlikleri kurarak,farklı kuruluş ve girişimleri bir araya getiriyoruz.
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İnsan kaynakları
Kuruluş faaliyetlerinde biri yarı zamanlı yalnızca iki adet çalışan (program çalışanı) yer
almaktadır. Bu kişiler yardım sektörü ile ilgili lisans düzeyinde bir eğitim geçmişine
sahiptir. Vakfın düzenli aktiviteleri ise, gençlerden oluşan 10 kişilik bir gönüllü grubu
tarafından yürütülmektedir.
Žilina kentiyle iş birliği içerisinde vakıf tarafından, ayrı bir kuruluş olan fakat “The Land
of Harmony Vakfı” ile yakın bir ilişki içerisinde olan, aynı binayı ve personeli kullanan
Destek Hizmetleri Kurumu (Agency of Support Services) oluşturulmuştur. Kurumda
aktif olarak, biri yarı zamanlı olmak üzere iki sosyal çalışmacı görev yapmakta, kurucusu
ise yine yarı zamanlı olarak müdürlük görevini üstlenmektedir.

Finansman
Birçok kaynak tarafından desteklense de, vakfın birincil finans kaynağını bağış
etkinlikleri oluşturmaktadır. (Sergilenen aktif yaklaşım, bireysel etkinlik ve aktivitelerin
başarısı sayesinde) vakıf, her yıl birçoğu doktorlardan oluşan ve büyük şirketleri de
kapsayan onlarca yeni sponsor kazanmaktadır. Ayrıca diğer vakıflar ya da devlet
kurumları, Avrupa çapında ve uluslararası alanda hizmet veren hibe programları ve
kuruluşlar, yerel ve bölgesel belediye birimleri ve STK’lar için ayrılan yüzde ikilik vergi
gelirleri gibi farklı kaynaklardan faydalanmaktadır. Vakfın faaliyetlerine maddi
yardımlar, ücretsiz hizmetler ya da aktivite ve etkinliklerin organize edilmesinde
sunulan katkılarla da destek olunmaktadır.

PROGRAM HAKKINDA
“The Land of Harmony Vakfı”, hedefine farklı aktivitelerle ulaşmaktadır. Günlük
aktivitelerin en önemlileri arasında engelli ve engelsiz bireylerin bir araya geldikleri,
öğleden sonraları düzenlenen etkinlikler yer almaktadır. Söz konusu aktivitelerde
örgün ve yaygın eğitim yöntemleri, işbirlikli öğrenme faaliyetleri, boş zaman ve hobi
aktiviteleri ile yetenek ve ilgilerine göre aktivitelerin yürütülmesinde yer alan
gönüllülerin katılımına açık kulüp çalışmaları temel alınmaktadır. Söz konusu çalışmalar,
düzenli olmayan fakat kuruluş tarafından planlanan yıllık aktiviteler arasında yer verilen
farklı etkinliklerle desteklenmektedir. Ayrıca gençlerin ilgi alanlarına göre hafta sonu
gezileri ve yaz kampları, toplumun geneline hitap edebilmek için festival tarzı etkinlikler
düzenlenmektedir.
“Sanat dediğimiz şey bir şey yapmaktan çok yapılan şeyin sürdürülebilmesidir. Bizler de, gençlerle birlikte
bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz”.
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Haftalık düzenli yetenek geliştirme aktiviteleri
Haftanın her günü, yılbaşında belirlenen takvime ve gençler ve gönüllülerin ilgi
alanlarına göre belirli aktivite türlerine ayrılmıştır:
§

§
§
§
§
§
§

Pazartesi:LongRoad (Uzun Yol) Kulübü. Bu etkinlikte farklı gruplardan gençler bir
araya gelerek tartışmakta, birbirlerini tanımaya çalışmakta, yeni fikirler edinmekte
ve bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Etkinliğin temel hedefi birlikte olabilmek ve
eğlenceli vakit geçirebilmektedir.
Salı:Sanat ve sahne performansları.
Çarşamba:Yemek pişirme, bilgisayar, müzik buluşmaları.
Perşembe:Dans kulübü, İngilizce, tırmanma duvarı.
Cuma:Okçuluk, hokkabazlık, film kulübü.
Cumartesi:Yüzme, yürüyüş, rafting.
Pazar:Futbol maçları.

Dağ Evi Sanat Etkinlikleri
Ayda bir kez, engelli ve engelsiz gençlerden oluşan bir grup, şehrin dışında bir dağ
evinde bir araya gelmektedir. Gençler burada oyunlar oynamakta, yaratıcı etkinlikler
gerçekleştirmekte, yemek pişirmekte ve birlikte yaşamayı öğrenmektedirler. Böylece
yetenekleri, ilgileri, aralarındaki iletişim ve karşılıklı destek anlayışı gelişmektedir.
Land of Harmony Yaz Etkinliği
Hırvatistan’da deniz kenarında gerçekleştirilen rehabilitasyon amaçlı, kampa katılan
gençlerin sağlık durumları ve aralarındaki dostlukların iyileştirilmesine katkıda bulunan
bir etkinliktir.
Topluma Yönelik “Inter-Nos” (Biz bize) Festivali
Farklı insanların katılım gösterdikleri bu festival kapsamında insanların güçlü yönlerinin
ortaya çıkarılması, (boy, kilo, saç rengi, engellilik durumu ya da banka hesaplarının
doluluğu gibi) hiçbir farklılık göz etmeksizin tüm insanlar arasında bir karşılıklı anlayış
ikliminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Eğlenceli bir atmosferde gerçekleşen bu
etkinliğe, toplum yapısını oluşturan bireyler olarak herkesin katılımı hedeflenmekte ve
bu bağlamda çeşitlilik kavramına vurgu yapılmaktadır. Uluslararası festival etkinliği
süresince çeşitli çalıştaylar ve aktiviteler düzenlenmekte, engelli ve engelsiz
vatandaşların performansları sergilenmektedir. Festival kapsamında ayrıca kent halkı
ve ziyaretçiler için, engelli olarak yaşamanın zorluklarını tecrübe etme, engelli bireylerin
günlük hayatlarında karşılaştıkları güçlükleri anlayabilme fırsatı sunulmakta ve böylece
özel ihtiyaç sahibi kişilere ilişkin bir farkındalık yaratılmaktadır.
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Jašidielňa Festivali (1990 - 2014)
Yaratıcılık ve hayal gücüne dayalı bu festival, düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmiştir.
Festivalde, farklı Avrupa ülkelerinden 200’ü aşkın katılımcı ile birlikte Žilina şehrindeki
orta öğretim kurumlarından yine 200’den fazla öğrencinin oluşturduğu bir gönüllü
grubu yer almıştır. Biz bize (Inter-Nos) Festivali, bu etkinliğin devamı niteliğindedir.
Festival süresince katılımcılara, yaratıcı çalıştaylarda yer alma, kısa tiyatro
performansları sergileme, fuar çalışmalarına katılma, uzmanların çalışmalarını
görebilme, konser, disko, dans ve oyun gibi etkinliklere katılabilme fırsatı sunulmuştur.
“Yeni başladığımda, çok üzücü bir şekilde, sadece engelli insanlarla buluşuyordum. Hepimiz basmakalıp
düşünceleri değiştirebilmek için bir şeyler yapmak zorundaydık. Sokaklarda görünür olmak ve nasıl
eğlenebileceğimizi, engellerimize rağmen nasıl dans edebileceğimizi göstermek istiyorduk”. (teraz.sk, 2014).

Erasmus Programı & Aktif Gençlik (Youth in Action) Kapsamındaki Aktiviteler
Vakıf, gençlik değişim programlarına destek olmakta, Avrupa gönüllülük hizmetine ev
sahibi ya da kaynak kuruluş olarak katkı sağlamakta, özellikle de karma yetenek
gruplarına odaklanarak engelli gençlerin katılımını teşvik etmeye çalışmaktadır.

Barınma Merkezi Projesi (ShelteredHousing)
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Engelli insanlara yönelik barınma merkezlerinin kurulmasıyla, bu insanların bağımsız
olabilmeleri ve bağımsız bir alanda yaşamaları, çalışmaları ve boş vakitlerini yine bu
alanlarda geçirmeleri hedeflenmiştir. Bu aktivite Destek Hizmetleri Kurumu olarak
adlandırılan, Land of Harmony Vakfı tarafından oluşturulan, vakıfla işbirliği içerisinde
fakat vakıftan bağımsız hareket eden bir kuruluş tarafından yürütülmektedir.
Işıkların Kutlaması (Celebreation of Lights) Etkinliği
Noel kutlamaları öncesinde, vakıf yetkililerinin, destekçilerin, işbirliği içerisindeki
sanatçıların, hayırseverlerin ve gazetelerin buluştuğu bir etkinliktir. Bu etkinlikte
faaliyetlerin yansımaları ve yılın değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla
ayrıca ForrestGump ödülü takdim edilmektedir. Bu ödül, geride bırakılan yıl boyunca
hayatı için önemli bir adım atan engelli kişilere, kendi yöntemleriyle toplum içerisindeki
engelli kişilere yardım eden şahıslara ve en iyi sponsora verilmektedir. Tracy’sTiger
(Tracy’nin Kaplanı) Özel Ödülü ise yıl içerisinde çalışmalara en çok katkı sağlayan
sanatçılara verilmektedir.

Engeller ve sorunlar
İnsanlar, genellikle engelli kişilerle etkileşim kurmaktan çekinmektedirler. Bunun tam
olarak ön yargılardan kaynaklanmadığını, daha çok iletişim ve deneyim eksikliğinden
kaynaklandığını tespit ettik. Bu itibarla, pro-aktif bir yaklaşım sergilemek bizim
elimizdedir. Fakat başlangıç aşamasında büyük beklentilere de girmememiz
gerekmektedir. Küçük girişimlerin ve ortak aktivitelerin daha büyük işbirliklerine ve
daha güçlü ilişkilere temel oluşturacağı düşünülmektedir. Buzların kırılabilmesi için
ortak aktiviteler oldukça önemlidir. Bu etkinliklere bir de eğlence katabilmeyi
başardığınız takdirde işler çok daha kolay hallolacaktır.
Engelli çocuklar ve gençlerin karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri de, annebabalarının aşırı himayeci yaklaşımıdır. Çocukları için en iyisini sunabilmeyi amaçlayan
samimi bir çaba ile anne-babalar zaman zaman çocuklarının taşıdıkları potansiyeli
görememekte, bu durum da gelişimin yetersiz düzeyde seyretmesine yol açmaktadır.
Fakat bu yaklaşım güçlü bir deneyime dönüştürülebilir. Bu bağlamda vakıf, çocuklarının
bağımlı bir yaşamdan yeterli düzeydeki bağımsızlığa geçiş sürecinde adeta yeniden
doğuşlarına tanıklık etmeleri amacıyla, gerçekleştirilen aktivitelere anne-babaları da
davet etmektedir:
“Anne-babalar aktivitelere gelirken çocuklarının ayakkabı bağlarını bağlamaya başlamaktadır. Hâlbuki
bizler, bağımsız bireyler olmalarını arzu ediyoruz. Yine aynı anne-babalar çocukların etrafında dönüp
durmaktadır. Bu yüzden onlara: “Etkinliklere geldiğinizde sadece ellerinizi ceplerinize sokun ve
çocuğunuzun neler yapabileceğini izleyin. Çocuğunuzu bir engel olarak görmek zorunda değilsiniz.
Çocuğunuzun yapabilmesini istediğiniz şeyleri hayal edin. Çocuğunuz zaten belirli bir eğilime sahip
durumdadır. Sonrasında ise beraberce hayal kurmaya başlayabilirsiniz” gibi ifadelerle telkinde
bulunmaktayız.
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Engelli kişilerle iletişim kurarken doğru yöntemin seçilmesine özen gösterilmelidir. Tüm
insanlar, kendilerine eşitlik ve saygı değerleri çerçevesinde yaklaşılmasını isterler. Aksi
takdirde sizi görmezden gelecek ya da genellikle insanların kendilerini, aslında
kendilerinin yapabileceği eylemlerde kullandıkları düşüncesiyle size tamamen boyun
eğeceklerdir. Bu yaklaşım ya da davranışların her ikisi de yanlıştır.
Bizler çalışmalarımız neticesinde, kendi mekânınızda, karma yetenekgruplarıyla
çalıştığımız zamanlarda, tüm aktivitelerin bu gruba yönelik olmaması gerektiğini
öğrendik. Toplumun geri kalan kesimiyle, diğer vatandaşlar, kurum ve kuruluşlarla
bağlantı kurmayı unutmamalıyız. Bunun farkında olmadığımız takdirde kendi
kurumunuz içerisinde bölünmeye yol açabiliriz. Sosyal içerme kavramı aynı zamanda
şeffaflık da gerektirmektedir.

Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Zihinsel engelli katılımcılarımızdan “Anton”: “Bu vakfa çok şey borçluyum. Öncelikle burada, gönüllüler de
dâhil olmak üzere, birçok yeni arkadaş kazandım. ‘Normal’ bir hayat yaşamaya başladım. Bana, kendi
evimde yaşayabilmem için destek oldular. Eşyalar için de yardımcı oldular. Vakıf, kendi ayaklarım üzerinde
durabilmemi ve iş sahibi olabilmemi sağladı. Bu benim için çok ama çok önemli bir gelişmeydi. Artık
çalışabiliyor ve çalışmam karşılığında kendi maaşımı alıyorum. Vakıf ayrıca dünyayı dolaşmamı sağladı.
Belçika, İskoçya, Almanya ve İsviçre’yi gördüm. Ve her yaz vakıfla birlikte Hırvatistan’ı ziyaret ediyorum.
Böyle olmasaydı yalnız kalacak ve futbol stadyumlarında vakit geçirecektim. Böyle bir hayat çok üzücü
olurdu”.

Zihinsel engelli katılımcılarımızdan “Agnes": “Vakıfta birçok arkadaş edindim. Aktivitelere katıldım ve
onlarla birlikte hafta sonu gezilerine gittim. Orada konuşabileceğim insanlar var. Diğer arkadaşlarla
eğlenebiliyorum ve orada çok şey öğreniyorum. Ayrıca seyahat edebilme imkânım da var. Böyle olmasaydı
yalnız kalacaktım. Çünkü hayatımda başka kimsem yok.”

Ödüller
“The Land of Harmony Vakfı” ve yöneticisi
SoňaHolúbkováulusal düzeyde prestij sahibi
Bridge Award 2015, Orange Foundation
Award 2013 ve Slovakya Yılın Kadını 2013
gibi birçok ödüle layık görülmüştür.
GENÇLİK ÇALIŞMALARINA
YÖNELİK ÖNERİLER
§

Değişim bir gecede elde edilmez. Özellikle de sosyal içerme hususunda değişim…
Oldukça uzun bir süreç gerektirir ve bu süreçte insanları değişime hazırlamanız
gerekir. Sabırlı olmak oldukça önemlidir fakat aynı zamanda vizyon ve hedeflerden
şaşılmamalı, varılacak noktaya adım adım yaklaşılmalıdır.
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§

Sosyal içerme kavramının desteklenebilmesi hiç de kolay değildir ve bunun
başarılabilmesi için belirli bir yöntem de bulunmamaktadır. Bu nedenle başarısızlığa
hazır olunmalı ve her deneyimden bir şeyler öğrenilmelidir. Aksilikler bizleri
yıldırmamalıdır. Deneyimlerin kişisel anlamda gelişim sağlayabilme ve farklı
yöntemlerin kullanımını öğrenme fırsatı sunduklarını görebilmek oldukça önemlidir.

§

Eylem ve aktiviteleri organize ederken, hitap etmeyi amaçladığınız insanlarla iletişime
geçtiğiniz süreçten daha fazla zaman harcadığınızda, harcadığınız bu zamanın
kuruluşunuzun misyon ve hedeflerine sağladığı katkıları düşünün ve bu eylemin kişisel
bir doygunluk ve zevk sağlayıp sağlamadığına bakın. Bu konuda esnek olun, projeler
başarılı olsa dahi geri adım atmaktan ve daha iyi yöntemler aramaktan korkmayın.

§

Sosyal içerme kavramını ciddiye almak demek, engel sahibi ya da hakkaniyetsizlik
kurbanı olan insanları araştırmak, onları davet etmek ve sevmeyecek ya da tekrar
gelmeyecek olsalar dahi bazı aktivitelerde yer almalarını teklif etmek demektir.

§

Kendinize sormalısınız: “Özel eğitim kurumlarını ve sınıfları ziyaret ettik mi? Ayrıca
engelli çocukları ve gençleri davet ettik mi? Bunlardan yüzde kaçı kendi
toplumumuzun birer parçası ve yüzde kaçı topluluk ve aktivitelerde yer almakta?

§

Yeni şeylerden ve insanlardan çekinmek kabul edilebilir bir durumdur. Hiç kimse
sizden toplumdaki tüm engelli insanlara hitap etmenizi beklememektedir. Bir, iki ya
da birkaç kişiyle başlayın. Önce deneyin ve kendi deneyimlerinizle ilerlemeye çalışın.
Şimdiye kadar hiç denemeyenler, sosyal içerme konusunu ciddiye aldıklarını da iddia
edemezler.

§

Gençlik çalışmaları bağlamında çeşitli engel türleri ve farklılıklar hakkında temel
bilgiler edinmek faydalı olacaktır. Fakat her insan kendi hayatını yaşamakta, kendine
özgü ihtiyaçlar barındırmaktadır ve zorluklara karşı mücadelede kendilerini motive
eden şeyler de benzersizdir. Bu nedenle engelli kişilere (ya da ebeveyn veya
yardımcılarına), hangi özel ihtiyaçlarının bulunduğunu ve kendilerini güvende
hissetmeleri, grup çalışmasından en yüksek verimi elde edebilmeleri için onlara nasıl
yaklaşmanız gerektiğini sormak oldukça önemlidir.

§

Kişilik ve yeteneklerin güçlü yönlerine odaklanın. Çocuk ya da genç insanın neler
bildiği ve neler başarabileceği hususları üzerinden ilerleyin. Tekerlekli sandalyeyle
yaşayan bir insana çömelme hareketi yaptıramazsınız fakat özel egzersizlerle ellerini
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güçlendirmelerini sağlayabilirsiniz. Tekerlekli sandalyeyle yaşamak hiçbir fiziksel ve
benzeri aktivitenin gerçekleştirilemeyeceği anlamını taşımamaktadır.
§

Toplumun sahip olduğu tüm kaynaklardan yararlanın. Zaten var olan şeyler sunmaya
çalışmayın. Mesela yüzmeye ilgi duyan kişiler için bir yüzme havuzunun nasıl
yapılabileceğini göstermekten çok, hitap ettiğiniz insanların havuza nasıl
erişebileceklerini düşünün. Ve en sonunda da, sosyal içerme kavramının asıl anlamını
gözeterek, anaakım toplumla bütünleşme sağlayın.

§

Engelli insanların yapılan tüm aktivitelerde eşit birer partner, etkinliklerin odak
noktası ve aynı zamanda kuruluş faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğiniz
eylemlerin en önemli katılımcıları olmaları gerektiğinin bilincine varabilmek oldukça
önemlidir. Kendileriyle ortak aktiviteler yapmaktan korkmamak ve ihtiyaçları,
yetenekleri ve benzeri özellikleriyle birlikte neler başarabileceklerini düşünerek
ilerleyen süreçte değişiklikler yapabilmek gerekmektedir.

§

Engelli insanlara hitap ederken gerekli en önemli unsurlardan biri de mizahtır. Engelli
ya da engelsiz insanların kendilerini çok ciddiye almadıkları durumlarda birbirleri ya
da içerisinde bulundukları durumlarla ilgili şakalar yapabilmeleri oldukça fayda
sağlayacaktır. Mizahın insan ilişkileri üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır ve bu
durum sosyal içerme kavramı için de oldukça faydalıdır. Bu yüzden insanları mutlu
eden, eğlendirici, rahatlatıcı ve bazen çok az bir gerilemeye neden olabilecek belirli
aktiviteler yapmaya çalışın.

Daha fazla bilgi için nkh@slovanet.sk e-posta adresi üzerinden “The Land of Harmony
Vakfı”
ile
iletişime
geçebilir,
http://www.nkh.skweb
sayfasını
ya
dahttps://www.Facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonieFacebook sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

Özet:
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STORM Topluluğu; çeşitli hedef grupların riskli davranışlarını önlemeyi amaçlamaktadır.
Topluluğun yaklaşımı, zarar azaltma felsefesine ve riskli davranışları en aza indirme
ilkelerine dayanır. Zarar azaltma felsefesi, bireysel davranışların sonuçlarıyla ilgili riskleri
azaltmayı amaçlar. Düşük eşikli erişim ilkesi ise istisnasız tüm yararlanıcıların ihtiyaç
duydukları hizmetlere fiilen erişebilmesini öngörmektedir. Kuruluş, beş temel program
yürütmektedir: riskli davranışlara yönelik birinci basamak önleme çalışmaları yürüten
STEREO Programı; “örgütlenmemiş” çocuklara ve genç bireylere yönelik birinci
basamak önleme çalışmaları yürüten CIRCUS (Sirk) Programı; uyuşturucu bağımlıları ve
seks sektöründe çalışan kişiler arasında saha sosyal çalışmaları yapan ve uyuşturucu
kullanımıyla ilgili ikinci basamak önleme çalışmaları yürüten STEP FORWARD (Bir Adım
İleri) Programı; uyuşturucu kullananlar ve seks sektöründe çalışan kişiler için bir temas
(yardım) merkezi yürüten ZONA Programı; halkın geneline yönelik önleyici, bilgilendirici
ve farkındalık arttırıcı faaliyetler yürüten ECHO (Yankı) Programı.

KURULUŞ HAKKINDA
STORM; 2002’de kurulmuş bir STK’dır. Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığının
akredite kurumudur ve Slovakya’nın iki bölgesinde-Trnava ve Nitra’da- faaliyet
göstermektedir. Topluluk; Nitra Üniversitesinde sosyal çalışmalar ve sağlık çalışmaları
alanında uzmanlaşan öğrenciler ve öğretmenler tarafından kurulmuştur. Topluluk
çalışmalarının kökeni, Slovakya’da zarar azaltma programlarını kurulmasını
desteklemek amacıyla AB tarafından finanse edilen programlara dayanmaktadır.
Kuruluş; çalışmalarına hâlihazırda riski davranışlar sergileyen insanlara odaklanan STEP
FORWARD programıyla başlamıştır. Topluluk; bu programdan elde edilen deneyimlere
dayanarak, sorunları daha çıkmadan önlemek amacıyla, kullanıcılara yönelik bir önlem
programı geliştirmeye karar vermiştir. CIRCUS programı bu şekilde ortaya çıkmıştır.
CIRCUS programı; düşük eşikli bir merkez (herkese açık kulüp) şeklinde düzenlenmiş
olup kentsel bölgelerde yaşayan genç bireylere güvenli bir ortam sunmaktadır. Öte
yandan, zaman içerisinde diğer genç bireylere de ulaşma ihtiyacı duyulmuştur ve
böylece STEREO programı oluşturulmuştur. Kuruluş; bu program vasıtasıyla okullardaki
genç bireylere ulaşmaya başlamış ve riski davranışları önlemeye yönelik bir program
yürütmeye başlamıştır. Zaman içerisinde, STORM, aşağıda ele alınan yeni programlar da
geliştirmiştir.

Kuruluşun misyonu
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Kuruluşun temel amacı; uyuşturucu kullanımını azaltmak ve uyuşturucu bağımlılığına
neden olan ya da uyuşturucu kullanımının sonucu olan riskli davranışları en aza
indirgemektir. Kuruluş; birinci, ikinci ve üçüncü basamak önleme alanlarında
çalışmaktadır. İlk temas enstitüsünün kurulmasına ve yürütülmesine de
odaklanmaktadır. Önleme çalışmaları alanıyla
(sosyal çalışmalar, temas ve saha çalışmaları)
ilgilenen bireyleri ve kurumları bir araya
getirmeyi
amaçlamaktadır.
Kuruluş;
bağımlıkların önlenmesi ve çeşitli hedef
grupların riskli davranışları hakkında bilgi verici
materyaller hazırlamakta ve dağıtmaktadır.
Kuruluşlar; hem Slovakya’dan hem de
yurtdışından devlet kurumlarının, kamu
kuruluşlarının, belediyelerin ve STK’ların
katılımını mecbur tutmakta; bu da kuruluş amaçlarının ve programının hayata
geçirilmesi ve uygulanması için ideal koşulları yaratmaktadır. Kuruluşun temel ilkeleri
şunlardır: pragmatizm, insani değerler, risklerin ve zararın azaltılmasına odaklanma,
maliyetler ve faydalar arasında denge kurmak, kullanıcılarla yapılan çalışmalarda aciliyet
taşıyan hedeflere öncelik vermek.
Programa çeşitli türlerde yararlanıcılar katılmaktadır ve aktif kullanıcılar ile kayıtlı
kullanıcılar arasında bir ayrım bulunmaktadır. Programın hedef grupları; uyuşturucu
madde kullanıcıları, seks sektöründe çalışan kişiler, evsizler, çocuklar ve gençler,
öğrenciler, aile üyeleri ve genel halktır. STEP FORWARD Programına kayıtlı yaklaşık
1000 uyuşturucu kullanıcısı ve seks sektörü çalışanı vardır, yaklaşık 180 aktif kullanıcı
bulunmaktadır. CIRCUS programı kapsamında ise yaklaşık 130-140 bireysel kullanıcı yer
almaktadır, düşük eşikli erişim merkezi (herkese açık kulüp) her gün yaklaşık 20
kullanıcı tarafından ziyaret edilmektedir. ECHO ve STEREO programlarında kullanıcı
sayısı izlenememektedir, çünkü bu programlar sadece bazı dönemlerde faaliyet
göstermektedir. Kuruluş; kullanıcıların isimleri, adresleri vb. ilgili ayrıntılı kayıtlar
tutmamaktadır. Çünkü kuruluşun temel ilkesi, katılımın önündeki (özellikle de
kullanıcıların karşı karşıya kaldığı olduğu bu hassas konularda) engelleri en aza
indirgemektir.

İnsan kaynakları
STORM topluluğunun 21 daimi üyesi bulunmaktadır. Daimi üyeler; işletme ruhsatı
kapsamında ve/veya sözleşmeli olarak çalışmaktadır. STORM ekibinde, program
çalışanlarının yanı sıra 3 denetçi, 1 avukat ve 2 hemşire de bulunmaktadır. Kuruluş; çeşitli
uzmanlıklara sahip dışarıdan eğitimcilerle de işbirliği yapmaktadır. Program
personelinin yarısı sosyal çalışmalar alanında eğitim almıştır, geri kalanı üniversitelerin
çeşitli bölümlerinden mezun olmuş uzmanlardır. Kurum, gönüllülerle de çalışmaktadır.
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Kuruluşta çalışmaya yeni başlayan kişiler (ücretli ya da gönüllü) ilk olarak en az 60
saatlik dâhili bir eğitim almaktadır. Bu eğitim, kuruluşun kendi tesislerinde sürekli olarak
sağlanmaktadır. Eğitim programı; saha uygulamalarına ve bilgi birikimine yönelik
dersleri içermektedir. Program altı aydan uzun sürmektedir ve program kapsamında
çeşitli konularda (Örneğin; Düşük Eşikli Erişim İlkeleri, Sosyal Hizmetlere Giriş, Zarar
Azaltma vb.) eğitimler sunulmaktadır. Kuruluş; her ders konusu için ayrı kılavuzlar
hazırlamıştır.
Storm Topluluğu, yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta yerel ve bölgesel belediyeler
olmak üzere diğer paydaşlarla ve STK’larla da işbirliği yapmaktadır. Kuruluş, çeşitli
kaynaklardan finansman sağlamaktadır. Finansman için özellikle de çeşitli bakanlıkların,
yerel ve bölgesel belediyelerin ve vakıfların hibelerinden faydalanılmaktadır.
PROGRAM HAKKıNDA

Topluluk; hâlihazırda beş temel program yürütmektedir: STEP FORWARD, CIRCUS,
STEREO, ZONE ve ECHO.
STEP FORWARD
Kuruluşun en eski programıdır. Nitra, Trnava ve Sered şehirlerinde yürütülmektedir.
Program; riskli davranışların sonuçlarını en aza indirgemek için zararların azaltılmasına
ve kamu sağlığının iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Bu programın hedef kitlesi; riskli
davranışlarını sona erdirmek gibi bir niyeti bulunmayan seks sektörü çalışanları ve
kendilerine uyuşturucu enjekte eden aktif uyuşturucu kullanıcılarıdır. Dolayısıyla,
ırklarına, dinlerine ya da sosyal statülerine bakılmaksızın istisnasız tüm yaralanıcılar
programdan faydalanabilmektedir. Program kapsamında yararlanıcılara çeşitli
hizmetler sunulmaktadır. Örneğin şırınga değiştirme hizmetleri (kullanılmış şırıngaların
yenileriyle değiştirilmesi), steril materyallerin dağıtılması, sosyal hizmetler, yasal
tavsiyeler, sosyal yardım ve bilgi hizmetleri gibi hizmetler sağlanmaktadır. Programın
bütün bileşenleri; yararlanıcılara yönelik birinci basamak ve üçüncü basamak bakım
hizmetleri arasındaki boşluğu etkin bir şekilde doldurmaktadır. Yararlanıcılar merkeze
gelebilmekte ya da çalışanlar araçla sahaya gidebilmektedir. Çalışanlar belirli bir yeri,
haftanın belirli günlerinde ve belirli zamanlarda ziyaret etmektedir. Dolayısıyla
yararlanıcılar ihtiyaç duydukları hizmeti nerede ve ne zaman alabileceklerini
bilebilmektedirler.
CIRCUS
Bu program; çok sayıda apartman içeren, fakat boş zamanlarını değerlendirmeleri için
çocuklara ve gençlere yeterli sayıda anlamlı etkinlik sunamayan kentsel konut
alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmuştur. Yaklaşık altı ay süren hazırlık
çalışmalarının ardından, kuruluş, Klokočina mahallesinde giriş eşiği düşük bir merkez
(herkese açık kulüp) kurmuştur. Merkez ve program, hâlihazırda, belediye halk
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merkezinin binasında, eskiden anaokulunun bulunduğu yerde hizmet vermektedir. Aynı
binada spor salonu, doğumevi vb. farklı kuruluşlar ve hizmet tesisleri de yer almaktadır.
Kurumun belediyeyle yıllık 1 € tutarında bir kira sözleşmesi vardır.
Program; çocuklar ve gençler arasında sosyo-patolojik olguların önlenmesine
odaklanmaktadır. Düşük eşikli kulüp formatı altında yardım hizmetleri sağlanmakta ve
Nitra şehrinin konut alanlarındaki sokaklarda sosyal çalışmalar yapılarak saha hizmetleri
sunulmaktadır. Program; sokaklara ve sokak yaşamına güvenli bir alternatif
sunmaktadır. Gençlere boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri
yeni
yollar
keşfetmeleri için olanaklar sağlanmakta;
farklı değerleri, iletişim şekillerini ve
çatışma çözüm yollarını keşfetme fırsatı
sunulmaktadır. Gençlik çalışanları; boş
zaman etkinlikleri vasıtasıyla hedef grupla
teması sürdürmektedir. Yararlanıcılar;
ödüllendirici deneyimler ve olumlu
teşvikler vasıtasıyla özgüvenli, sorumluluk
sahibi ve bağımsız olmaları yönünde cesaretlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, program,
yararlanıcılara bilgi ve danışmanlık da sağlamaktadır. Yararlanıcıların kritik ve stres
verici sorunlarını çözmelerine yardımcı olmakta, katılımlarını arttırmakta ve sosyal
becerilerini geliştirmektedir. Program kapsamında halkın ve sosyal çevrenin de önleyici
program çalışmalarına dâhil edilmesi için çaba gösterilmektedir.
Programın hedef kitlesi; olumsuz sosyal koşullarda, gelişimlerini teşvik etmeyen bir
ortamda ve imkânsızlıklar içinde büyüyen 11-22 yaşları arasındaki çocuklar ve gençlerdir.
"Oturduğumuz muhitte 30.000 kişi yaşıyor ve gençlere boş zamanlarını değerlendirmeleri için hiçbir imkân
sunulmuyor. Gençler ya sıkılıyorlar ya da başa çıkmakta zorluk çektikleri, sorunlu bir gençlik döneminden
geçiyorlar ve bu soruna bir çare olarak gördükleri çeşitli şeyleri deniyorlar… Davranışlarını değiştirmeleri ve
bu konuda farklı düşünmeleri gerekiyor. Gördükleri farklı rol modeller ve davranış modelleri temelinde,
onlara farklı şekillerde kullanılabilecekleri çeşitli olanaklar sunuluyor. Gençlere bilgi hizmeti sağlanıyor ve
onlarla motive edici görüşmeler yapılıyor. Bu, uzun vadeli bir çalışma. Özellikle de gençlerin uyuşturucu
kullanımı, Vandalizm, rastgele cinsel ilişkiler ya da aşırılık gibi şeyleri deneyimlediği durumlarda bu süreç
uzayabiliyor."
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CIRCUS Programının temel hedefleri ve görevleri:
§

§
§

§
§
§
§
§

Düşük eşikli erişim ilkesi (sunulan alana, etkinliklere ve hizmetlere katılımın
önündeki engellerin en aza indirgenmesi) ve zarar azaltma felsefesi (risklerin
azaltılması) doğrultusunda gençlerle çalışmak ;
Kaliteli sosyal hizmetler sağlamak;
Hedef grubun deneyimlediği sosyo-patolojik olguları azaltmak; niteliksiz suçları,
vandalizmi, uyuşturucu kullanımını, cinsel şiddeti ve okulu asma eğilimini azaltarak
şehrin güvenliğini arttırmak;
Önleme faaliyetleri gerçekleştirmek, bağımlılık yapan ve yapmayan madde
kullanımının ve bağımlılığın ortaya çıkmasını önlemek;
Yararlanıcıların krizlerle ve stresli durumlarla başa çıkmasına yardımcı olmak;
Çocukların ve gençlerin katılımını arttırmak, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek;
Nitra şehri Klokočina yerleşim bölgesinde sosyal bir ağ oluşturmak için, halk
merkezi ile işbirliği içerisinde, toplulukla/mahalleyle temas kurmak;
Yerel halkın, velilerin, diğer kuruluşların vb. çeşitli türlerdeki önleyici programlara
dâhil olmasını sağlamak.

Program vasıtasıyla şunlara benzer çeşitli hizmetler de sunulmaktadır: hem çocuklara
ve gençlere hem de aile üyelerine yönelik danışmanlık hizmetleri, temas çalışması,
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış boş zaman etkinlikleri, ilgi çekici etkinlikler ve
sanatsal çalıştaylar vb., kriz ve sosyal müdahale, çocuğun mevcut durumunu
iyileştirmek ya da istikrara kavuşturmak için gereken diğer hizmetler (iş ve işçi bulma
kurumları, çalışma ofisleri, sosyal ilişkiler ve aile, mahkemeler vb.). Kuruluş; program
kapsamında eğitimler, münazaralar, halk etkinlikleri, etkileşimli çalıştaylar
(yararlanıcılar, aile üyeleri ve mahalle halkı için) da düzenlemektedir.
STORM Topluluğu; CIRCUS programı çerçevesinde yerel halkı desteklemek amacıyla
topluluğun kendisiyle de çalışmaktadır. Bu doğrultuda, çeşitli açık hava etkinlikleri
(Örneğin;Nitra pikniği vb.) de düzenlemektedir. Burada amaç, bu yerleşim alanında
yaşayan insanları bir araya getirmek, aralarında bağlar kurulmasını sağlamak, ortaklaşa
gerçekleştirilecek boş zaman etkinlikleri için bir alan yaratmak ve topluluk ilişkilerini
güçlendirmektir.
STEREO PROGRAMI
Bu program kapsamında zarar azaltma felsefesi uygulanmakta ve etkileşimli grup
çalışmaları vasıtasıyla ilk ve ortaokullarda birinci basamak önleme çalışmaları
yürütülmektedir. Program personeli; madde bağımlılığı ve diğer türden bağımlılıkların
yanı sıra, sadece gençleri değil toplumun tamamını ilgilendiren alkolizm, sigara
kullanımı, uyuşturucu kullanımı, güvenli internet kullanımı, kumar, bilgisayar oyunları,
HIV/AIDS, insan kaçakçılığı, grafiti, zorbalık, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet eğitimi
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vb. konulardadaokula yeni bilgiler ve veriler sağlamaktadır. Temelde, yanlış bilgileri
düzeltmeye ve gençlerin inandıkları mitleri ortadan kaldırmaya odaklanmaktadırlar.
Tüm önleme toplantılarının sabit ve belirli bir yapısı vardır. Bu toplantılar, geliştirilen
kılavuz doğrultusunda düzenlenmektedir. İlgili kılavuzda yukarıda listelenen konuların
her birine yönelik etkinlikler bulunmaktadır. Bir önleme toplantısı yaklaşık 90 dakika
(okuldaki standart iki ders saati) sürmektedir. Öğrenciler; bireysel tavsiyeler ve
danışmanlık almak için program çalışanlarıyla temasa da geçebilmektedirler. Okulun on
beş konu arasından seçim yapma olanağı bulunmaktadır.
ZONE PROGRAMI
Bu program; şırıngayla uyuşturucu alan bağımlılar, seks sektöründe çalışan kişiler, bu
kişilerin aileleri, yakın akrabaları ve Sered semti sakinlerinin yanı sıra uzmanlar ve genel
halk için tasarlanmıştır. Program kapsamında, ziyaret merkezi hizmetleri gibi çeşitli
hizmetler sunulmaktadır. Program personeli; durumlarını düzeltmeye çalışan kişilere
yardım sağlamakta, riski davranışlarının yol açtığı zararı en aza indirgemeye, kan ve
cinsel yolla bulaşan hastalık riskini azaltmaya çalışmaktadır. Sağlanan hizmetler ücretsiz
ve anonimdir; sosyal meseleler, hukuki konular ve sağlıkla ilgili tavsiyeler verilmektedir
Program kapsamında temas çalışması yapılmakta, riskli davranışın ortadan kaldırılması
ve uyuşturucu alma uygulamasının daha güvenli olması açısından gerekli olan
materyaller dağıtılmakta ve kullanılmış şırıngaların değiştirilmesine yönelik bir şırınga
değiştirme hizmeti de sunulmaktadır. Yararlanıcıların avukat, hemşire, psikiyatrist vb.
uzmanlarla temas kurması kolaylaştırılmakta, kriz ve durum müdahalelerine yönelik
hizmetler sunulmakta, idari konularda (iş başvurusu, sosyal ve sağlık yardım başvuruları
ve gerekli belgeler vb. konularda) yardım sağlanmaktadır. Programdan faydalanan
kişilerin çoğu evsizdir ve hem önemli kişisel belgelerini saklamak için hem de yazışma
adresleri olarak merkezi kullanabilmektedir. Merkezde yararlanıcıların hayatlarıyla ilgili
sosyal sorunları ya da sağlık sorunlarını çözmeleri için telefon ya da internet bağlantılı
bir bilgisayar kullanmalarına da yardımcı olunmaktadır. Bilgi verici ve eğitici materyaller,
temel ve noninvazif (müdahalesiz) sağlık hizmetleri ve yiyecek hizmeti (hazır çorbalar,
bisküviler, çay ve su) de sağlanmaktadır.
ECHO PROGRAMI
Kuruluş; bu program kapsamında, önleyici tedbirler alınmasına yönelik farkındalık
arttırıcı etkinlikler düzenlemektedir. Bunlar, genelde düzenli olarak gerçekleştirilen kısa
süreli etkinliklerdir. “İstisnasız herkes için kanun” etkinliği bu etkinliklere bir örnektir.
Bu etkinlik şu varsayıma dayanmaktadır: İnsan haklarının ve kanunların çiğnenmesi
çoğu zaman bu konulardaki farkındalığın zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Temel
hedef gruplar; uyuşturucu kullanıcıları ve seks sektöründe çalışan kişilerdir; zira bu
kişiler çoğu zaman insan hakları ihlallerine ve bu ihlallerin sonuçlarına tanık olmaktadır.
Temas merkezinde ve sokaklarda görev yapan sosyal çalışmacılar; halkın farkındalığını
arttırarak ve zor durumlarda destek sağlayarak faydalanıcıların yaşam koşullarının
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iyileştirilmesine destek sağlayabilmektedir. Yararlanıcıların yasal danışma
hizmetlerinden ve bilgilerden faydalanma olanakları da bulunmaktadır. Çeşitli
semtlerde polisle işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalıştaylar; projenin yenilikçi tarafını
oluşturmaktadır. Çalıştaylar kapsamındaki toplantıların amacı birbirini tanımak, bilgi
paylaşımında bulunmak, programa katılanların faydalanmasına yönelik ortak gündem
maddeleri oluşturmaktır.

Engeller ve sorunlar
SİÇE ilkelerini uygulayan kuruluşun engelli katılımcılara (körler, fiziksel engelliler vb.)
yönelik özel bir hazırlığı bulunmamaktadır ve kuruluşun çalışma yeri engellilerin
ihtiyaçlarına göre düzenlenmemiştir. Zira bu türden özel gereksinimleri olan program
katılımcılarıyla henüz karşılaşmamışlardır. Bununla birlikte, kuruluş, yararlanıcı merkezli
bir yaklaşım benimsediğinden dolayı, özel gereksinimleri ve şartları olan bir yararlanıcı
gelip hizmetlerini kullanmak istediği takdirde çözüm aramaya hazırdır. Kuruluşun
karşılaştığı sorunlardan biri de faaliyet gösterdiği topluluğun bazı üyeleri tarafından
kabul görmemesidir. Örneğin, bazı insanlar, düşük eşikli erişim merkezindeki (açık
kulüp) etkinlikler sırasında çocukların ve gençlerin çıkardığı gürültüden şikâyet
etmektedir. Öte yandan, toplumun geri
kalanı da uyuşturucu bağımlılarına ve
seks sektöründe çalışan kişilere olumlu
bir gözle bakmamaktadır ve genelde
onlardan
korkmaktadır.
Bununla
birlikte, anlamadıkları şey şudur: Söz
konusu yararlanıcılarla yapılan bu tür
çalışmalar ve hizmetler; riskleri ve
hastalıkların
yayılma
ihtimalini
azaltarak aslında topluluğa katkıda
bulunmaktadır. Topluluğun farkındalığını arttırmaya yönelik daha fazla bilgilendirme
çalışması yapılması bu anlayışın geliştirilmesine yardımcı olabilir, fakat yine de zarar
azaltma yaklaşımını kabul etmeyen insanlar bulunacaktır.
Bazı gençler coğrafi engellerle karşılaşmaktadır, çünkü düşük eşikli erişim merkezindeki
etkinliklere katılmak için yolculuk etmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bazı aileler
çocuklarının tek başlarına yolculuk etmelerine izin vermemektir. Kuruluş; bu sorunun
çözümü için, sokakta yürütülen çalışma etkinliklerini arttırmış, çocuklara ve gençlere
bulundukları yerde yardım eli uzatmaya başlamıştır. Dolayısıyla artık çalışmaların
tamamı merkezde toplanmış değildir ve sokakta da çalışmalar yürütülmektedir.
Kuruluşun karşılaştığı güçlüklerden bir diğeri de programların ve etkinliklerin
faydalarını, özellikle de nitel çıktıları, kaydetmek ve ortaya koymaktır. İdari çalışmaların
nasıl asgari düzeyde tutulacağı ve kaynakların doğrudan temaslara ve faydalanıcılarla
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yapılan çalışmalara nasıl aktarılacağı da bir sorun teşkil etmektedir. Programların en
önemli nicel etkilerinden biri; kuruluş hizmetlerinin kullanımındaki ya da bu hizmetlere
devam oranındaki artıştır. Faydalanıcıların sorumluluk sahibi davranışlar geliştirmesi
(Örneğin; bağımsız bir şekilde okula hazırlanma, başarıyla mezun olma, özgeçmiş
oluşturma, iş bulma ve işe başvurma vb.) nitel göstergelere dâhil edilebilir. Programlar
gerektirdiği takdirde nicel göstergeler izlenmektedir, fakat nitel göstergeler düzenli
olarak kaydedilmemekte, sadece faydalanıcıyla ilgili bireysel kayıtlar tutulmaktadır.
Bununla birlikte, kuruluş personeli, faydalanıcıların hayatlarını iyileştirmeye katkıda
bulunan çeşitli faktörler bulunduğunun da farkındadır.

Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Kuruluşun CIRCUS programı kapsamındaki çalışmaları sonucunda bazı faydalanıcılar
giderek daha sosyal olmuşlardır. Programlarda ve etkinliklerde gönüllü olarak
çalışmaya başlamışlardır. Genelde kendilerinden küçük çocuklara ve gençlere eğitim
verilirken yardımcı roller üstlenmekte, onlara ağabeylik ya da ablalık etmektedirler.
Gençlik çalışanları için bu, onların kendilerini bir topluluğun parçası olarak gördüklerinin
bir göstergesidir. Bu nedenle de birbirlerine önemli yardımlarda bulunmaya
başlamışlardır. Bir abla ya da ağabey rolü üstlenmek düşük eşikli erişim kulübünün uzun
vadeli etkisine atfedilebilen olumlu değişimin bir göstergesidir ve kulübün gelecekteki
etkinliklerine aktif üyeler hatta gençlik çalışmacıları olarak katılabileceklerine de işaret
eder.
‘’Kuşkusuz, evde sorun yaşayan ya da okulda veya iş yerinde otoritelere tepki gösteren
katılımcılarımız var; fakat eşitlik ilkesine dayanan ortamımız ve tutumlarımız
sayesinde bizimle olan etkileşimlerinde bir süre sonra artık bu sorunu yaşamıyorlar.’’

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§

Gençlere yönelik çalışmalarda düşük eşikli erişim yaklaşımını uygulayın. Çünkü bu
yaklaşım, genç insanları oldukları gibi kabul etme ve onlara bütünüyle saygı duyma
ilkesine dayanmaktadır. Bu, başta biraz zor olabilir; çünkü bazı gençlerin hayatlarında
olumlu modeller ve sırtlarını yaslayabilecekleri kişiler olmamıştır. Bu gençler; gençlik
çalışanlarına ve diğer uzmanlara karşı “sorunlu” davranışlar sergileyebilirler, çünkü
bu, onların çevrelerini, insanları, yeni ilişkileri… test etme yöntemidir… fakat bu
davranışlar karşısında yılmamaya değer…
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§

Her bir katılımcı ile bireysel olarak çalışma yapın. Hayatlarına ve yaşadıkları durumlara
gençlerin gözünden, onların bakış açısıyla bakın. Tüm hayat hikâyelerini ve
deneyimleri ayrı ayrı aklınızda tutmanız gerekir, çünkü bunlar onların davranışlarını
şekillendirmektedir. Bu şekilde, motivasyonlarını, farklı durumlarla ve ilişkilerle baş
etme şekillerini anlamanız kolaylaşacaktır.

§

Gençlerle burada ve şimdi çalışma yürütün. Çalışmalarınıza mevcut durumları ve
(karşılanmamış) ihtiyaçları ile başlayın.

§

Gençlerle herhangi birinin kabul edemeyeceği ya da baş edemeyeceği bir koşul öne
sürmeden çalışın.

§

Gençlerin genel kişiliklerini şekillendirmek ve hayatlarının diğer kısımlarında da
kullanabilecekleri becerileri geliştirmek için çalışın.

§

Yararlanıcıların programı yönetmesine izin verin. Onlara ne istediklerini, ne
beklediklerini ve nelerle ilgilendiklerini sorun.

§

Bir ödül sistemi (ilave etkinliklere erişim, küçük geziler vb.) kullanarak yararlanıcıları
motive edin.

§

Yararlanıcının kaydettiği en küçük gelişmeyi dahi fark edin ve takdir edin.

§

Gençlerin programa çeşitli düzeylerde katılmalarına izin verin.

“STORM Topluluğu” hakkında daha fazla bilgi için druzenie.storm@gmail.com e-posta
adresi
üzerinden
kuruluşla
iletişime
geçebilir,
kuruluşun
http://www.zdruzeniestorm.sk/kontakt.htm web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Özet:
YoungMen’sChristianAssociation (Genç Hristiyanlar Topluluğu) Hristiyan eğilimli ve
gönüllülük esasına dayanan bir kuruluştur. Siyasi değildir ve kilise temeline dayanmaz.
Fiziksel, ruhsal ve manevi gelişim de dâhil olmak üzere kişisel gelişimlerini sağlamaları
için gençlere hizmet ve yardım sunmaktadır. Revúca bölgesindeki YMCA Slovakya yerel
örgütü; sosyal yönden dezavantajlı olan çocuklara ve gençlere odaklanmaktadır.
Özellikle de yerel Roman topluluğu içerisindeki çocuklara ve gençlere yardım eli
uzatmaktadır. Düşük eşikli erişim merkezinde resmi olmayan boş zaman etkinlikleri
programı ve güvenli bir ortam sunmaktadır. Topluluk; yerel düzeyde aktif bir şekilde
temsil edilmektedir ve kasabanın sosyal ve gençlik politikasının belirlenmesinde
belediyenin saygın bir ortağı olarak aktif bir rol oynamaktadır.

KURULUŞ HAKKıNDA

YMCA Slovakya; dünya çapında aynı ismi kullanan (YoungMen'sChristianAssociation)
hareketin bir parçasıdır. Kuruluşun amacı; gençlerin tüm düzeylerdeki (ruhsal, zihinsel
ve fiziksel) bütüncül (holistik) gelişimine destek olmak, aktif yurttaşlık temelinde
sorumluluk sahibi olmalarını ve neşeli bir yaşam tarzını teşvik etmek, karşılıklı
yardımlaşmayı ve işbirliğini arttırmaktadır. YMCA Slovakya; Hristiyan eğilimli ve
gönüllülük esasına dayanan bir kuruluştur. Siyasi olmayan ve kilise temeline
dayanmayan bir TOPLULUKTUR. Kuruluşun görevi; gençlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal
düzeylerde uyumlu bir şekilde gelişmesi için hizmet ve destek sağlamaktır. Kuruluşun
çalışmaları Hristiyan ideallerine dayanmaktadır. Yerli ve yabancı kültürel ve tarihi
geleneklerin izinden gidilmektedir. YMCA Slovakya’nın çalışmaları kapsamında
geçmişlerine, ırklarına, etnik kökenlerine, dinlerine, sosyal statülerine ve politik
eğilimlerine bakılmaksızın tüm gençlere odaklanılmaktadır.
YMCA; Slovakya’da 1921’den beri faaliyet göstermektedir, Komünist dönemde tüm
demokratik kuruluşlar yasaklandığında çalışmalarına 40 yıl ara vermiştir. 1990’da siyasi
rejim değiştikten sonra küresel YMCA kuruluşunun da desteğiyle çalışmalarına yeniden
başlamıştır. Çalışmalarına tekrar başlayan kuruluşun ilk programı “Forest YMCA”
(Orman YMCA) olmuştur. Bu program doğayla ilişki kurulmasına, müziğe ve sağlıklı
yaşam tarzına odaklanmaktaydı. Programın hedefi; çocukları bağımsız, sorumluluk
sahibi ve işbirliğine açık olmaları için teşvik etmekti. Genel olarak arkadaşlık değerlerini,
yaşam becerilerinin geliştirilmesini ve değer sistemini de teşvik etmiştir. Bu program
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kapsamında Slovakya’daki Scout(İzci) hareketiyle de sıkı bir işbirliği içerisinde
çalışılmıştır. 90’ların sonlarında YMCA Slovakya’nın başarıları farklı Hristiyan
topluluklarla kurulan işbirliklerine de yayılmıştır. Bu topluluklarda YMCA; farklı kiliseler
arasında etkinliklerin ve çeşitli programların oluşturulması ve uygulanması için tarafsız
ve uygun bir ortam oluşturmuştur. Herhangi bir kiliseye, din ya da inanç sistemine bağlı
olmayan kişiler de çoğu zaman bu sürece katılmıştır.

Kuruluşun misyonu
YMCA Slovakya; çeşitli hedef gruplar arasındaki ilişki ağını ve işbirliğini desteklemesi
açısından benzersiz bir kuruluştur. Kuruluşun çeşitli hedef grupları şunlardır: farklı
mezheplerden Hristiyanlar, hiçbir dinî yakınlığı bulunmayan gençler, karma etnik
kökenlerden gelen kişiler, Roman toplulukları, engelliler ve sosyal yönden dezavantajlı
kişiler.
Kuruluş; hayatlarında ciddi güçlükler yaşayan insanlara yardım elini uzatmakta ve onları
topluma kazandırmak istemektedir.
Programa katılanların kişisel ve
sosyal gelişimlerini desteklemektedir
(örn. gençlerin şarkı söylediği TenSing Grubu, Roman müzik grubu,
dans kursu vb.). Sosyo-patolojik
olguların ortaya çıkmasını önlemeye
yönelik faaliyetlerde (örn. kulüp
etkinlikleri) bulunmakta ve eğitim
yardımı sağlamaktadır (örn. özel ders
verme vb.). Katılımcıların yaşam
becerilerini geliştirmelerine (anneler kulübü, kızlar kulübü) yardımcı olmaktadır;
değerlerle ilgili eğitimlere (İncil çalışması, toplantılar) de katkıda bulunmaktadır. Uzun
süredir işsiz olan kişilerle çalışmaktadır; çeşitli konularda onlara danışmanlık sağlamakta
ve toplumla bütünleşme vb. konularda destek sunmaktadır.

İnsan kaynakları
YMCA Slovakya’nın hâlihazırda 17 şubesi bulunmaktadır ve bu şubeler devletin bölgesel
ve idari birimlerinin yarısından daha fazlasını kapsamaktadır. Şubelerin etkinlikleri yerel
toplulukların ve genel çevrenin ihtiyaçlarına göre ayarlanmaktadır. Çocuklar ve gençler
için hem düzenli olarak hem de bazı durumlarda boş zaman etkinlikleri
düzenlenmektedir. Düşük eşikli erişim merkezleri (açık kulüpler) ve halk merkezleri
işletilmekte ve gönüllük esaslı çalışmalar desteklenmektedir. Etkinlik çeşitleri ve yerel
kuruluşların programları; şubelerin doğrudan çalıştıkları hedef grubun ihtiyaçlarına göre
belirlenmektedir. 2015 yılı itibariyle YMCA Slovakya’nın 957 üyesi bulunmaktadır,
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bunlardan 785’i 30 yaşın altındadır. 10 gençlik çalışanı (18 yaşından büyük), 30 gençlik
lideri (15-17 yaşları arasında), çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlemiş olan 50
yetişkin gönüllü vardır. YMCA; üyeleri arasından gençlik liderleri yetiştirmektedir. Bu
doğrultuda yardımcı olabilecekleri programlar ve etkinlikler ile onlara kendilerini
gerçekleştirme olanağı sunulmakta, ilave kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri ve
eğitimler de sağlanmaktadır.

İşbirlikleri
YMCA yerli ve yabancı birçok kuruluşla işbirliği yapmaktadır. İşbirliği yapılan yabancı
kuruluşlardan bazıları şunlardır: The World Alliance of YMCAs (YMCA Dünya İttifakı) ,
YMCA Europe (YMCA Avrupa İttifakı) ve yerel YMCA kuruluşları (Çek
Cumhuriyeti’ndeki, Almanya’daki YMCA vb). İşbirliği yapılan yerli kuruluşlar şunladır:
YouthCouncil of Slovakia (Slovakya Gençlik Konseyi), IUVENTA - Slovak Institute of
Youth (Slovak Gençlik Enstitüsü), halk merkezleri (örn. "New World", Hlboké,
LiptovskýMikuláš halk merkezleri), yerel kilise örgütleri ve belediyeler.

Finansman
Kuruluşun etkinlikleri çeşitli kaynaklarla finanse edilmektedir. Önemli gelir kaynakları;
hibeler ve YMCA Slovakya’nın aktif bir şekilde dâhil olduğu projelerdir. Diğer
destekçiler ise şunlardır: IUVENTA - Slovak Gençlik Enstitüsü / Eğitim Bakanlığı,
yurtdışındaki YMCA toplulukları (Örneğin; Çek Cumhuriyeti ya da Almanya’daki), yerel
YMCA kuruluşlarının faaliyet gösterdiği yerlerdeki vakıflar ve belediyeler.

PROGRAM HAKKINDA
YMCA Slovakya hareketi kapsamındaki yerel YMCA Revúca örgütü; gençlerin boş
zamanlarını geçirebilecekleri güvenli alanlar oluşturmakta, böylece sosyo-patolojik
olguların ortaya çıkma riskini azaltmaktadır. Kuruluş; düşük eşikli bir erişim merkezi
(açık kulüp) işletmektedir. Temel faaliyeti; özel sosyal hizmetlerin yanı sıra gayri resmi
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bir boş zaman programı sunmaktır. Yerel kuruluşların hedef grupları genelde hayatında
bir zorluk yaşayan (olumsuz sosyal durumlarla karşı karşıya olan, zor koşullarda
yaşayan) çocuklar ve gençlerdir, örgütlenmemiş çocuklar ve gençler de kapsamdadır.
Bunlar genelde, yerel Roman topluluğa mensup, imkânları olmayan çocuklar ve
gençlerdir.

Programın arkaplanı ve uygulanışı
YMCA Revúca; Romanlarla ilgili azınlık sorunlarına zaman içerisinde daha fazla dikkat
etmeye başlamıştır. 1997 yılında çoğunluğu oluşturan halka mensup ve koruyucu
ailelerin yanında yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik kulüpler oluşturarak
faaliyetlerine başlamıştır. Zaman içerisinde bu gruplar kulüp etkinliklerinin yanı sıra
kamplara da katılmaya başlamıştır ya da YMCA gençlik çalışanları onları yaşadıkları
koruyucu ailelerin yanında doğrudan ziyaret etmiştir. Kuruluşun ilk üyeleri büyümüş ve
yerel kuruluşun bugünkü gençlik çalışanları olmuşlardır.
Hâlihazırda, kuruluşun çalışmaları Romanlara odaklanmaktadır. 2011’de Intenda
vakıflarının desteği sayesinde, kuruluş, Jelšava’da- düşük eşikli bir erişim merkezi (açık
kulüp) açmıştır. Jelšava; Slovakya’nın merkez kısmında yer alan, Roman nüfusunun
yoğun olduğu (yaklaşık %40) bir kasabadır. Aynı zamanda kuruluşun merkezi de burada
yer almaktadır. Her hafta Jelšava’dan 60 – 80 çocuk ve gencin yanı sıra 10 – 15 yetişkin
de bu merkezdeki etkinliklerden faydalanmaktadır. Bu etkinliklerde 30 gönüllü görev
almaktadır: Avrupa gönüllü hizmetinden altı gönüllü, yerel YMCA Revúca kuruluşunun
iki çalışanı ve gönüllü olarak çalışan bir psikolog.
Merkezdeki gençlik çalışanları; saha çalışmaları ve faydalanıcılarla yürütülen bireysel
durum çalışmaları aracılığıyla, zor koşullar altında yaşayan ve bu koşullarla baş etmekte
güçlük çeken kişilere yardım etmeye çalışmaktadır. Kurumlarla ilgili destek sağlama,
yasal belge temini vb. konularda da faydalanıcılara yardım edilmektedir. Faydalanıcının
temel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve incelenmesi bu tür bir çalışmalar açısından temel
araçlardır. Faydalanıcılarla ve diğer insanlarla yakınlaşmanın diğer bir yolu ise saha
çalışması yapmaktır.

"Roman halkı çok duygusal ve onlara açık olduğumuzu hissettiklerinde bunu çok takdir ediyorlar. Oldukları
gibi kabul edildiklerini hissettiklerinde ya da kirli giysilerinden duyduğum tiksintiyi gizlediğimde… El
sıkışıyor, sarılıyor ve yemeğimizi paylaşıyoruz…"
"Onları daha iyi dinlemeyi öğreniyorum. Çok dinleyip az konuşmayı öğreniyorum. Gerçekten de daha çok
dinlemeyi. O kişinin geçmişini, neler söyleyebileceğini, sorununun ne olduğunu vb. Dolayısıyla gerçek amacı
anlaşılmadan hızlıca yapılan bir durum değerlendirmesinin öznesi değilim artık."

Program etkinlikleri
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Proje kapsamında yürütülen düzenli etkinlikler, içeriklerine göre aşağıdaki bölümlere
ayrılabilir:
§
§
§
§
§

Sanatsal etkinlikler,
Kulüp etkinlikleri,
Formasyon etkinlikleri,
Eğitim etkinlikleri,
Dinî nitelikli etkinlikler.

Sanatsal etkinlikler
Roman çocuklar ve gençler; genelde fiziksel becerilere sahiptir ve müziğe kabiliyetlidir.
Bu nedenle de düzenli etkinliklerin çoğu sanatsal bir yön taşımaktadır. Dolayısıyla,
sunulan etkinlikler hedef grubun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bilinçli seçim; katılımın
düzenli ve ilginin sürekli olmasını sağlamaktadır.
Ten-Sing - "Youngsing" (Gençler şarkı söylüyor): çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler
haftada bir kez toplanarak en sevdikleri şarkının provasını yaparlar, daha sonra da bu
şarkıyı halka açık bir alanda söylerler.

Dans grubu ilgili yaş grubunun fiziksel ifadesine, grup temasına, Roman kültürünü
öğrenerek özgüveni yükseltmeye olanak tanımaktadır.
Tiyatro kulüpleri 2014’ten bu yana haftada bir kez bir araya gelmektedir. Bu kulüplerin
amacı çeşitli tiyatro teknikleri vasıtasıyla çocukları duyguların dünyasına yaklaştırmaktır.
Çocuklar başka bir insanı oynayarak durumu onun perspektifinden görürler.
Kulüp etkinlikleri
“Kulüpler” adı verilen kulüp etkinlikleri, düşük eşikli erişim ilkeleri doğrultusunda ve
faydalanıcıların yaşa bağlı özellikleri de dikkate alınarak düzenlenmektedir. Bu
kulüplerden biri olan “YMCA çay odası” Cuma akşamları açıktır. Çünkü gençler Cuma
günleri daha çok dışarı çıkmaktadır ve bu günlerde gençlerin riski davranışlarda
bulunma ihtimalleri daha yüksektir. Dolayısıyla, onlara boş zaman etkinlikleri için
yapılandırılmış ve sağlıklı bir ortam sunmak önem taşır. Kulübü gönüllüler işletmektedir,
bu da kuruluşun bireyler üzerindeki şekillendirici etkisini arttırmaktadır. Düşük eşikli
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kulüp 13 yaşından büyük olan gençlere hizmet vermektedir. Gençlerin ilgisine bağlı
olarak Cuma günleri akşam 7- 10 arası açıktır.
Oyunlar kulübü 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik, düşük eşikli (herkese açık) bir
kulüptür. Haftada bir gün 2,5 saat süresince hizmet vermektedir. Çocuklar,
düzenlenmiş programa katılabilir ya da boş vakitlerini çeşitli kutu oyunlarıyla oynayarak
ve sohbet ederek geçirebilirler. Kulübün şartı kurallara uymaktır, dolayısıyla boş vakti
yıkıcı davranışlarda bulunmadan değerlendirmektedir.
Formasyon etkinlikleri
Formasyon etkinlikleri çeşitli amaçlara hizmet eder: toplumsal cinsiyet kimliğinin
geliştirilmesi, karşılıklı yardımlaşmanın ve kişisel gelişimin desteklenmesi, kuruluşun
misyonu doğrultusunda Hristiyan maneviyatının şekillendirilmesi.
Erkekler grubu 12 yaşındaki ve 12 yaşından büyük erkek çocuklarına yöneliktir. Bu
gruptaki çocuklar birlikte vakit geçirir ve gündelik hayatlarında kullanabilecekleri yeni
ve uygulamaya dönük beceriler geliştirirler. Bu grubun en önemli görevi; üyeleri
birbirlerine destek ve yardım sağlayacak yeni bir grup oluşturmaktır.
Kız çocukları grubu 11 yaşındaki ve 11 yaşından büyük kız çocuklarına yöneliktir. Bu
gruptaki kız çocukları Hristiyan inancına yönlendirilirler. Kız çocuklarının özsaygıları ve
sınır koyma becerileri geliştirilmektedir. Gruptaki kız çocukları; büyümekle ve ergenlikle
ilgili gündelik konulardan söz ederler.
Daha büyük yaştaki erkek çocuk grupları, ilgilendikleri konulara zaman ayırırlar; fakat
Tanrıyla nasıl ilişki kurulacağını da öğrenirler.
Eğitim etkinlikleri
"Sağlıklı Davranış" Kursu riskli davranışları önlemeye yönelik bir etkinliktir ve ayda bir
kez yapılmaktadır. Kursun temel amacı, ergenlikle ilgili sorunların çözümü için mevcut
meselelerinin irdelenmesidir. Etkinliğin amacı; gençlerin kendileri için bir şekilde riskli
olabilecek durumlar ve koşullarla başa çıkabilmelerini sağlamaktır.
Yabancı dil kursları Avrupa Gönüllü Hizmeti aracığıyla misafir edilen uluslararası
gönüllüler tarafından sağlanmaktadır. Örneğin Almanca derslerine, Almanca konuşulan
ülkelerde iş bulmak isteyen yetişkinler katılır. Dersler haftada bir kez yapılır.
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Dinî nitelikli etkinlikler
Kuruluş; Hristiyan değerlerine dayandığı ve bu temelde faaliyet gösterdiğinden dolayı
kuruluşun sivil etkinlikleri kısmen de olsa dinî bir nitelik taşır. Bazı etkinlikler doğrudan
Hristiyan inancının şekillendirilmesine yöneliktir, bazı etkinliklerde ise dinî konular ikinci
plandadır ya da vurgulanmaz.
Toplantılar 6-15 yaş arasındaki çocuklara yöneliktir. Her Pazar günü İncil’deki hikâyelerle
İncil’i öğretmek için toplantılar yapılmaktadır. Toplandılar sırasında çocuklar oyun
oynayabilir ve elişi çalışmalar yapabilir.
İncil çalışması; Hristiyanlığı öğrenmek ve İncil’i incelemek isteyen kişileri bir araya
getirmektedir. Bu çalışma haftada bir kez yapılır. 2014 yılında katılımcılar Roman Gençlik
topluluğunu organize etmeye karar vermişlerdir. Amaçları Roman halka Jelšava’daki
Hristiyan yaşantısını tanıtmak ve bu inanca mensup birinin nasıl yaşadığını
göstermektir.
Merkezdeki diğer etkinliklerden bazıları şunlardır:
§
§
§

Hafta içinde gençlere yönelik doğa etkinlikleri; doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı vb.,
Erkek çocuklarına yönelik kamplar ve kız çocuklarına yönelik kamplar,
Geleneksel olmayan spor etkinlikleri.

Özel etkinlikler:
Merkez; düzenli etkinliklerin yanı sıra, kasadaki gündelik yaşamla bağlantılı özel
etkinlikler de düzenlemektedir, örneğin Hristiyan pazarına katılım, halk merkezinde
Hristiyan konseri, kültürel değişim hazırlıkları, çalıştaylar vb. Bu etkinliklere şu
kuruluşların projeleri de dâhildir: Avrupa Gönüllü Hizmeti, First Breath (İlk Nefes), First
Step (İlk Adım), Bridges (Köprüler-aktif yurttaşlık ve sosyal içerme),
WayOutFromtheCircle of Unemployment (İşsizlik Çemberinden Çıkmak).
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Engeller ve sorunlar
Bir organizasyonun en sık karşılaştığı, temel ve işlevsel sorunlardan bazıları şunlardır:
§

§

§

Program geliştirmeye ve uygulamaya yönelik sistematik finansal desteğin
bulunmayışı (Finansman sağlanması için bağlayıcı etkinlikler). Bağışlarla ilgili
süreklilik sorunu.
İş yaşamında ve gündelik hayatta sosyal içerme konusunda başarı elde edilmesini
sağlayan sürecin zorlu olması. Roman etnik grubuna mensup insanlara yönelik
genel önyargılar.
Farklı bir bölgede, ülkede iş bulma ya da ücretli çalışma nedeniyle gönüllülerin ve
gençlik çalışanların çalışma durumundaki dalgalanmalarda artış, iş sürekliliği
konusundaki sorunlar.

Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Çocukların anaokulu kulübüne düzenli olarak katılması, onların özel gereksinimleri olan
çocuklara yönelik bir ilkokul yerine normal bir ilkokula devam etme ihtimalini
arttırmaktadır. Çocukların standart bir ilkokula devam edeceği gerçeği bile yeterli iş ve
yaşam koşullarına sahip olma şanslarını arttırmaktadır. Çocuklar; iyi ve kaliteli bir eğitim
alma şansına da erişmektedir.
"Merkezi ziyaret ettiğinizde, Roman erkek çocuğu grubunun bir grup çocuğu oyun sırasında nasıl organize
ettiğini görürsünüz. Bu gönüllüler grubu; etkinlikleri önceden hazırlar, kendi organizasyonlarını kendileri
yapar ve görevleri kendi aralarında dağıtır. 15 yaşındaki çocukların (toplumumuz tarafından umutsuz vakalar
olarak etiketlenmiş gençlerin) tüm bunları kendi başlarına başarabildiklerini görürsünüz. Birçoğu daha
önceden sadece özel gereksinimleri olan çocukların gittikleri okullara gitmişlerdir. Karol bu çocuklara iyi bir
örnektir. İlkokulunun onaylanması için ayrımlı sınavlarını (differentialexams) tamamlayarak ortaokula
devam etmek istemiştir. Bununla birlikte, okula kayıt yaptırmasını imkânsız kılan idari koşullar, mali
durumlar ve diğer faktörlerden ötürü bu isteğinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. KarlovyVary’de (Çek
Cumhuriyeti’nin batı kısmındaki bir kasabada) Avrupa Gönüllü Hizmeti’nde bir yıl geçirdikten sonra, ilk
olarak bir inşaat işçisi olarak işe alınmış, daha sonra da diğer insanlardan sorumlu olmasını gerektiren
yönetici pozisyonuna terfi ettirilmiştir-“uygunsuz” olarak etiketlendiği için toplumla bütünleşemeyen ve
“sadece” özel gereksinimleri olan çocukların gittiği bir okulu bitirmiş bu adam bunları başarmıştır.

YMCA Jelšava’daki etkinlikler sayesinde, çocuklar ve gençler için güvenli bir ortam
oluşturulmuş ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmüştür. Artık çocuklar; onlar için kısmen de
olsa fırsatlar yaratan ve sağlıklı gelişimlerine olanak sağlayan güvenli bir ortama
sahiptir. Bu çocukların aileleri genelde onlara bu ortamı uygun bir düzeyde
sağlayamamaktadır. Kuruluşun gençlerin gelişimi üzerindeki etkisini gösteren
sonuçlardan biri de çocukların ve gençlerin davranışlarındaki gözle görülür
değişikliklerdir. Saldırgan ve başa çıkması güç davranışlar sergileyen gençler merkezde
kurallara uymayı ve davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmişlerdir.
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"Onlara güvenmeye ve nasıl sorumluluk alacaklarını öğretmeye başladık. Onlarla ilişkiler kurmaya ve onlara
sorumluluklar vermeye başladık. Zaman içerisinde geliştiklerini görmek ilginç ve cesaret vericiydi. Örneğin,
Jelšava’dan Roman bir genç adam, sorunlu bir aile geçmişine sahipti, hayatı boyunca birçok çocuk esirgeme
kurumunda kalmıştı… Aldığı eğitimin pratikte hiçbir değeri yoktu. Ama onunla yaptığımız çalışmalar ve
işbirliğimiz sonucunda, kendine bir iş buldu ve şu an topluluğundaki diğer kişileri yönlendiren bir adam. İşini
elinde tutabiliyor ve değerli bir yaşam sürme kapasitesine bütünüyle sahip."

YMCA Jelšava; gönüllülerin yönetimi konusunda oldukça başarılıdır. Gönüllüler 15
yaşından büyüktür ve çeşitli sosyal kesimlerden gelmektedir. Hem azınlıklara hem de
çoğunluğu oluşturan halka mensup gönüllüler bulunmaktadır. Kuruluş, onları merkeze
sadece hizmet tüketicileri olarak değil, merkeze yardım sağlayan kişiler olarak devam
etmeleri için teşvik etmektedir. Dolayısıyla, içinde bulundukları topluluğa aktif bir
şekilde katkıda bulunmaları için cesaretlendirmektedir. Onlara çok uygun bir denetim
ve eğitim sistemi de oluşturulmuştur. Bu sistem; onların alıştıkları konfor bölgelerinden
ve kişisel ve çoğu zaman da sanal olan dünyalarından çıkmalarına ve etraflarındaki
insanlarla kaynaşmalarına yardımcı olmaktadır. Gerçek dünyayı yeni bir bakış açısıyla
görmelerine de yardım etmektedir.
Kuruluş; Jelšava belediyesinde çalışan sosyal çalışmacılarla da temaslar kurmakta ve
işbirliği yapmaktadır, bu da sağlanan hizmetlerin etkinliğinin armasına katkıda
bulunmaktadır. Kuruluş temsilcileri; kasabanın sosyal ve gençlik politikasını
oluşturmaya katkıda bulunmaya davet edilmiştir.
GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER
§

Gençlerin gerçek ihtiyaçlarını öğrenmek için onları aktif bir şekilde dinleyin.

§

Yerel topluluklardaki bireyler arasından olumlu rol modeller çıkmasını sağlayın
(Örneğin; geleceğin gençlik çalışanlarını ya da kendi üyelerinizden gönüllü çalışanlar
yetiştirin). Bu, pek çok şeyin her zaman kolay olmasa da mümkün olduğunu da
gösterebilir.

§

Güvene, anlayışa ve karşılıklı yardımseverliğe dayalı güvenli bir ortam oluşturun.

§

Doğru ve güvenilir bilgiler sağlayın.

§

İlk başarısızlıktan sonra hemen yılmayın. Gençlere bir şeyleri başarıyla tamamlamaları
için bir şans verin. Bu, bazı riskler almayı gerektirse bile onların bir şeyleri
başarmalarını sağlayın ve onlara yavaş yavaş daha fazla sorumluluk verin.

§

Sadece başarıyı değil, çabayı da takdir edin- bu, genelde daha sonraki başarının bir
önkoşuludur.

§

Roman halkıyla işbirliği yapın, onların potansiyellerini keşfedin ve ortaya çıkarın.
Gençleri; sadece yardımlarınızı ve hizmetlerinizi alan faydalanıcılar olarak değil, eşit
çalışma ortaklarınız olarak görün, onların size ve diğer insanlara (Örneğin; merkezde
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gönüllü çalışmalarda bulunarak vb.) yardım etmelerine izin verin. Onlardan
sorumluluk ve olgunluk talep edin.
§

Mümkün olduğu takdirde, bütün aileleri de sürece dâhil edin, kendi çevrelerini ve
yaşamlarını iyileştirmeleri için onlarla işbirliği yapın.

§

Ortak etkinlikler ve gönüllü çalışmalar vasıtasıyla çoğunluğu oluşturan halkın gençleri
ile azınlık halklara mensup gençler arasında doğal bağlar kurun.

Daha fazla bilgi için YMCA Revúca yerel örgütüne ymcarevuca@gmail.come-posta
adresi üzerinden e-posta gönderebilirya da http://www.ymca.sk/miestnezdruzenia/revuca/web
sayfasınıya
dahttps://www.Facebook.com/ymca.revucaFacebook sayfasınıziyaret edebilirsiniz.

RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

54

4. HIRVATİSTAN’DAN DURUM ÇALIŞMALARI

Özet:
Status: M Gençlik örgütü;sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete başvurmama
konularında olumlu bir tutum geliştirmeleri için genç erkeklerle süreklilik temelinde
çalışmalar yürütmektedir. Status:M (Durum:E) kuruluşu; “Be a man – changetheworld’’
(Erkek ol-dünyayı değiştir) projesi aracılığıyla olumsuz maskülenite/erkeklik rolleri
konusunda farkındalığı arttırmaya, toplumsal olarak yapılandırılmış cinsiyet rolleri
hakkında eleştirel bir şekilde düşünmeye, olumlu davranışları teşvik etmeye; sağlıklı
yaşam biçimlerini ve şiddete başvurmama ilkesini yaymaya çalışmaktadır. Proje
kapsamında iki faaliyet alanına odaklanılmaktadır: riskli davranışlar sergilemiş genç
erkeklerle grup çalıştayları düzenlenmesi ve genç erkeklere çalışan sosyal yardım
merkezlerinin, ıslah kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin
geliştirilmesi. Yapılan faaliyetler “Manual:M” (“E Elkitabı”) çalışmasına dayanmaktadır.
Bu elkitabında; gençlik çalışmalarına yönelik yaygın eğitim yöntemleri teşvik edilmekte,
genç erkeklerin kendi gelişimlerinin sorumluluğunu alması konusunda farkındalıkların
arttırılması ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi desteklenmektedir.

KURULUŞ HAKKıNDA

Status: M gençlik örgütü; kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 2006
yılından bu yana genç erkeklere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinde birlikte çalışan bir
ekip tarafından 2010 yılında kurulmuştur.
Topluluk; gençlerle ilgili eğitim etkinlikleri oluşturmakta, uygulamakta ve bunları
değerlendirmektedir. Gençlerin haklarını savunmakta, gençlerle ilgili araştırmalar
yapmakta ve onları bilgilendirmektedir. Bu faaliyetler vasıtasıyla gençlerin hayat
becerileri geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra; toplumsal cinsiyet eşitliği, hoşgörü ve
dayanışma gibi değerlere de vurgu yapılarak, bireyler ve toplumun üyeleri olarak
farkındalıklarını arttırmalarına ve kişisel gelişimlerine yardımcı olabilecek gerekli bilgiler
de sağlanmaktadır.
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Kuruluşun değerleri:
Dayanışma, insan hakların saygı, şiddete başvurmama, hoşgörü, toplumsal cinsiyet
eşitliği, eğitim, sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi, sorumluluk, aktivizm.

Kuruluşun Misyonu
Status: M kuruluşunun misyonu; gençlerin topluma katkısı sayesinde şiddete
başvurmayan, sağlıklı, hoşgörülü ve toplumsal cinsiyet açısından eşit bir toplum
oluşturmaktır. Status: M topluluğu; faaliyetleri ile şu katkılarda bulunmayı
hedeflemektedir: gençler arasında sağlıklı yaşam biçimlerinin yaygınlaştırılması; yaygın
eğitim programlarından faydalanan bireylerin, ilgili kurumların ve kuruluşların
kapasitelerinin geliştirilmesi; riskli, zararlı ya da kanuna aykırı davranışlarda bulunmuş
genç erkeklere destek sağlanması; gençler ve yetişkinler arasında diyalog ve işbirliği
kurulması; gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığının arttırılması
ve gençlerin toplumu iyileştirme sürecine dâhil edilmesi.
Status:M ; kuruluşun tüm hedeflerine ulaşmak için şunları gerçekleştirmektedir:
§
§
§
§

Bir dizi çalıştay, ders, halk forumu, bildiri, seminer ve kampanya düzenlenmesi;
Bölgesel ve uluslararası düzeylerde işbirlikleri kurularak gençlik çalışmalarına
yönelik yeni yöntemlerin oluşturulması;
Mevcut kapasitelerin gençlerin ihtiyaçlarına göre ayarlanması;
Bilgi ve deneyim paylaşımı.

İnsan kaynakları
Status:M topluluğunun ilginç yanlarından biri de farklı disiplinlerden gelen ekibidir.
Topluluk üyeleri arasında bir doktor, bilgisayar teknolojisi uzmanı, sosyolog, müzisyen,
psikolog, sanat profesörü, ekonomist, sosyal çalışmacı ve siyaset bilimci bulunmaktadır.
Diğer mesleklerden insanların yanı sıra, lise ve üniversite öğrencileri de vardır.
Kuruluşun toplam 24 üyesi ve 100’den fazla gönüllü çalışanı bulunmaktadır.

PROJE

HAKKıNDA

‘’Be a man – changetheworld’’ 2014’ten beri uygulanan, üç yıllık bir projedir. Topluluk;
genç erkeklere yönelik gençlik çalışmaları alanına odaklanmaktadır. Projenin temel
hedefi;

sosyal

yardım

kurumsallaştırılmalarının

kurumları

önlenmesidir

kullanıcıları
(gençlerin

olan
ıslah
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tutulmasıdır). Sosyal yardım kurumlarının, ıslah kurumlarının ve genç erkeklerle çalışan
sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

Projenin misyonu
Proje kapsamında; düzenlenen çalıştaylar ve bireysel danışmanlık hizmetleri vasıtasıyla
genç erkeklerin sosyal beceriler kazanması ve yeni bilgiler edinmesi sağlanmaktadır.
Gençlik çalışanları; çalıştaylar aracılığıyla genç erkekler ve ilgili kurumlar arasındaki
işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca genç erkeklerin toplumsal işleyiş
konusundaki sorumluluklarını daha iyi anlamaları için uğraşmakta, onları olumlu ve
güvenilir bir işleyiş modeli geliştirmeleri için teşvik etmektedir. Benzer şekilde, olumlu
bir akran grubu oluşturmanın önemi de vurgulanmaktadır. Akran grup ifadesi ile
programı tamamlayan ve “erkek ol kulübünde” toplanan genç erkekler grubu
kastedilmektedir. Bu grubun üyeleri; sosyal yönden aktif olmaları, sağlıklı ve olumlu
tutumlar ve değerler benimsemeleri için teşvik edilmektedir.
Diğer yandan, proje, işledikleri suç nedeniyle sistemin bir parçası haline gelmiş genç
erkeklerin tekrar ıslah kurumlarına kapatılmasını önlemeyi de amaçlamaktadır. Bu, şu
anlama gelmektedir: projede çalışanlar
gençlerin tekrar cezaevine ya da ıslah
kurumuna gitmesini engellemek için onları
suç teşkil edilebilecek davranışlara karşı
korumak için uğraşmaktadır.
Kapasite geliştirme bağlamında, gençlik
çalışanları

ve

diğer

uzmanlar;

genç

erkeklerle yürütülen önleyici çalışmalar hakkında ilave eğitimler de almaktadır. Bu
eğitim; çevirimiçi seminerler şeklinde sağlanmaktadır. Proje hedeflerinden biri yerel
kurumlarla sürekli ve istikrarlı bir işbirliğinin kurulmasıdır, böylece çok sektörlü bir
işbirliği sayesinde programın kaliteli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Projenin arkaplanı
Hırvat toplumunda “Erkek ol” ifadesi genç erkekler arasında çok sık kullanılmakta,
genelde olumsuz davranışlara yol açmakta, erkek toplumsal cinsiyetinden beklenen ve
toplumda kökleşmiş olan rolleri yeniden üretmektedir. Benzer şekilde, bu ifade genelde
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olumsuz mesajlarla (Örneğin; “ağlama, paramparça et, iç, dövüş, hızlı sür” vb.)
ilişkilendirilmektedir. Status: M topluluğu bu proje aracılığıyla erkek ol ifadesine daha
olumlu bir anlam katmaya çalışmakta, olumlu erkeklik rollerini pekiştirmekte ve
erkeklerle ilgili stereotipleşmiş toplumsal beklentileri yeniden inşa etmektedir. Status:
M kuruluşunda bu ifade şu şekillerde kullanılmaktadır: ‘’Erkek ol – hoşgörülü davran’’,
‘’Erkek ol – kuralları değiştir, ‘’Erkek ol – beynini eğit”, “Erkek ol, zorba olma” , vb.
Kuruluş tarafından düzenlenen ve “E Kılavuzu”na dayanan çalıştaylara genç erkekler
katılmaktadır. “E Kılavuzu”; bir sivil toplum örgütü olan CARE International ve
işbirlikleri (Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna ve Hersek’teki paydaşları) tarafından
yürütülen Young Men Initiative (YMI-Genç Erkekler Girişimi) programı kapsamında
geliştirilmiştir. Bu Kılavuz; ilk olarak Brezilya’daki InstitutoPromundo ve paydaşları
tarafından geliştirilmiş olan bir program müfredatının (Program H) uyarlanmış hâlidir.
YMI programının pilot aşamasında (2007-2010) E Kılavuzu çevrilmiş, uyarlanmış ve 5
pilot okulda (Zagreb’de iki okulda) deneme niteliğinde uygulamalar yapılmıştır.
‘’Bu kılavuz; genç erkeklerin engeller olarak değil, potansiyel ya da fiili müttefikler olarak görülmesi
gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, onların yanlış yaptıkları şeyleri vurgulamaktan çok
doğru yaptıkları şeylere odaklanıyoruz.’’

İlk çalıştaylar genel genç nüfusa uygundu, daha sonra ise riskli ve suç teşkil eden
davranışlarda bulunan genç erkeklere odaklanılmıştır. Dolayısıyla, çalıştaylar okul
sistemi dışında gerçekleştirildiğinden dolayı grupların toplanması için farklı bir sürece
ihtiyaç duyulmuştur. Bugün, sosyal yardım merkezleri, özel yükümlülükleri bulunan
ıslah önlemlerine tabi olan genç erkekleri Status: M kuruluşuna göndermektedir.
Katılımcılar yeterli sayıya ulaştığında çalıştaylar ve grup çalışmaları başlatılmaktadır.
Bunun yanı sıra,ilk başta, tüm anne babalar da toplantıya çağrılmaktadır; böylece onlar
da çalıştayların içeriği, süreçle ilgili kurallar ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi
olmaktadır.
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Bugüne kadar çalıştaylara psikologlar, sosyal pedagoglar, sosyal çalışmacılar gibi eğitim
geçmişi bulunan uzmanlar başkanlık etmiştir, bununla birlikte farklı eğitim geçmişleri
bulunan deneyimli eğitimciler de çalıştaylarda yer almıştır. Bunun yanı sıra, Roman
topluluğu üyeleri de, Status M’nin çalışma arkadaşları olarak, Roman yerleşim
yerlerinde çalıştaylar düzenlemiştir. Her biri çevrimiçi eğitimler ve seminerler vasıtasıyla
eğitim görmüş, deneyimli eğitimcilerden bireysel danışmanlık desteği almıştır.
Uzmanlar için çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler düzenlenmesi Hırvatistan’daki gençlik
çalışmalarına özgü bir yenilik sayılabilir. “Gençlik erkek girişimi” çevrimiçi dersinde
gençlik çalışmacılarına eğitim verilmektedir. Bu eğitimler; yaşam becerilerinin
geliştirilmesi, zararlı davranışların ve aynı durumun tekrarlanmasının önlenmesi gibi
konularda genç erkeklerle doğrudan çalışma yapan sosyal çalışmacılara destek
sağlamaktadır. Çevrimiçi eğitim aracıyla ilgili pilot çalışmalar; Bilim, Eğitim ve Spor
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir ve Eğitim ve Öğretmen Eğitimi
Kurumu tarafından onaylanmıştır. Bunun yanı sıra, Adalet Bakanlığı da projeyi
psikososyal tedaviye yönelik özel bir önlem olarak kabul etmiştir. Bu da projenin
öneminin ve kalitesinin açık bir göstergesidir. Proje; Hırvat Sosyal Çalışmacılar Sanayi
Odası ve Hırvat Psikoloji Sanayi Odası tarafından da meslek eğitimi olarak kabul
edilmiştir.

Projenin içeriği
“E Elkitabı”na dayanan proje faaliyetleri bir dizi çalıştay şeklinde oluşturulmuştur. Bu
çalıştaylar beş tematik bölüme ayrılmıştır:
1. Nedenler ve duygular
2. Babalık ve bakım verme
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3. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı
4. HIV/AIDS’in önlenmesi ve HIV/AIDS ile yaşamak
5. Şiddetten barışçıl ortakyaşama
Gençlik çalışanları; ‘’Nedenler ve duygular’’ başlıklı bölümde genç erkeklerle çeşitli
konular hakkında sohbet etmektedir. Bu bölümde sosyalleşme sürecinin erkek
çocuklarının ve genç erkeklerin genel duygusal ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkileri,
toplumsal cinsiyet ve cinsiyet arasındaki fark, erkeklerin duygularını nasıl ifade ettiği,
uzlaşma becerilerini nasıl geliştirebilecekleri, onları neyin memnun ettiği ve nelerin
onları riski davranışlara ittiği gibi konular ele alınmaktadır.
Çalıştay örneği:
Kâğıt tahtası kâğıdının üzerine beş sütun çizin ve şu duyguları sütunlara başlık olarak
koyun: Korku, Sevgi/Şefkat, Üzüntü, Mutluluk, Kızgınlık. Katılımcılardan bu duyguları
1’den 5’e doğru sıralamalarını isteyin. 1 Numara katılımcıların en kolay gösterebildikleri,
5 Numara ise en zor ifade edebildikleri duyguyu temsil etsin. Daha sonra şuna benzer
sorular sorarak bir tartışma başlatabilirsiniz: “Neden insanlar bazı duyguları abartır ya
da bastırır? Bunu yapmayı nasıl öğrenirler? Kadınların bazı duyguları erkeklerden daha
kolay ifade etkilerini düşünüyor musunuz? Sizce bu neden böyle? Akranlar, aile, halk,
medya vb. erkeklerin ve kadınların duygularını ifade etme biçimini nasıl etkiliyor?” .
Araştırmalar; genç erkeklerin zor koşullar ve stres verici yaşam olayları ile ilgili
duygularını ifade etmek zorunda kaldıklarında kendilerini savunmasız hissettiklerini
ortaya koymuştur. Bu, “gerçek erkeklerin” “sert” ve “cesur” olmalarını gerektiren
sosyal beklentilerle ilişkilendirilebilir. Nihayetinde bu beklentiler; erkeklerin korku ve
üzüntü gibi duyguların saklamasına ve yardım istemeyi reddetmesine yol açmaktadır.
Gerilimleri ve sorunları bastırmak ya da inkâr etmek ve bunlarla ilgili duygular hakkında
konuşmakta güçlük çekmek; bir baş etme mekanizması olarak şiddet ya da madde
kullanımına yol açabilmektedir.
''Bazen, genç erkeklere çalışırken dolaylı sorular soruyorum. Bir konu hakkındaki fikirlerini doğrudan
sormuyorum, çünkü kendilerini saldırı altında ya da onlara meydan okunmuş gibi hissedebilirler. Bu tür
durumlarda, şöyle bir soru sormayı tercih ediyorum: “Sence normal bir akranın bu durum hakkında ne
söylerdi?”. Gençler, bu cevaplarda genelde kendi düşüncelerini yansıtmaktadır. Bu da kendi tutumları ve
değerleri hakkındaki farkındalıklarını arttırmak için onlara harika bir fırsat sunabilir.’’

‘’Babalık ve bakım verme’’ konulu bölümde toplumdaki kadın ve erkek rollerini
tanımlayan kökleşmiş toplumsal yapılar, genç babalar, erkekler arasında kişisel sağlık
bakımının önemsenmeyişi irdelenmektedir. Bu konular hakkında konuşmak önem taşır,
çünkü gençler çoğu zaman kendilerini topluma kanıtlamak için riskli davranışlarda
bulunmak zorunda hissederler. Zararlı ya da kendi kendine zarar veren yaşam tarzları
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özbakım düşüncesinin önüne geçmekte, riske güvenlikten daha fazla değer
verilmektedir. Bunun yanı sıra, araştırmalara göre erkekler, kadınlara kıyasla daha az
yaşamakta, trafik kazalarında daha sık ölmekte, daha çok alkol tüketmekte ve daha sık
aşırı dozda uyuşturucu almakta ve daha sık intihar etmektedir. Bunlar, hafife
alınmaması gereken, kaygı verici bulgulardır.
‘’Cinsellik ve Üreme Sağlığı” konulu üçüncü bölümde genç erkeklerin sağlıkları,
ergenlik çağında hamilelik, doğum kontrol yöntemleri, kadınların ve erkeklerin vücutları
gibi konular ele alınmaktadır. Bu konuları çalıştaya dâhil etme ihtiyacı duyulmuştur,
çünkü her yaştan ve çok sayıda erkeğin kendi vücutları, cinsellik ve üreme sağlığı
hakkında temel bilgilere sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, dünyada
erkeklerin cinsel sağlığını ve üreme sağlığını ele alan çok az sayıda program vardır,
özellikle de genç erkeklerin özel sorunlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan program sayısı
daha da azdır.
‘’HIV/AIDS’i Önlemek ve HIV/AIDS’le Yaşamak” konulu dördüncü bölüm bir önceki
bölümün devamı niteliğindedir ve bu bölümde genç erkeklerin riskli cinsel
davranışlarda bulunması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel korunma, HIV/AIDS’le
yaşam vb. gibi konular üzerinde durulmaktadır. Bu konuları gençlerle konuşmak
gerekir, çünkü onlar için cinsel deneyimler genelde yetişkinlerin ve erkekliğin dünyasına
adım atmakla ilişkilidir. Bir ilişkiyi cinsel bir ilişkiye dönüştürme konunda ilk adımı
atanlar genelde genç erkeklerdir, cinsel korunma yöntemi kullanıp kullanmayacaklarına
ilişkin karar da muhtemelen onlara ait olacaktır. Bununla birlikte, birçok genç erkeğin
cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki farkındalıkları azdır. Bu da çeşitli cinsel
hastalıklara yakalanma risklerini arttırmaktadır.
''Gençlerin geleceğimiz olduğunu söylemek yanlıştır. Onlar bugünümüzdür. Dolayısıyla, gençlerin ne kadar
büyük bir potansiyele ve güce sahip olduklarını bilmeleri gerekir. Ne kadar önemli olduklarını anlamaları
gerekir.''

Beşinci ve son bölüm ‘’Şiddetten Barışçıl Birlikte Yaşama” başlığını taşımaktadır. Bu
bölümde şiddetin ve şiddet döngüsün ne olduğu, yakın ilişkiler, eşler arasında karşılıklı
saygı, erkeklerin şerefi denen olgu, homofobi gibi konular tartışılmaktadır. Daha önceki
bölümler gibi, bu bölüm de araştırma bulgularına, toplumsal roller ve beklentiler
hakkındaki eleştirel sorgulamalara dayanmaktadır. Araştırmalara göre bir erkeğin
kamusal alanda şiddete başvurma ihtimali daha fazladır, ama bir erkeğin kamusal
alanda şiddete maruz kalma olasılığı da daha fazladır. Öte yandan, özel alanda ise
erkeğin şiddete başvurma ihtimali daha yüksektir, kadınlar ise genelde mağdur
olmaktadır. Bir erkeğin diğer erkeklere karşı şiddet kullanması, diğer şeylerin yanı sıra,
erkeğin sosyal olarak kabul gören bir statü kazanmasının ve güçlülük hissini
arttırmasının bir yolu olabilir. Genç erkeklere çoğu zaman “gerçek bir erkeğin” rencide
edildiğinde dövüşerek karşılık vereceği öğretilmektedir. Erkeklere öfkeli ve saldırgan
davranışlarda bulunmanın kabul edilebilir bir şey olduğu da öğretilmektedir. Dolayısıyla,
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bu çalıştaylar, şiddetin öğrenilen bir davranış olduğu ve toplumsal cinsiyete dayalı
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu da gençlerin alternatif erkeklik tanımları
oluşturmak konusunda kilit bir role sahip olabileceği anlamına gelmektedir. Genç
erkekler, ilişkide şiddeti değil karşılıklı saygıyı ve iletişimi teşvik edecek alternatif
davranış şekillerine başvurmayı da öğrenebilirler.
Çalıştay örneği:
Katılımcıları küçük gruplara ayrın ve onlardan küçük bir oyun ya da skeç hazırlamalarını
isteyin. Grupların bir kısmından yakın bir ilişkideki tarafları (erkek arkadaş/kız arkadaş ve
karı/koca) temsil etmelerini ve şiddet içeren sahneleri canlandırmalarını isteyin. Diğer
gruplardan ise karşılıklı saygı temelindeki bir yakın ilişkiyi canlandırmalarını isteyin.
Çatışmalar ve fikir ayrılıkları olabilir, fakat sunum bir ilişkide saygının nasıl olduğunu ve
şiddet içermemesi gerektiğini göstermeli. Tüm gruplar skeçlerini oynadıktan sonra
şunlara benzer sorular yönelterek bir tartışma başlatın: ‘’Şiddet içeren bir ilişkinin
özellikleri nelerdir? Sizce yakın ilişkilerdeki şiddettin nedenleri nelerdir? Bir çiftin
ilişkisinde şiddete başvurulduğunu gördüğünüzde normalde ne yaparsınız? Ne
yapabilirsiniz?
''E Elkitabı''; öğretmenler, gençlik çalışanları, diğer uzmanlar ve genç erkeklerle çalışan
ya da çalışmak isteyen gönüllüler için hazırlanmıştır. Çalıştaylar haftada bir ya da iki kez
düzenlenmekte ve dersler 45 dakika ile 2 saat arasında değişen toplam 12 dilimlik
periyotlar halindegerçekleştirilmektedir.
Okullardan, gençlik kulüplerine ve ıslah kurumlarına kadar birçok farklı ortamda
erkeklerle çalıştaylar yapılabilmektedir. İlk başta etkinlikler genç erkeklere yönelik grup
çalışmaları olarak tasarlanmış olsa da karma gruplarla çalışılacak şekilde ayarlamalar da
yapılabilmektedir.
Bunun yanı sıra, bu örnekte kullanılan yaklaşım ve metodolojinin toplumsal cinsiyeti
dönüştürücü yaklaşım adı verilen bir yaklaşıma dayandığını da belirtmek gerekir. Bu
yaklaşım toplumsal cinsiyetin inşa edilmiş bir yapı olduğunu vurgulamakta, bu konudaki
farkındalığı arttırılmasına ve olumsuz erkeklik tanımlarının olumlu tanımlara
dönüştürülmesine odaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyeti dönüştürücü yaklaşım, gençlik
çalışanlarının müdahalelerde bulunarak bireylerin toplumsal cinsiyet normlarını aktif bir
şekilde sorgulamaları, hem kadınların hem de erkeklerin toplumsal ve politik olarak
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nüfuzlu konumda bulunmalarını teşvik etmeleri, farklı toplumsal cinsiyetlerden kişiler
arasındaki güç eşitsizliklerini gidermeleri için fırsatlar yaratmasını öngörmektedir.
Tüm etkinlikler; bu yaklaşımın yanı sıra, deneyimsel öğrenme modeline de
dayanmaktadır. Bu öğrenme modeli, hem kendi yaşantılarında hem de genel olarak
toplumlarında olumlu değişiklikler yapmaları için genç erkekleri kendi deneyimlerini,
tutumlarını ve değerlerini gözden geçirmeye ve analiz etmeye teşvik etmektedir.

Proje çıktıları ve gençlerin katılımı
Çalıştaya katılan genç erkeklerin çoğu; erkeklik ve şiddet konusunda eleştirel bir şekilde
düşünmeleri için ilk kez teşvik edilmişti. Hem ampirik bulgular hem de sistematik
olmayan veriler şuna işaret etmektedir: Genç erkeklerin nasıl davranması gerektiğine
dair beklentileri sorgulamasını sağlayan, belirli davranışların sonuçları ve değişim
olanakları hakkında fikir yürütmelerine olanak veren bu tür fırsatlar olumlu etkiler
yaratmaktadır. Çalıştaya katıldıktan sonra tutumlarını ve davranışlarını değiştirdiklerini
söyleyen çok sayıda genç erkek bulunmaktadır. Değerlendirme çalışması da etkinliklere
katılan genç erkeklerin genelde toplumsal cinsiyet açısından daha eşitlikçi tutumlar
sergilediklerini ve şiddet kullanımını zaman içerisinde azalttıklarını ortaya koymuştur.

Katılımcılardan bir tanesi hikâyesini paylaşmıştır:
‘Status:M topluluğunun adını ilk duyduğumda lisede ikinci sınıftaydım. Bu gruptan erkek çocukları düşük
bütçeli, ama harika bir gerilla saldırısı/etkinliği (guerillaaction) düzenlemişler ve kano sporu, boya topu,
geziler vb. şeylerden bahseden broşürleriyle dikkatimi çekmişlerdi. Ben de ilk çalıştaya kayıt yaptırdım ama
gitmedim. İkinci yıl daha üst düzey bir gerilla saldırısı düzenlediler. Tanıdıklarımdan bazıları programa
hayran kalmıştı ve beni de katılmaya ikna ettiler. İtiraf etmeliyim ki her çalıştayda ücretsiz pizza, hamburger,
meyve suyu ve kraker ikram etmeyi vadettikleri için katılmaya karar vermiştim. Bedava pizzamı almaya
geldiğim ilk gün, ilk dersi dinlediğim an içimde programa karşı bir sevgi doğdu. O kadar heyecanlıydım ki
tek bir çalıştayı bile kaçırmadım. Çabalarım gelecekte Status:M topluluğuyla bir işbirliği ile
ödüllendirilecekti-liseyi bitirdikten sonra bana iş teklifinde bulundular. Program süresince edindiğim en
değerli şey, ne kadar haklı olduğumla ilgili farkındalığımdı-ben haklıydım, “gerçek bir erkek” olmak için
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içmek ve şiddet kullanmak zorunda değildiniz. Toplum beni sürekli bunun tersine inandırmaya çalışıyordu.
Böyle sağlıklı bir ortamda olmak çok canlandırıcıydı, sonunda kendimi yaptığı eylemlerin farkında olan
sorumluluk sahibi bir erkek olarak güçlendirebiliyordum. Bunun yanı sıra, arkadaşlarımın da tartışmalarımız
sonucunda tutumlarını ve değerlerini değiştirmeye başladıklarını fark ediyordum. İşte o zaman bu programın
toplumda büyük bir değişiklik yapabilecek kadar güçlü olduğunu fark ettim.’’

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§

Gençlere yönelik, en küçük ayrıntılarda bile, olumlu bir yaklaşım bulunmalıdır.
Örneğin, bir gruptaki davranış kurallarına grup politikası demek yerine toplu anlaşma
denebilir.

§

Suç işlemiş gençlerle yapılan gençlik çalışmalarında, işlenen suçlara ya da geçmişte
yapılan hatalara odaklanılmamalıdır. Şu ana ve geleceğe yoğunlaşılmalıdır.
Ergenlikten yetişkinliğe geçişteki yoğun dönemde gençlere ihtiyaç duydukları
becerileri sunarak onları güçlendirmek gerekir.

§

Gençlik çalışmasında, genç bireyle gençlik çalışanı arasındaki ilişki aşırı derecede
önemlidir. Gençlik çalışanının genç bireyin örnek alabileceği, açıkça ve samimi bir
şekilde konuşabileceği biri olması gerekir.

§

Gençlik çalışanları her zaman kendilerini sorgulamalı, gençleri motive edecek ve
faaliyetlere aktif bir şekilde katılmalarını teşvik edecek yollar bulmaya çalışmalıdır.
Bunun yanı sıra, gençlik çalışanları, gençlerden her zaman geri bildirim istemeli ve
neleri daha iyi yapabileceklerini anlamaya çalışmalıdır.

§

Gençleri, geldikleri ortamı ve kazandıkları deneyimleri anlamak gerekir. Hâlihazırda
içinde bulundukları dünyayı anlamak ve önem verdikleri şeylere dikkat etmek de
önemlidir.

§

Gençlik çalışanları, söyledikleri şeylere kendileri de içtenlikle inanmalıdır.

§

Etkinliklerin eğlenceli, ortamın rahat olması ve gençlik çalışanının çalışmalarında
mizaha başvurması önemlidir.

Daha fazla için LeilaYounis ile status-m@status-m.hr e-posta adresi üzerinden iletişime
geçebilir,http://www.status-m.hr/en/
web
sayfasını,
https://www.Facebook.com/StatusM/Facebook
sayfasını
ya
dahttps://www.instagram.com/statusmladih/Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.
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Özet:
Alternatif bakım kapsamındaki gençlerin desteklenmesine yönelik Contact (Temas)
Merkezi alternatif bakım kapsamındaki çocukların ve gençlerin sosyal içerme düzeyini
yükseltmeye çalışan uzun vadeli ve kapsamlı ilk programdır. “Contact” programı üç
temel bölümden oluşmaktadır. İlki alternatif bakım kapsamındaki çocukların ve
gençlerin desteklenmesine, ikincisi uzmanların desteklenmesine ve üçüncüsü ise
araştırma ve savunuculuk faaliyetlerine odaklanmaktadır. Play (Oyun) Topluluğundan
uzmanların gözlemlerine ve değerlendirme sonuçlarına göre programa katılan çocuklar
ve gençler yeni ortamlarına daha çabuk ve daha iyi uyum sağlamakta ve diğer insanlarla
daha iyi ilişkiler kurmaktadır. Ayrıca bağımsız yaşama daha hazır hissetmektedirler.

KURULUŞ HAKKıNDA

Play; kâr amacı gütmeyen Hırvatistan kuruluşlarından biridir ve 1999 yılında
kurulmuştur. Bu topluluk; yardım sağlamaya yönelik meslek alanlarında çalışan
uzmanlar tarafından kurulmuştur. Bu uzmanlar; toplumun risk altındaki gençlerin
ihtiyaçlarına yeterince cevap vermediğini fark etmiştir. Bu da kabul edilmez
davranışların artmasına ve sorun çözme modellerinin yetersiz kalmasına neden
olmaktadır. Bunun yanı sıra, uzmanlar; ailelerin ve öğretmenlerin davranış sorunu olan
gençlerle baş etme konusunda güçlükler yaşadığını da fark etmiştir. Bu da uzmanları
söz konusunu güçlüklerin ve çaresizlik duygusunun üstesinden gelmeye yönelik destek
ve yardım hizmetleri sağlamaları için motive etmiştir.

Kuruluşun misyonu
Kuruluşun ana hedefi; risk altındaki gençlere, bu gençlerin ailelerine, toplumu ve hayat
kalitelerini geliştirmek için onlarla çalışan uzmanlara eğitim, psiko-sosyal ve pedagojik
yardım ve rehabilitasyon sağlamaktır.
Kuruluşun vizyonu: ''Toplumu oluşturan bireylerin aktif, üretken ve mutlu olması için
her bireyin kendi kendini tanıdığı, kendi potansiyelini bildiği ve geliştirdiği bir toplum.'’
Tüm etkinlikler ve hizmetler şu üç temel program alanına odaklanmaktadır: davranış
sorunları, sosyal içerme ve akıl sağlığı. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre bu
hizmetler birleştirilebilmektedir.

RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

66

Play Topluluğu; araştırmalar ve çeşitli türlerdeki kamusal etkinlikler vasıtasıyla halkı ve
karar alıcıları, marjinalleştirilmiş çocukların ve gençlerin sorunlarına karşı daha duyarlı
hale getirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları
Yardım sektöründe çalışan uzmanlar; uzun yıllardır gönüllülük temelinde programlar ve
etkinlikler yürütmektedir. Bugün, Play topluluğunun 8 çalışanı vardır ve topluluk her yıl
yaklaşık 16 proje uygulamaktadır. Play kuruluşu; kısmen de olsa kendi fonlarıyla finanse
edilmektedir, geri kalan destek ise şu bağışçılar tarafından sağlanmaktadır: Zagreb
Şehri, Sivil Toplum Gelişimi Milli Vakfı, Sosyal Politikalar ve Gençlik Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığı ve diğer bağışçılar. Kuruluş çalışmalarının uzun
vadede kaliteli olmasını sağlayan ve bağışçıların bu çalışmalara destek olmasını
sağlayan temel unsur; hizmetlerin, halkın ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre, sürekli
olarak geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra, topluluk, mesleki standartların korunması için
kendi çalışmalarını düzenli olarak değerlendirmektedir.

PROGRAM HAKKINDA
''Contact'' programı alternatif bakım kapsamındaki çocukların ve gençlerin sosyal
içerme düzeyini yükseltmeyi amaçlayan uzun vadeli, kapsamlı bir programdır ve
Hırvatistan’da bir ilktir. Bu çocuklar ve gençler; rehabilitasyon amacıyla ve/veya
bağımsız yaşama hazırlanmaları için evlerinden alınarak alternatif bakım kapsamına
(çocuk bakım evleri, ıslah kurumları ya da koruyucu aileler) yerleştirilmiştir. Bu tür bir
müdahale çeşitli nedenlerden dolayı yapılmış olabilir- Çocukların kabul edilemez ve
yetersiz aile koşullarında yaşaması, ya da kendilerinin kabul edilemez davranışlar
sergilemeleri, suç işlemeleri ya da davranışlarını etkileyen diğer biyolojik, psikolojik veya
sosyolojik olumsuz koşulların bulunması gibi durumlar bu tür bir müdahaleyi
gerektirebilmektedir.

Programın misyonu
Alternatif bakım kapsamındaki gençler birçok risk ve sorunla karşı karşıyadır. Onlardan
18 yaşında bütünüyle bağımsız olmaları beklenmektedir. Bu da olgunlaşma süreçlerinin
yaşıtlarına kıyasla daha hızlı ve daha yoğun olduğu anlamına gelmektedir. Bunun yanı
sıra, alternatif bakım kapsamındaki gençler, genelde toplum tarafından etiketlenmekte
ve yalıtılmaktadır. Bu gençlerin çoğu zaman aşağılık kompleksleri de bulunmaktadır.
Toplumsal becerileri ve bağımsız yaşama kapasiteleri yeterince gelişememiştir; çünkü
genelde her şeyin onlar için yapıldığı (yemek yapma, fatura ödeme, çamaşır yıkama vb.)
gerçek hayatla örtüşmeyen koşullarda yaşamaktadırlar. Dolayısıyla söz konusu gençler;
bu hizmetlerin pasif alıcılarına dönüşmektedirler. Bu riskleri ortadan kaldırmak;
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gençlerin bağımsız yaşamaları için gereken becerileri geliştirmeyi ve yetkinliklerini
arttırmayı amaçlayan programın ana hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Benzer şekilde,
program; herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması amacı doğrultusunda gençlerin
eğitime, iş olanaklarına, sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere ve boş zaman
etkinliklerine erişimini kolaylaştırmaya da çalışmaktadır.
Program oldukça kapsamlıdır. Genç bireylerin yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda
bulunabilen ilgili tüm aktörlerin katılımı da programın ne kadar kapsamlı olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle program kapsamında gençlerle doğrudan çalışan
uzmanlara ve gönüllülere de eğitim ve destek sağlanmaktadır. Program; alternatif
bakım kapsamındaki gençlerin toplumdaki tüm hizmetlere erişimini sağlayabilecek millî
ve yerel politikaları iyileştirmeyi de amaçlamaktadır.
''Contact'' Topluluğunun değerleri ve ilkeleri:
§

İhtiyaç analizleri araştırmasının sonuçları doğrultusunda gelişme sağlamak

§

Kapsamlılık ve bütüncüllük

§

Mevcut durumdan başlayarak zaman içerisinde kapsamı genişletmek

§

Gençlik çalışması için en önemli araç olan dürüst ve destekleyici ilişkileri
geliştirmek ve sürdürmek

§

Süreklilik ve esneklik

§

Erişilebilirlik ve müsaitlik

§

Bireyselliğe saygı duyulması

§

Güçlendirmek ve desteklemek

§

Gençlerin mümkün olan en yüksek düzeyde katılımını sağlamak

§

Toplumun bir parçası olmak

Programın arkaplanı
''Contact'' programı daha önce Play Topluluğu bünyesinde çalışmış bir sosyal çalışmacı
olan SunčanaKusturin’in lisansüstü çalışmasına dayanmaktadır. Kusturin söz konusu tez
çalışmasında ıslah kurumlarında kalan gençlerin ihtiyaçlarını incelemiştir. Bu tür
kurumlarda kalmış olan gençlerin en büyük sorunları ve korkuları bu kurumlara girerken
ya da çıkarken yaşadığını ortaya koymuştur.
Başlangıçta, “Contact” programı bir dizi çalıştay (temelde grup çalışma yöntemiyle)
vasıtasıyla uygulanmıştır. Bu çalıştaylar; kuruma kısa süre önce gelen ve kurumdan
ayrılmak üzere olan gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bugün, 14 yıl sonra,
“Contact” programının daha geniş bir faaliyeti alanı vardır, program kapsamında çeşitli
kurumlardan (sadece ıslah kurumlarından değil) gelen gençlerle ve geniş bir uzman
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ağıyla birlikte, birçok farklı çalışma alanında ve çok daha fazla sayıda etkinlik
gerçekleştirilmektedir.
Bugüne kadar ''Contact'' programı 1121 kullanıcıya hizmet vermiştir, bu kullanıcıların
881’i alternatif bakım kapsamındaki çocuklar ve gençlerdir. “Contact” programı bir dizi
kurum ve kuruluşla (Örneğin; sosyal yardım merkezleri, ilgili bakanlıklar, Zagreb Şehri,
Hırvatistan İş ve İşçi Bulma Kurumu, gençlerle ve genç insanlar için sivil toplum
kuruluşları vb.) işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bu kuruluşların hepsi de aynı hedefi
paylaşmaktadır: Kaliteli bir sosyal hizmet ağının yanı sıra alternatif bakım kapsamındaki
gençlere yönelik daha kapsamlı ve daha nitelikli destek hizmetleri geliştirmek ve
sunmak.

Program yöneticileri; programı uygulama sürecinde işbirliği ve ağ kurma konularında
ciddi güçlüklerle karşılaşmamışlardır. Bununla birlikte, tespit edilen temel zorluklardan
bazıları şunlardır: programın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sistematik finansal
desteğin bulunmayışı, program yıllardır sürdürülmesine rağmen program personelinin
sık sık değişmesi, paydaşlar arasında sorumluluğun dağılmış olması (paydaşların birinin
sorumluluğun nerede başladığından diğerinin sorumluluğunun nerede bittiğinden emin
olmamaları), işverenlerin alternatif bakım kapsamındaki gençleri kaliteli ve rekabetçi iş
gücü olarak görmemesi.

Programın içeriği
Program faaliyetleri üç bölüme ayrılmıştır:
1. Alternatif bakım kapsamındaki çocukların ve gençlerin desteklenmesine yönelik
faaliyetler
2. Uzmanların desteklenmesine yönelik faaliyetler
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3. Araştırma ve savunuculuk faaliyetleri, kamusal farkındalığın arttırılmasına yönelik
etkinlikler
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1. Alternatif bakım kapsamındaki çocukların ve gençlerin desteklenmesine yönelik
faaliyetler
Alternatif bakım kapsamındaki çocukların ve gençlerin desteklenmesine yönelik
faaliyetler; bireysel destek ve/veya grup psiko-sosyal eğitim desteği şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Bu süreçteki ilk adım, genç bireyle bir görüşme düzenlenerek
yaşam koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamaktır. Bu; program faaliyetlerinin her
kullanıcının bireysel ihtiyaçlarına göre mümkün olduğunca ayarlanmasına olanak
sağlamaktadır.
Program uzmanları; kuruma yeni gelmiş gençlerin yaşam becerilerini geliştirmek
(iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler, çatışma çözümleme becerileri, eleştirel
düşünme, kendine ve diğer insanlara saygı duyma vb.) amacıyla onlarla aylar süren
(program süresince) çalışmalar yapmaktadır.
Diğer taraftan, program personeli, kurumdan ayrılan gençlerle de bağımsız yaşamaları
için gereken yetkinlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar (iş bulma ve işi elinde tutuma,
bütçenin yönetimi, ev bulma ve tutma, sağlık hizmetleri, boş zamanların
değerlendirilmesi, hayat boyu öğrenme vb.) yürütmektedir. Bireysel destek; en çok
alternatif bakım kapsamından çıkan gençler tarafından kullanılmaktadır.
“Aldığım bireysel destek benim için çok faydalı ve öğretici bir deneyim oldu. Gençlik çalışanları, sadece iş
aramama değil, genel olarak hayatımı ilgilendiren bütün konularda, tüm sorunlarımı çözmeme çok yardımcı
oldular. Onlardan fikirler, tavsiyeler aldım…Bir şeye ihtiyaç duyduğumda; bu, ister bir giysi isterse de dostça
bir sohbet olsun; her zaman yanlarına gidebiliyorum.''

Bu program kapsamında; bireysel destek ve grup desteğinin yanı sıra, son derece
önemli olan bilgi hizmetleri de sunulmaktadır. Zira araştırmalar şunu ortaya
koymaktadır: Alternatif bakım kapsamındaki gençler bilgiye erişmelerini sağlayacak
kaliteli olanaklardan yoksundur ve bilgiyi nerede arayacaklarını da bilmemektedirler.
Dolayısıyla, Play Topluluğu, gençlere ücretsiz internet erişimi, bilgisayar kullanma ve
telefonla konuşma imkânı da sunmaktadır. Bunun yanı sıra, gençlerin tavsiye
alabilecekleri ya da sorularını yöneltebilecekleri bir bilgi hattı ve gençlik çalışmaları için
çok faydalı bir araç gibi görünen dâhili bir Facebook profili de bulunmaktadır. Facebook
profili; iş fırsatları, konaklama olanakları, kültürel etkinlikler ve eğitim konularıyla ilgili
bilgileri paylaşmak için harika bir platformdur. Aynı zamanda çift taraflı iletişime ve
potansiyel olarak riskli durumların hızlı bir şekilde önlenmesine de olanak
sağlamaktadır.
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Öte yandan, Topluluk, gençleri bilgilendirmeye yönelik eğitim broşürlerinin, yayınların
ve kılavuzların hazırlanması için de büyük bir çaba harcamaktadır. Bunlardan biri de
“Okvirko” kılavuzudur. Bu kılavuz; alternatif bakım
kapsamındaki gençlerin güçlü yönleri hakkında
farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmakta; gerekli
bilgileri değerlendirme, beceri ve tutum geliştirme
sürecinde onlara rehberlik etmektedir. Örneğin, iş
hayatı, finansman, barınma, eğitim, sağlık,
uygulamaya dönük beceriler, sosyal ağ ve destek
sistemi, boş zamanları değerlendirme, topluluk
hayatına katılma ve kişisel gelişim gibi konularda
onları yönlendirmektedir.
"Okvirko''nun yanı sıra, “Catapult” (Mancınık) adı
verilen bir eğitim broşürü daha bulunmaktadır. Bu
broşür; gençlere özgeçmiş hazırlama, kimlik kartı
çıkartma, iş başvurusu yapma, ev kiralama ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları gibi
konularda pratik bilgiler sağlamaktadır. ''Reflections on independentliving'' (“Bağımsız
Yaşama ilişkin Düşünceler”) başlıklı broşürde ise alternatif bakım kapsamındaki gençler
mevcut hayatları ve onları bekleyen gelecek hakkında en samimi düşüncelerini
paylaşmaktadır. Gençler tarafından oluşturulan ve yönetilen “Jumpinto Life” (Hayata
atıl) adlı internet sitesinde de benzer hikâyeler paylaşılmaktadır. Play topluluğunun
gençlere, gönüllülere ve uzmanlara yönelik bu faydalı kaynakları hazırlarken tek bir
amacı bulunmaktadır: gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünde duran
engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak, toplumsal hizmetlere eşit bir şekilde
erişebilmelerini sağlamak ve tüm yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak.
Bu kılavuzların, broşürlerin ve yayınların tümüne çevrimiçi olarak ulaşılabilmektedir,
fakat hepsi sadece Hırvatçadır.
“Contact” programı kapsamında gençlere çeşitli türlerde hizmetler sağlandığını da
belirtmek gerekir. Örneğin kişisel danışmanlık hizmeti, (bireysel desteğe ek olarak
sunulmaktadır) bireysel desteğin geliştirilmiş bir şekli olarak kabul edilmektedir. Bunun
yanı sıra, akran desteği adı verilen bir hizmet de bulunmaktadır. Bu hizmet kapsamında,
hâlihazırda bağımsız bir yaşam süren, benzer bir durumda olan gençlere yardım etme
motivasyonu ve yetkinlik düzeyi yüksek kişilerin alternatif bakım kapsamındaki
gençlerle temas kurmasına olanak sağlanmaktadır.
Bu programda kullanılan temel metodoloji yaygın eğitim yaklaşımıdır ve deneyimsel
öğrenme şekli de kullanılmaktadır. Gençlik çalışanları; çalışmalarında rol yapma oyunu,
tartışmalar, yazma, etkileşimli oyunlar, filmler vb. gibi çok sayıda yaratıcı yöntem ve
teknik de kullanmaktadır.
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''Gençler bazen biz uzmanlardan çok şey bekliyor ve sorumluluk duygularını geliştirmiyorlar. Bizden onların
elleriymişiz gibi hareket etmemizi ve işlerini onların yerine halletmemizi bekliyorlar. Evet, bazen onlar için
ya da onlarla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Fakat asıl amaç, onlara kendi işlerini, kendi başlarına nasıl
halledebileceklerini öğretmektir.''

Bunun yanı sıra, Contact uzmanları, yılda bir ya da iki kez, bir kurumdan ayrılmak üzere
olan ve Hırvatistan’ın her yerinden gençlere yönelik bir gezi ya da temalı bir etkinlik
düzenlemektedir. Bu etkinliklerin amacı; gençlerin sosyal ağlarını genişletmelerine
yardımcı olmak ve onları bağımsız yaşama hazırlamaktır.

2. Uzmanların desteklenmesine yönelik faaliyetler
Programın ikinci bölümü gençlerle doğrudan çalışan uzmanların eğitim (programın
pratikte uygulanışıyla ilgili eğitimler, gençlik çalışması eğitimleri), gözetim (destek
sağlanması, deneyim paylaşımı, yeni becerilerin geliştirilmesi, akıl sağlığının korunması )
ve bilgi paylaşımı (kılavuzlar ve programın uygulanması sırasında çekilen videolar)
yollarıyladesteklenmesine yöneliktir. Kişisel danışmanlar, okul sorumluları ve işverenler
de eğitim kapsamına alınmaktadır, çünkü alternatif bakım kapsamındaki gençler için
kapsayıcı bir çevre geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar.
"Gençlik çalışmalarında, gençlerle ilişkilerinizdeki sınırları sürekli olarak gözden geçirmeniz ve bir sosyal
çalışmacı olarak hayatlarındaki rolünüzü sorgulamanız önem taşır. Sınırlar esnek olmalıdır. Duruma ve
gencin ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bir yaklaşım uygulamak gerekir. Bununla birlikte, bu yaklaşım,
profesyonellik ilkelerini hatırından çıkamadan gençlere çalışma yapan uzmana da bağlıdır.”

3. Araştırma, savunuculuk ve toplumsal farkındalık ile ilgili faaliyetler
Programın üçüncü bölümü; kurum temsilcileriyle yapılan konulu toplantılar, ağ
oluşturma toplantıları, halk forumları, konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları
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vasıtasıyla yapılan araştırma ve savunuculuk faaliyetlerini kapsamaktadır. Gençlik
çalışanları, yapılan çok sayıda toplantının sonucunda, çeşitli materyaller hazırlamışlardır
(Örneğin; “Alternatif bakım sistemi kapsamındaki gençlerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik kılavuz” ve “Kapsayıcı bir çalışma ortamının geliştirilmesine
yönelik kılavuz” vb.). Bunlar, hayata akranlarıyla aynı yerden başlamayan ve toplumsal
eşitlik deneyimini yaşama hakkı bulunan genç insanlara yönelik kapsayıcı/sosyal
içermeci (inclusive) bir ortam oluşturma çabalarını içermektedir. Gençlik çalışanları;
savunuculuk çalışmaları kapsamında, toplumun bu kesimini daha görünür kılmakta;
toplumun gençlere daha fazla empati ile yaklaşmasını sağlamaya ve gençlerin topluma
dâhil edilmesinin önemi konusundaki farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır.

Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Program yöneticileri; gençlerden “Contact” programına katılarak elde ettikleri en
önemli faydaları belirtmelerini istemiştir; gençler de bir iş ve ev bulmak, iş başvuruları
hazırlamak, iş görüşmeleriyle ve bütçe yapma ile ilgili ipuçları almak gibi pratik faydaları
vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra, programın iletişim becerileri ve diğer insanlarla ilişki
kurma konusundaki faydalarını da dile getirmişlerdir.
Katılımcıların bazı izlenimleri:
‘’Play Topluluğu; 2016 yılının Mart ayında üç günlük bir eğitim gezisi düzenlendi. Bu gezide özel ve
unutulmaz insanlarla tanıştım. Birlikte dışarı çıktık, çalıştaylara katıldık, oyunlar oynadık, filmler izledik vb.
Gençlik çalışanları neşeli ve güler yüzlüydü, tek tek her birimizde potansiyel görüyorlardı. Bizi alternatif
bakım kapsamındaki sorunlu çocuklar olarak görmediler. Gezide bağımsız yaşam hakkında da çok şey
öğrendim…Yeni insanlarla tanıştım, yeni arkadaşlar edindim (iletişimimizi sürdüreceğimizi umuyorum). Bu
gezileri herkese tavsiye edeceğim, çünkü burada öğrenmek ve faydalı bilgiler edinmek için harika bir ortam
var. Ve aklınızdan şunu asla çıkartmayın, hiçbir zaman yalnız değilsiniz, her zaman sizi umursayan birisi
var!”

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§ Gençlik çalışması yaparken her zaman gençlerin ihtiyaçlarını dinlemek gerekir.
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§ Alternatif bakım kapsamındaki gençlerle ilişkilerimizi sürdürmeye hazır olmalıyız,
çünkü onlar güven tesis etmek konusunda güçlük çekiyorlar. Yolları ayırma sürecinden
geçmek onlar için çok zor oluyor.
§ Alternatif bakım kapsamındaki gençlerin güçlü yönlerini vurgulamalıyız.
§ Alternatif bakım kapsamındaki gençleri karar alma süreçlerine dâhil etmeliyiz ve onları
ciddiye almalıyız.
§ Gençlere hata yapmaları ve tekrar denemeleri için olanak tanımamız önem taşır.
§ Genç birey, güçlü ve zayıf tüm yönleriyle bütüncül bir insan olarak görülmelidir.
§ Gençlik çalışanı, gençler için en iyi olanın ne olduğunu bilmez. Kararlar ve seçimler
gençlere it olmalıdır. Bunlar bazen yanlış olsa bile.
§ Gençlik çalışması; sabır, hoşgörü ve bolca anlayış gerektirir. Gençlere yeterli ölçüde
destek sağlamak istiyorsanız hem profesyonel olmanız hem de onlara samimi ve içten
bir şekilde yaklaşmanız ve kendiniz gibi olmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için Play Topluluğunun udruga.igra@udrugaigra.hre-posta adresi
üzerinden toplulukla iletişime geçebilir, www.udrugaigra.hrweb sayfasınıya
dahttps://www.Facebook.com/igra.play/?fref=tsFacebook
sayfasınıziyaret
edebilirsiniz.
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Özet:
“Firefly”, habis hastalıklarla karşı karşıya olan çocuklara, gençlere ve ailelere destek
sağlayan sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun üyeleri tedavilerini tamamlamış gençlerde
büyük bir potansiyel görmüştür. Onların deneyimi ve kazandıkları güç, tedavi görmekte
olan ve tedaviden sonra topluma geri dönen çocuklar ve gençler için yararlı olmaktadır.
Bu durum, habis hastalıklarla karşı karşıya kalma deneyimini paylaşan, 16-29 yaş
aralığındaki FireflyYouth (Ateş Böceği Gençler) grubunun oluşmasıyla sonuçlanmıştır.
Kuruldukları günden bu yana, ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratan ve toplumu daha
kapsayıcı hale getiren gençleri destekleyen farklı faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.

KURULUŞ HAKKINDA
“Firefly”, habis hastalığı olan çocukların aileleri ve bu hastalıklarla karşı karşıya olan
çocuklara, gençlere ve ailelere yardım etmek ve destek sağlamak isteyen doktorlar
tarafından 2000 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluşun Misyonu
“Firefly” çocuklara, gençlere ve ailelere yardım etme çabasıyla çeşitli hizmetler sunar,
çeşitli etkinlikler düzenler ve yürütür. Kuruluş, ikamet ettikleri yerden farklı bir yerde
tedavi gören hasta çocukların aileleri için uzun ve kısa süreli ücretsiz konaklama sağlar
ve düzenler. Psikolojik destek; grup toplantıları, bireysel danışmanlık, psikoterapi ve
terapötik köpekle yapılan görüşmeler yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca, kuruluş habis
hastalıklarla ilgili alanlarda çeşitli eğitimler de sunar; anne-babalar için rehabilitasyon
kampları, ortak gezi ve toplantılar düzenler, hastane tedavisi sırasında oldukça yüksek
meblağlara ulaşabilecek maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilecek belirli
faydaların gerçekleştirilmesinde arabuluculuk yapar.
‘’Firefly’’, habis hastalıklarla karşı karşıya olan ailelere kapsamlı destek sağlamaya çalışmaktadır.
Dileğimiz, ailelere yardımcı olmaktır. Aileler böylece bütün güç ve enerjilerini çocuklarına destek olmaya
ayırabilirler ve tedaviyle ilgili psikolojik ve maddi sorunlardan uzaklaşabilirler.

Dernek, çeşitli sağlık, eğitim ve diğer uzman dernekleri ile işbirliği yapmakta ve ulusal,
bölgesel ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.
“Firefly”ın amaçlarından birinin habis hastalıklara sahip çocukların ve gençlerin
haklarını iyileştirmek olduğunu düşünürsek, Derneğin savunuculuk ve lobi alanlarında
adanmış bir şekilde çalıştığından bahsetmek önemlidir. Gönüllülerin sağlık sistemine
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daha fazla katılımını sağlamaya, hastaneye yatırılan çocukların ve gençlerin haklarına
odaklanmaya ve özellikle hassas ve zor vakalarda sağlık personelinin idare ve iletişimi
için rehber ilkeler geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Dernek Çalışanları genellikle halka açık faaliyetler düzenler, çok sayıda yayın, çocuklar
ve gençler için çalışma kağıtları, belgeseller, eğitici filmler ve temalı çizgi filmler
geliştirir ve dağıtırlar. Bazı yayın örnekleri şunlardır: ‘’Çocuk, doktor muayenesi ve
hastaneye yatırmak için nasıl hazırlanır’’ broşürü; ‘’Habis hastalıklarla nasıl başa çıkılır’’
broşürü; ‘’Hayat her zaman sahilde geçirilen bir gün değildir’’ interaktif resim kitabı ve
rehabilitasyon kampında çekilen ‘’Ateş Böceği Çocukları’’ belgeseli.
“Firefly” kaynaklarını tedavilerini tamamlayan gençlerin işe alınmaları, motivasyon ve
eğitimleri için harcıyor ve bu kişilerin deneyimleri ve elde ettikleri güç tedavi görenler
ve tedaviden sonra hayatlarına geri dönen insanlar için faydalı olabilir. Bu yatırımın ve
çabanın sonucunda “FireflyYouth” ve daha pek çok kazanım sağlanmıştır.

İnsan kaynakları
“Firefly”ın yedi çalışanı bulunmaktadır ve hepsinin çalışma alanı farklıdır. Bunlar idari
yönetici, ofis müdürü, yenilikçi topluluk programları için proje müdürü ve ayrıca
çocuklar için sertifikalı gestalt psikoterapisti, habis hastalıklı çocukların aileleri için
yapılan projelerin lideri ve koordinatörü, proje ortağı, idari proje ortağı ve sosyal hizmet
uzmanıdır.

PROGRAM HAKKINDA
“FireflyYouth” çocukluk veya gençlik döneminde habis bir hastalık nedeniyle tedavi
edilen 16-29 yaş aralığındaki gençlerden oluşan bir gruptur. Bu gençler, “Firefly”ın bu
programın faaliyetleri yoluyla sağlamaya çalıştığı uzun vadeli bir izleme, destek ve
eğitime ihtiyaç duymaktadır. “FireflyYouth” grubu, grubun faaliyetlerine eşit derecede
katılan genç mağdurlar ve gönüllülerden oluşur ve üyelerinin yıl boyunca böylesi aktif
katılımı ile Avrupa’daki en büyük kanser mağduru gruplarından biridir.

Programın misyonu
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“FireflyYouth” programının amacı, çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve özel durumları
hakkında farkındalığın sürekli artırılması ve gençlerin kendileri tarafından yapılacak
farklı etkinlikleri organize etmesi yoluyla çocuklar ve gençler için tedavi sürecinin veya
tedavi sonrasının yükünü hafifletmektir. Ayrıca, program gençlerin kendi deneyimlerini
kabul etmesine, yeteneklerini geliştirmelerine ve habis hastalıklı gençleri ulusal,
bölgesel

ve

uluslararası

düzeyde

daha

görünür

kılmaya

yardımcı

olmayı

amaçlamaktadır.
“FireflyYouth” Sloganı:
Rahatla, kendine gel ve hayata bağlan!
‘’Ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim, ben olmayı seçtiğim şeyim’’ C.G. Jung

Programın arkaplanı
”FireflyYouth” Mayıs 2013’te toplanmaya başladı. 16-29
yaş aralığındaki habis hastalık tedavi deneyimi olan tüm
gençler gruba katılmaya davet edildi. Kısa süre sonra,
iletişimi artırmak ve Zagreb dışında yaşayanlar da dâhil
çok daha fazla sayıda gence ulaşmak için kapalı bir
Facebook grubu başlattılar.
Fiziksel ve sanal alanlarda bir grup kurduktan sonra
“FireflyYouth” düzenli toplantılar yapmaya ve sayısız
faaliyetler gerçekleştirmeye başladı. Daha sonra, hedef
gruplara ulaşma yöntemlerini genişlettiler. Şu anda örneğin tıp merkezlerindeki annebabalar veya gençlerle iletişime geçiyorlar ve gruba katılmak isteyip istemediklerini
soruyorlar. Ayrıca, bazı gençler tedavi görürken grup faaliyetleri ile tanıştırılıyor.
Her gencin bireysel olarak ele alınması gerektiği vurgulanmalıdır çünkü hepsi
hastalıklarla ve tedavileriyle farklı şekilde karşı karşıya kalıyorlar ve yıllardır bu
deneyime sahip olsalar bile bu deneyimlerle çalışabilmek için zamana ihtiyaç
duyuyorlar.
''Tedaviniz bittikten hemen sonra bir grup gence yaklaşmanız kolay değildir. Size ne olduğunu ve nasıl bir
süreçten geçtiğinizi bile kabul edebilmek için belirli bir zaman geçmesi gerekir. Aslında, grup faaliyetlerine
katılmak için en iyi zaman gençlerin hala tedavi gördükleri zamandır çünkü bizim ne kadar güçlü
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olduğumuzu ve deneyimlerimiz sayesinde ne kadar güçlendiğimizi görebilirler. Bu, gönüllüler ve gençler
arasında dostane ilişkiler kurmak için de harika bir başlangıç noktası olabilir.’’

Program içeriği
“FireflyYouth” topluluğuna giren tüm gençlerin bir amacı var: Şu anda tedavi gören
çocuklara ve gençlere yardımcı olmak. Grup üyelerinin geniş yaş aralığına rağmen,
ortak deneyimleri ve yaşlarına bakılmaksızın yapılan eşit muamele dolayısıyla
etkileşimleri ve işbirlikleri çok başarılı bir şekilde sürüyor.
“FireflyYouth” kurulduğundan bu yana, şu anda
tedavi görmekte olan ve tedavisini tamamlamış
kişiler için gerekli faaliyetler hakkında farklı fikirlerin
ele alındığı sayısız toplantı düzenledi. Şu anda
hareketliliği artırmak için diğer ülkelerdeki faaliyetleri
araştırıyorlar
gençlerin

ve

gücünü,

gençlerle
fırsatları

temas
ve

kuruyorlar;

zorlu

alanları

keşfettiler; ortak eğitimler, geziler, spor faaliyetleri,
projeler düzenlediler ve tanıtım filmleri ve şarkıları
ürettiler.
“FireflyYouth”,

“Küçük

Bir

Umut

Işığı”

adını

verdiğikapsayıcı bir proje örneği tasarladı. Projenin zor şartlar ve olaylarla mücadele
edebilmeleri için okuldaki tüm çocukların/gençlerin becerilerini artırmak, tedavi
sırasında çocuğun ya da gencin sürekli gelişimi için koşullar yaratmak, okula ve sosyal
çevreye geri dönüş döneminde destek sağlamak gibi çeşitli amaçları vardı. Diğer bir
deyişle, bu proje tedaviden sonra çocuğun/gencin okula geri dönüşü için okul ortamının
hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyordu. Projenin faaliyetleri ve eğitimleri sınıf
öğrencileri, okul çalışanları ve sınıf arkadaşlarının aileleri için oluşturuldu.
“FireflyYouth” bu proje üzerinde çalışmaya karar verdi çünkü kişisel deneyimlerine
dayanarak, aylar sonra okul ortamına geri dönmenin çok emek isteyen ve zorlayıcı bir
süreç olacağını biliyorlardı. Gençler genellikle okula döndükleri için heyecanlanıyor,
fakat aynı zamanda kaçırdıkları derslerin telafisi konusunda endişe ediyorlar, akranları
ve öğretmenleri tarafından kabul edilip edilmeyeceklerini ya da görünüşlerindeki
değişiklikler yüzünden dışlanıp dışlanmayacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca, diğer öğrenciler
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bu hastalıkların var olduğu gerçeği ile yüz yüze kalıyorlar ve genellikle kafaları karışıyor.
Tedavinin etkilerini ve gerçekte arkadaşlarına/sınıf arkadaşlarına neler olduğunu
anlamıyorlar.
Proje, “FireflyYouth” tarafından gerçekleştirilen çalıştayları içeriyor. Fakat, çalıştayları
yapmadan önce topluluk önünde konuşma ve deneyimlerini dürüstçe anlatma
konusunda daha güçlü hissetmek için eğitim almaları gerekiyordu. Bu eğitim üç
modülden oluşuyordu. İlk modülde, tüm önemli tıbbi terimleri tartıştılar; ikinci
modülde, çocuklar ve gençlerle yapılabilecek tüm olası etkinlikler hakkında konuştular;
üçüncü modülde ise kendi kendini güçlendirme üzerine çalıştılar.
‘’Çocuklar, özellikle de gençler hikâyelerini ve deneyimlerini paylaşma dürtüsüne sahiptir çünkü bu onların
olayları anlamalarına, kabul etmelerine ve duygularını paylaşmalarına yardım eder. Bu sebeple, aynı hikâyeyi
kaç kez duymuş olursanız olun, onları her seferinde dinlemeniz önemlidir.’’

Proje süresince, “FireflyYouth” 19 okulda 832 öğrenci, 23 anne-baba, ve 123 okul
çalışanının katıldığı 27 çalıştay gerçekleştirdi. Ayrıca, sınıf arkadaşları ve öğretmenler
için tedaviden sonra çocuğun/gencin geri dönüşü için okul ortamı hazırlanırken yararlı
olabilecek rehber ilkeler ürettiler.
Okul çalışanları için bazı rehber ilkeler:
§

§

§

§

§

Öğrencilerin hasta arkadaşları hakkında düşünmemeleri teşvik edilmemelidir
çünkü bu durum gençleri hayattaki diğer zor durumlar ile başa çıkmada yardımcı
olabilecek yeterli beceri ve tutum ile donatmak için iyi bir fırsat olabilir.
Öğrenciler hastalık, tedavi süreci ve hasta sınıf arkadaşlarının geçireceği fiziksel
değişimler hakkında gerekli tüm bilgiye sahip olmalıdır. Eğer okul çalışanları
kendilerine yeteri kadar güvenmiyorsa, bu tür bir konuşma için daha uygun birisi
aranmalıdır.
Öğrencilere hasta olan sınıf arkadaşlarından zaman zaman bahsedilmelidir. Bazı
paylaşılan anıları hatırlamak ve arkadaşının dönüşü hakkında mutluluk ve beklenti
ifade etmek faydalı olacaktır.
Öğrencilerin hasta olan arkadaşlarıyla iletişimde kalması teşvik edilmelidir –
mektuplar ve resimler gönderebilir, telefon görüşmesi yapabilir, Skype üzerinden
konuşabilir, sınıftaki her şeyi paylaşabilecekleri bir Facebook grubu oluşturabilirler
böylece hasta arkadaşları bilgilenmiş ve sınıftan kopmamış olur.
Öğrencilerin, hasta olan sınıf arkadaşlarının dönüşü ile ilgili endişelerini açıkça ve
samimi olarak ifade etmesine izin verilmelidir. Arkadaşlarının sahip olabileceği tüm
olası fiziksel kısıtlamalar hakkında bilgilendirilmeleri gerekir ve arkadaşlarına nasıl
yardımcı olacakları ve okul ortamına uyum sağlama sürecinde nasıl destek
verecekleri konusunda ortak bir anlaşmaya varmaları gerekir.
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§

Tedaviden dönen öğrenci, ancak kendisi istediği takdirdehikâyesini, bilgisini ve
deneyimini diğer öğrencilerle paylaşma fırsatına sahip olmalıdır.

Öğrenciler için bazı rehber ilkeler:
§

§

§

§

§
§

İhtiyacınız olan tüm bilgileri toplayın böylece sınıf arkadaşınıza neler olduğunu,
tedavinin nasıl yürüdüğünü ve tedavinin hangi muhtemel değişikliklere sebep
olabileceğini anlamış olursunuz
Duygularınız hakkında çizin ve yazın, eğer istemiyorsanız başkalarıyla paylaşmanız
gerekmez fakat yazıp çizmenin iyileştirici etkisi düşüncelerinizi ve duygularınızı
şekillendirmenize yardımcı olacaktır.
Hasta arkadaşınızda ait olma hissini uyandırın, ona bir insan olarak önemli ve
değerli olduğunu ve başkalarının ona saygı duyduğunu söyleyin. Hasta olan
arkadaşınızın acıklı ya da buna benzer mesajlara ihtiyacı yok. İhtiyacı olan en son şey
görmezden gelinmek ve tecrit edilmektir. Bu nedenle, onunla samimi bir ilgiyle,
kişisel tonda ve cevabı gerçekten dinlemeye istekli olarak iletişim kurmanız gerekir.
Sınıfa, takıma, gruba ait olma duygusunu teşvik eden “Sana güveniyoruz”, Şu anda
bizimle olmasan bile hep bizimlesin”, “Daha iyi olduğunda seni burada görmek
istiyoruz” gibi mesajlar göndermelisiniz.
Hasta arkadaşınız sınıfa döndüğünde sıcak ve neşeli bir ‘hoş geldin’ yüz ifadesi
takının.
Hasta öğrencinin kendisinin bir şey yapmak istediği durumda başkalarından gelen
yardım ve ilgi aşağılanma olarak yorumlanabilir. Öte yandan, ihtiyaç duyduğu bir
durumda olan destek eksikliği de reddedilme olarak yorumlanabilir. Yapılacak
doğru şeyin ne olduğundan emin değilseniz, arkadaşınıza neye ihtiyacı olduğunu
sorun, gerçekten ihtiyaç duyduğu desteği ona verebilmek için en iyi yol budur.

Bu proje ile birlikte, “FireflyYouth” genç hastalar için daha kapsayıcı okul ortamı
oluşturmaya başladı. Eğitim sürecinde bilgiye adil erişim sağlayabilmek gelecek
hedefleri arasında yer alıyor. Tedavi gören gençlerin aylarca okuldan uzak kaldığı,
bunun da kaçırdıkları her şeyi telafi etmelerini çok zor hale getirdiği biliniyor. Bu
nedenle, “FireflyYouth” bu gençlerin haklarını savunmak için çok çaba harcıyor. Bu
bağlamla Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Engelli öğrencilerin ilk ve
ortaöğretim eğitimi hakkında yönetmelik” kapsamına alınan öneriler geliştirdiler.
Pratikte bu yönetmeliğin nasıl uygulanacağını göreceğiz.
Projenin

yanı

“FireflyYouth”

2015

önemli

atılım

bir

sıra,
yılında
daha
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gerçekleştirdi. “Küçük Bir Umut Işığı” adlı ilk Uluslararası Habis Hastalık Tedavisi Gören
Gençler Kongresini düzenlediler. Kongre 11 Avrupa ülkesinden 50 genci bir araya getirdi
ve Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü
himayesinde gerçekleştirildi. Kongrenin amaçları arasında uluslararası düzeyde gençler
arasında ortaklık kurmak, farklı dersler, çalıştaylar ve tecrübe değişimi yoluyla habis
hastalıklarla karşı karşıya kalmış gençlerin becerilerini geliştirmek ve bu belirli nüfusun
ihtiyaçları hakkında uzmanları ve genel halkı duyarlı hale getirmek yer alıyordu.
“FireflyYouth” tarafından yapılan ilginç ve değerli bir başka etkinlik çocukluk çağındaki
habis hastalıkların farkındalığını artırma haftası boyunca süren kampanyadır. 40 binin
üzerinde takipçisi olan Facebook sayfasında çocukların ve gençlerin kişisel hikâyeleri
paylaşıldı (Eylül 2016’da paylaşımlar 650 bin farklı kişiye ulaştı). Halkın duyarlılığının
artırılmasının yanı sıra kampanyanın asıl amacı, habis bir hastalıkla karşı karşıya kalan
çocuklara, gençlere ve anne-babalara zorlu tedavi sürecinin geçeceği, yaşamı tekrar
düzene koymanın mümkün olduğu ve hastalığa rağmen hedeflerini ve hayallerini
başarmanın mümkün olduğu mesajını vermekti.
‘’Çocuklarıyla aynı hastalık teşhisi konmuş biriyle konuşma şansları varsa, anne-babalar için bu çok şey
ifade etmektedir. En basit sorularına cevap verilmesi onlara daha fazla mücadele için inanılmaz bir rahatlama
ve motivasyon olabilir.’’

Bugüne kadar, “FireflyYouth” faaliyetlerinde 60 genç bulundu, kapalı Facebook
grubunda Hırvatistan’dan 123 genci bir araya getirdiler, tanınmış “Firefly”
rehabilitasyon kampının aktif organizasyonunda 11 FireflyYouths (Ateş Böceği Genci)
dâhil ettiler. Program aracılığıyla gençleri gönüllü olmaya ve katılım sağlamaya teşvik
ediyorlar, bu nedenle her toplantıdan önce grup için sağlıklı atıştırmalıklar, etkinlikler
için alanlar hazırlıyorlar, kaynaştırma faaliyetleri ve animatör oyunları düzenliyorlar,
grup fotoğrafları çektiriyorlar.

Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Gençlerin bazı grup etkinliklerini organize etmeleri ve hayata geçirmeleri teşvik ediliyor
ve profesyonel derslere ya da oturumlara ihtiyaç olduğu durumlarda belli bir konuda
bilgisini, deneyimini ve yeteneklerini gençlerle paylaşmaya istekli uzmanları her zaman
çağırıyorlar.
FireflyGenci’nin kişisel hikâyesi:
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“Habis hastalık tedavisi görmüş genç biri olarak, hayatımın bu bölümünü unutmak ve
hayatıma devam etmek istedim. Bu konuda konuşmak istemiyordum, eğer birileri bir
zamanlar kanser olduğumu öğrenirse bu çok utanç verici olacaktı. Tedavimden yedi yıl
sonra, “Firefly” örgütünden Zoran beni aradı ve çocukları tedavi sürecinde olan annebabalarla konuşmak ve deneyimlerimle onlara yardım etmem için beni toplantıya çağırdı.
Kabul ettim ve toplantıya gittim.
Bu anne-babalar için çocukları ile tamamen aynı süreçten geçen sağlıklı bir genci
karşılarında görmek rahatlatıcı bir şeydi. Yüzlerini sevinç dolu gördükten sonra, ait
olduğum yerin burası olduğunu biliyordum. Kendimi tamamen adamaya ve elimden
geldiği kadar yardım etmeye karar verdim. Çalıştaylara katılarak ve gönüllü olarak başka
insanlara yardım ettiğimi biliyordum fakat aslında kendim için daha çok şey yapmış
oluyordum. Birdenbire geçmişimden utanmamaya başladım, bu konuda açıkça
konuşabiliyordum, daha özgüvenli, daha güçlü bir kişi olmamda bana yardım etti. Şimdi,
bu güçle birlikte hayatımdaki tüm yeni zorlukları bir gülümsemeyle karşılamaya hazırım.’’

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§ Gençlik çalışmalarında, gençleri tanımak ve onların ihtiyaçlarını dinlemek son derece
önemlidir. Gençlerin gerçek ihtiyaçlarının farkında olarak, onlarla ilişki kurma ve onları
daha iyi katılım için teşvik etme şansına sahibiz.
§ Gençlerle çalışırken daima dürüst ve rahat olmanız gerekir. Bazen onları koruma
isteğiyle ve gerçeği onlardan saklama ihtiyacıyla hareket etmeniz zararlı olabilir.
§ Toplantıların planlanmış olması ve konuların yapıcı olması önemlidir ancak her zaman
gayri resmi toplanma konusunda da ısrarcı olmalıyız. Bazen gençlere ulaşabilir ve resmi
olmayan bir yaklaşımla daha fazla sosyalleşebilirsiniz.
§ Gençlerin hepsi gruba bir şeyler katmak istemez. Kimisi daha fazla emek verecektir,
diğerleri ise daha az ve biz bu durumu sorun etmemeliyiz.
§ Habis hastalık tedavisi görmüş olan gençler özellikle hassas gruptur. Onlarla iletişimde
nazik olmak zorundayız, ihtiyaç duydukları kadar zamanı onlara vermeliyiz ve tüm
sonuçlardan tatmin olmak zorundayız.
§ Gençleri her zaman aktif katılım konusunda teşvik etmeliyiz. En kolay yol onların yerine
bir şeyler yapmaktır ancak esas olan bu değil. Esas amaç, kendini ayakta tutan bir grup
oluşturmaktır.
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§ Eğer grup kolayca iletişim kurmazsa, ortak bir gezi düzenlemek her zaman iyi bir
fikirdir. Bazen bir günlük tatil ve iyi niyetten başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur.

Daha fazla bilgi için dragan@krijesnica.hre-posta adresi üzerinden DraganCvitićile
iletişime geçebilir, https://www.krijesnica.hr/?lang=enweb
sayfasını
ziyaret
edebilirsiniz.
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5. İTALYA’DAN DURUM ÇALIŞMALARI

Özet:
“TANDEM NOW” – Genç Göçmenlere Yönelik Rehberlik ve Meslek Danışmanlığı
göçmen gençler için karma bir rehberlik programı geliştirdi. Program dâhilindeki
rehberler genç göçmen danışanlara rol model olabilecek göçmen geçmişe sahip
yetişkinlerdir. Rehberler, rehberlik sürecinin hazırlık aşamasında özel bir eğitim aldı.
Rehberlik yüz yüze görüşmeler ile çevrimiçi görüşmelerin bir birleşimi olarak sunuldu.
Değerlendirme sonucunda rehberlerin yeni beceriler öğrenmekten ve genç bir bireyi
desteklemekten memnuniyet duydukları anlaşıldı; danışanlar ise rehberliğin zorlukların
üstesinden gelmelerine, gelecekteki eğitim ve istihdamları için yeni motivasyon ve
fikirler bulmalarına yardım ettiklerini söyledi.

KURULUŞ HAKKINDA
“CESIE”, sosyolog ve sosyal aktivistDaniloDolci (1924-1997)’nin çalışmalarından ve
teorilerinden esinlenerek 2001 yılında kurulmuş bir Avrupa araştırma ve girişim
merkezidir.
“CESIE”nin vizyonu: “Dünya tek bir varlıktır.”
“CESIE”, şehrin en dezavantajlı kentsel bölgelerinden biri olarak nitelendirilen
Palermo’nun (Sicilya) merkezinde bulunuyor. İstihdam olanaklarının eksikliği, organize
bir suç örgütünün varlığı (Sicilya Mafyası), uyuşturucu kaçakçılığı, kullanımı ve genellikle
eğitim seviyesinin düşük olması gibi birtakım sosyal problemler görülüyor. Birçok genç
okuldan erken yaşta ayrılıyor ve çoğunlukla genç yaşta anne-baba oluyor. Palermo’nun
merkezi de son yıllarda çok kültürlü hale geldi. Afrika ve Asya ülkelerinden birçok
göçmen burada yaşıyor.

Kuruluşun misyonu
“CESIE”nin misyonu yenilikçi ve katılımcı eğitim yaklaşımlarıyla birlikte büyümeyi teşvik
etmektir. “Dünya tek bir varlıktır” vizyonu kuruluşun nar şeklinde ve ters çevrilmiş bir
dünya görselinden oluşan logosu ile temsil edilmektedir. Nar, aynı kabuk altında birlikte
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büyüyen insanların ve grupların ‘bereketli’ birliğini simgelemektedir. “CESIE”nin narı
her türlü toprakta yetişir bu nedenle eğitimde refahın bir simgesi haline gelmiştir.
Kuruluş, etnosentrik küresel dürtüden kopar ve bireylere ve çeşitliliğe odaklanır. Böyle
yaparak, DaniloDolci’nin yenilikçi, şiddet içermeyen eğitim yöntemlerini uygular.
“CESIE”nin dünyası baş aşağıdır: deneyimlerine ve tutarlı şekilde hikâyesine dayanarak,
dinamikleri ve yaklaşımları tersine çevirme olasılığını tecrübe etmekte ve dünya çapında
daha akıllı ve gelecekte daha sürdürülebilir bir eğitim işbirliğini hedeflemektedir.
“CESIE” çalışmalarında çocuklar ve gençler, kadınlar ve erkekler, yaşlılar, (genç)
girişimciler, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, eğitimciler ve genç
çalışanlar, göçmenler ve azınlıklar, özel ihtiyaçları olan insanlar, sivil toplum kuruluşları,
eğitimciler ve kamu otoriteleri gibi pek çok kişiye ve gruba hitap etmektedir.
“CESIE” daha az olanaklara sahip gençlere örneğin farklı tür sosyal, kültürel, eğitim,
sağlık, coğrafi ve ekonomik engellerle karşılaştıkları için akranlarına kıyasla dezavantajlı
olan gençlere özel ilgi göstermektedir. Amacı, bu gençlerin örgün ve yaygın eğitime,
uluslararası hareketliliğe, katılım ve aktif vatandaşlık erişimini sağlayarak, onları
güçlendirme ve topluma bütünüyle dâhil etme nihai hedefi ile birlikte bu gençlere
olanaklar sağlamaktır.

İnsan kaynakları
“CESIE”nin 40 personeli uluslararası ve çok kültürlü olmakla birlikte, yüksek profillere,
gelişmiş becerilere ve niteliklere sahiptir. Bu sebeple personel, kültürlerarası anlayışın
ve açık Avrupa değerlerinin somut ve pozitif bir örneğidir. “CESIE” ayrıca sosyologlar,
psikologlar, araştırmacılar, profesörler, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, sağlık
çalışanları ve diğerleri de dâhil olmak üzere 50’den fazla dışarıdan uzmanla
çalışmaktadır. Kuruluşumuzdaki faaliyetlere katılan ve yerel düzeyde üçüncü sektör
ortaklarını destekleyen sayısız stajyerin ve gönüllünün katkısı da eşit derecede
önemlidir.

PROJE HAKKINDA
Birçok Avrupa ülkesinde, göçmen gençler ya da etnik azınlıklardan gelen gençlerin
mesleki kariyerlerinde geleceğe yönelik alanlarda ne ailelerinde ne de çevrelerinde rol
modelleri yoktur. Önlerinde bir rol model olmayan bu gençler, kendileri ve aileleri diğer
seçenekleri çeşitli sebeplerden dolayı düşünmediği için geleneksel iş eğitimleri almaya
ve geleneksel mesleklerde çalışmaya eğilimlidir. Bu nedenle, gençlere mesleki eğitim ve
mesleki kariyerlerine giden yolda eşlik eden kendi etnik topluluklarından rehber
sunmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
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Projenin misyonu
§
§
§

Genç göçmenler ve etnik azınlıklardan gençler için mesleki kariyerleri boyunca rol
modeller oluşturmak
Gençlerin ihtiyaçlarını ve yerel bağlamlarını anlayarak rehberlerin etkili eğitimine
katkıda bulunmak
Rehberliğin kariyer danışmanlığına kolayca entegre edilmesini sağlayan ‘karma
rehberliği’ (yüz yüze ve çevrimiçi faaliyetlerin bir karışımı) geliştirmek

Projenin arkaplanı
Proje, bir Avrupa “Yenilik Transferi” projesiydi. Bu, iyi uygulamanın – göçmen rol
modeller tarafından göçmenlere rehberlik edilmesi – daha da geliştirildiği ve diğer
Avrupa ülkelerine transfer edildiği anlamına gelmektedir. Orijinal “Tandem” projesi
Avusturya’da geliştirilmiş ve test edilmiştir. “TANDEM NOW” projesinin amacı, rehber
ve danışan arasındaki yüz yüze görüşmelerin yeni teknolojiler ve sosyal medya kullanımı
sayesinde yapılan sanal görüşmelerle birleştiği karma rehberlik yenilikçi unsurunu
ekleyerek rehberlik tekniğini diğer Avrupa ülkelerine transfer etmektir.
Proje, Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından ortaklaşa finanse
edildi ve iki yıl sürdü: Aralık 2012’de başlayıp Kasım 2014’te sona erdi. Bu bir Avrupa
projesi olduğu için yedi kuruluş arasında bir Avrupa ortaklığı kuruldu. Proje boyunca,
her ortağın belirli görevleri vardı ve her biri rehberlik faaliyetlerinin yerel düzeyde
uygulanmasından (rehber ve danışanların alınması, eğitim organizasyonu, etkinlik
organizasyonu ve rehberlik süreci takip faaliyetleri) sorumluydu. Görevlerin paylaşımı
farklı ortakların deneyimlerinden yararlanılmasına olanak sağladı; ortak olan her ülkede
programın yerel uygulanması rehberlik programının yerel bağlama adaptasyonuna
imkân verdi. Teklifte tanımlanan tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından tüm
faaliyetler etkin ve başarılı şekilde uygulandı. Proje ayrıca, “TANDEM NOW” KarmaRehberlik-Paketi’nin kalitesiyle ilgili olarak yüksek oranda olumlu geri bildirim elde etti.
Yedi ülkeden 69 yetişkin rehber ve 70 genç danışan projede yer aldı. Palermo’da yerel
olarak “CESIE”ye 11 rehber ve 11 danışan katıldı. Rehberler Tunus, Fas, Nijerya,
Bangladeş, Pakistan, Moritanya ve Senegal geçmişi olan göçmenlerdi; 15-18 yaş
aralığındaki gençler ise Gine, Libya, Bangladeş, Gambiya ve Moritanya kökenliydi.

Proje içerikleri
Palermo’da proje için 13 rehber işe alındı ve gönüllü olarak kaydedildi. Bu kişiler
avukatlık, kültürel-dilsel arabuluculuk, tercümanlık, eğitimcilik gibi farklı mesleklere
sahip çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerdi. Gönüllü rehberlerin eğitimi ve rehberlik
sürecinin organizasyonu (rehberler ve danışanlar arasındaki eşleştirme, ortak
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etkinliklerin organizasyonu ve takip) esasen göçmen kökenli gençler de dâhil gençlerle
çalışma deneyimi olan “CESIE” den iki proje yöneticisi tarafından takip edildi.
Gönüllü rehberler görevleri için özel olarak hazırlandılar. Proje kapsamında rehberleri
yaklaşan görevlere hazırlamak amacıyla bir “Müfredat” geliştirildi. Bu müfredat karma
rehberlik kavramına kapsamlı bir giriş olmasının yanı sıra kültürlerarası meseleler,
iletişim ve sosyal medya gibi ilgili konulardaki yeterlilikten oluşuyordu. “CESIE”
rehberlerle küçük gruplar halinde altı toplantı düzenledi, böylece çok yoğun bir hazırlık
yapılmış oldu.

Rehberlere yönelik eğitim aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:
§

§

§

Her eğitimin başlangıç noktası Müfredatın 1. Bölümü olan “Rehberlik” başlığıdır. Bu
bölüm genel olarak “TANDEM NOW” kavramı ve özellikle rehberlik sürecinin
gidişatı hakkında yoğun bilgiler içermektedir. Rehberleri rolleri ve görevlerine
hazırlamak için eğitimde pratik yöntemler kullanılır ve danışanlarla çalışırken
kullanabilecekleri farklı araçları (Örneğin; öz değerlendirme, kaynaklar vb.)
öğrenirler.
Müfredatın 2. Bölümü olan “Sosyal Medya” başlığı, önce teorik bir giriş ve konu
hakkında genel bir bakış sunar. Aşağıda, sosyal medyayı ele almaya ve konu
hakkında eleştirel bir tartışma yapmaya yardımcı olan farklı yöntemler sunulmuştur.
3. Bölüm olan “Kültürlerarası Duyarlılık” başlığı altında, “kültür” ve “kültürlerarası
eğitimler” terimlerine kısa bir teorik girişin yanı sıra pratik kültürlerarası
uygulamalar bulunmaktadır.

Projeye iki ana hedef grubu dâhil olmuştur:
§

Göçmen kökenli rehberler; Başarı ve kariyer geçmişlerinden dolayı rol model olarak
çalışmıştır. Rehberlik eğitimine katılan rehberler “TANDEM NOW” rehberlik eğitimi
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§

Müfredatı’nı ve geliştirilen “TANDEM NOW” Karma-Rehberlik-Paketi’ni test etmiş
ve değerlendirmiştir.
Danışanlar: “TANDEM NOW” Karma-Rehberlik-Paketi’ni deneyen ve değerlendiren,
göçmen kökenli/etnik azınlıktan gelen gençlerdir.

Proje fikri, çoğu Avrupa ülkesindeki birçok genç göçmenin ya da etnik azınlıklardan
gelen gençlerin mesleki ve profesyonel kariyerleri boyunca herhangi bir rol
modellerinin olmadığı gözlemine dayanmaktadır, bu sebeple birçok genç göçmen
uzmanlık mesleki eğitimini ya da yüksek öğrenimi amaç edinmeden yalnızca zorunlu
eğitimi bitirme eğilimindedir. Bu gençler için, benzer bir geçmişe sahip yaşça daha
büyük ve başarılı bir rehberden tavsiye almak gerçek bir fark yaratabilir.
Palermo’da, danışanların çoğu kısa bir süre önce
İtalya’ya yerleşmişlerdi bu yüzden de genel olarak
eğitim, iş piyasası ve İtalyan toplumu ile ilgili bir çok
soruları vardı ve insanları tanımaya çok fazla ilgi
duyuyorlardı.
Palermo’da rehberlerin ve danışanların kaydı için,
“CESIE” web sitesinde ve sosyal medyada bir katılım
çağrısı yayınladı ve önceden tanıdığı insanlarla e-posta
ve telefon yoluyla temasa geçti. Ayrıca, “CESIE”
göçmenler için ComunitàStellaria, Comunità La Mimosa
ve La Casa San Francesco gibi farklı yerel kabul
merkezleriyle işbirliği yaptı ve göçmenlerle çalışan
CentroAstalli ve La danzadelleombre isimli iki kar amacı gütmeyen kuruluşla birlikte
çalıştı.
Rehberlik programının pilot uygulama süreci rehberlerin eğitim programlarının
tamamlanmasının ardından başladı. Program beş ay boyunca sürdü ve aşağıdaki şekilde
yapılandırıldı:
1. Rehberlik sürecini başlatmak için bir açılış etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte
rehberler ve danışanlar ilk kez bir araya geldi. Katılımcıları kaynaştırmak için
animatörler ve oyunlar kullanıldı ve rehberler danışanlarıyla eşleşti.
2. Karma-Rehberlik görüşmeleri: Rehberler ve danışanlar hem yüz yüze hem de
çevrimiçi olarak bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların sayısı ve süresi rehberdanışan çiftleri arasında ve görüşmenin türüne bağlı olarak farklılık gösterdi. Yüz
yüze yapılan görüşmeler genelde 1-2 saat arasında bir sürede gerçekleşirken
çevrimiçi toplantılar çok daha kısa, yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Görüşmeler, birlikte
yapılacak alıştırmalar ve rehberler ve danışanlar için Yansıtıcı Günlükleri içeren
Karma-Rehberlik Dosyası’nda sağlanan araçlarla yapılandırıldı ve desteklendi.
Rehberler, görüşmelerin verilerini ve içeriğini kısaca anlattıkları izleme kağıtları
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aracılığıyla tüm toplantıları takip ettiler. Bazı rehberlik çiftleri “CESIE” binasında bir
araya geldi.
3. Bitiş Etkinliği: Karma-Rehberlik Programı’nın sonunda, proje sonuçlarının
sunulduğu ve rehberlik programı katılımcılarının deneyimlerini paylaştığı bir kapanış
etkinliği düzenlendi.
Proje, benzer bir geçmişe sahip yetişkin göçmenlerin rehberliği yoluyla genç
göçmenlerin kapsam içine alınmasını desteklemeyi amaçladı. Rehberler, rehberlik
süreci için özel olarak hazırlandı. Hazırlık eğitimi süresince rehber olarak rollerini
yansıttı ve kültürlerarası buluşmalar için hazırlandılar. Bu; kapsama, çeşitlilik ve eşitlik
ilkelerine saygı gösterilmesini sağladı.

Proje çıktıları ve gençlerin katılımı
“TANDEM NOW” projesi kapsamında, ürünler genç göçmenlerin ihtiyaçlarına ve kendi
bölgesel bağlamlarına uyarlandı. Sosyal becerilerin geliştirilmesine ek olarak, proje her
bir genç için istihdam piyasasının ilgili durumunu göz önüne aldı. Pilot uygulama
sürecinde uyarlanan materyaller rehberlerin eğitimi ve gençlere sunulan rehberlik
faaliyetlerinde uygulandı. Böylece, materyaller konsorsiyum tarafından değerlendirildi
ve diğer dillere tercüme edildi.
İki özel sonuç test edildi:
§
§

Diğerlerinin yanı sıra Yansıtıcı Günlüğü de içeren “TANDEM NOW” Karma-RehberlikDosyası
“TANDEM NOW” Rehberlik eğitimi Müfredatı

“TANDEM NOW” rehberlik programı, iş piyasasına girmekte, yeni beceriler elde
etmekte, kariyer ve eğitim hedeflerinin peşinden gitmek amacıyla özgüven ve
motivasyonlarını artırmada güçlük çeken göçmen kökenli/etnik azınlıktan gelen gençler
için büyük bir fırsat yarattı. Daha da önemlisi, gençlere destek ağı ve yeni insanlarla
tanışma fırsatı sunan olumlu ilişkiler kuruldu.
İtalya’da, pilot uygulamanın hayata geçirilmesi Ramazan Bayramı dolayısıyla biraz
ertelendi. Rehberlerin ve danışanların çoğu Müslümandı ve bu nedenle Ramazan ayı
boyunca grubun sınırlı zamanlarda müsait olması yüzünden bazı etkinlikler
planlanandan sonra başladı. Bazı danışanlar şehir dışında mevsimlik iş bulmaları
dolayısıyla pilot uygulama bitmeden programdan ayrıldılar. Yeni danışanlar kaydedildi
fakat bu durum bazı rehberlik ilişkilerinin başlamasında gecikmeye sebep oldu.
İtalya’da rehberlik programının değerlendirilmesi ve geri bildirimi tüm rehberlik
çiftlerinin birbirleriyle iletişim kurmak için geleneksel yüz yüze görüşme yöntemini
kullandıklarını ortaya koydu. Bazı rehber-danışan çiftleri için bu, çevrimiçi iletişim ve
sosyal medyanın aksine tercih edilen iletişim metoduydu.
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Rehberler, rehberlik süreci sırasında karşılaştıkları güçlüklerden bahsettiler. Bunlar
sınırlı zaman dilimi, bazen danışanların iletişim sorunlarına yol açan sınırlı dil becerileri
ve danışanların sosyal medyaya sınırlı erişimi ile ilgiliydi. Rehberlik sürecinin eğitim ve
istihdam üzerindeki odak noktası danışanlar için her zaman ana odak noktası değildi
çünkü daha önce çözmeleri gereken başka acil meseleleri vardı. Bu durum, tüm rehberdanışan çiftlerinin konuyu başlangıçta öngörüldüğü gibi ele almadığı anlamına
geliyordu. Ancak, eğitim ve istihdam herkes için temel unsur olmasa bile kurulan
ilişkilerin tamamı olumlu olarak görüldü.
Genç danışanların program sonunda belirttikleri kritik noktalar şunlardır: rehber ile
düzenli olarak buluşmak için zaman bulma güçlüğü; bilgisayara erişim güçlüğü; özellikle
yazılı İtalyanca’yı anlamayla ilgili dil problemleri; daha çok yüz yüze görüşme tercihi.
İtalya’da, projeye dâhil olan tüm yerel kuruluşlar (kabul merkezleri ve STK’lar) Karma
Rehberlik Programını kullanma konusunda ciddi bir ilgi dile getirdiler. Rehberlik
sürecinin her adımı için detaylı açıklamalara sahip ürünler, “TANDEM NOW” web
sitesinde diğer dillerde olduğu gibi, İtalyanca’ya çevrildi ve “CEISE”nin web sitesinde
elektronik olarak sunulmaktadır.
Genç göçmen danışanlar ile proje sonrası deneyimleri ve önerileriyle ilgili olarak
röportaj yapıldı. Danışanlardan bir şöyle dedi:
“Yeni insanlarla tanışmak için danışan olmaya karar verdim. Bu ülkeye ve insanlara yeniyim bu yüzden
rehberlik programı destek alarak farklı insanlarla tanışmak için güzel bir yol. Rehberimden gerçekten değer
verdiğim, motive edici ve yüreklendirici konuşmalar duydum. İstediğim şeyler, hayatta ihtiyaç duyduğum
şeyler ve kendime daha iyi bir hayat kurmak için çabalamak zorunda olduğum şeyler hakkında konuştuk.
[…] rehberlik bir işe dâhil olmak için iyi bir şey. Özellikle de zorluklarla mücadele ediyorsanız ve iyi bir
destek ağınız yoksa yardım ve tavsiye almak için iyi bir yoldur. Sizinle aynı zorluklarla karşılaşmış
olabilecek birinin deneyimlerinden ders çıkarabilirsiniz.”

Danışanlardan gelen diğer yorumlar:
“Zor durumların üstesinden geldim.”
“Durumumu dinleyen birisine sahip olmak çok güzel.”
“İtalyancamı geliştirdim.”
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“Daha fazla görüşme yapmak ve programa devam etmek istiyorum.”

BAŞARILI GENÇLİK ÇALIŞMALARI İÇİN ÖNERİLER

§ Katılımcıların motivasyonunu değerlendirin: “Tandem Now” projesinden çıkarılması
gereken ders; bu tür bir proje için hem rehber hem danışan katılımcıların
motivasyonunun dikkatli şekilde değerlendirmesi gerektiği, aksi takdirde programı
bırakma riskleri çok yüksek olduğudur. Motivasyon programı yerel bağlama çok daha
iyi uyarlanarak da artırılabilir. Örneğin, Palermo’da kariyer ve eğitim tavsiyelerine
odaklanmak, genç danışanlar için genel tavsiye ve bir gruba dâhil olma çabaları kadar
önemli değildi.
§ Danışanlar için bazı eğitimler önerilebilir, bunun yanı sıra daha fazla ortak görüşmeler
düzenleyerek, grup rehberliği yaparak vb. rehberlik süreci daha iyi takip edilebilir.
§ Genç katılımcılara somut bir teşvik sağlamak önemlidir. Kariyer ve mesleki rehberliğin
hedefinin bazıları için çok soyut olduğunu gördük. Örneğin, yurtdışı hareketliliği
deneyimine katılma olasılığı bir teşvik olabilir.
§ Rehberlerin eğitimi için öneriler: içeriklerin örneklendirilmesinde durum çalışmaları
kullanın.
§ Rehberlik materyali için öneriler: daha fazla görsel araç kullanılması dil yeteneği az olan
danışanlar için faydalı olabilir.
§ Rehberlik kılavuz ilkelerinin aktarılmasında esnek olun.
§ Karma rehberlik için, rehberlik sırasında kullanılacak çevrimiçi kaynakları olan
(Örneğin; oyunlar, vaka inceleme videoları ve alıştırmalar) özel bir portal oluşturulması
önerilebilir. Bu durum, genelde her iki tarafı da sosyal medya kullanmaya motive etmek
zor olduğundan, hem rehberleri hem de danışanları daha sık çevrimiçi rehberlik
kullanmaya teşvik edecektir.

Detaylı bilgi için lütfen irene.pizzo@cesie.org e-posta adresinden IrenePizzo ile iletişime
geçebilir ya da proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.tandemnow.eu.
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Özet:
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“ALCE – Yemekle Gelen Öğrenme İsteği” iki grup kadını bir araya getiren iki yıllık bir
Avrupa projesidir: genç göçmen kadınlar ve yaşça büyük yerli kadınlar. Projede genç
insanlar ile yaşça büyük insanlar ve daha geniş kapsamda toplum arasındaki bariyerleri
aşmak için mutfak gelenekleri, doğal tedavi yöntemleri ve müşterek yemek yapma
seansları kullanılmıştır.
Kadınlar, doğal şifalı ilaçların açıklamalarını, farklı kültürlerden geleneksel tarifleri ve
farklı mutfak gelenek ve kültür unsurlarını bir araya getiren "füzyon tarifleri" içeren
ortak bir tarif kitabı tasarladılar ve yarattılar.

“CESIE”, sosyolog ve sosyal aktivistDaniloDolci (1924-1997)’nin çalışmalarından ve
teorilerinden esinlenerek 2001 yılında kurulmuş bir Avrupa araştırma ve girişim
merkezidir.
“CESIE”nin vizyonu: “Dünya tek bir varlıktır.”
“CESIE”, şehrin en dezavantajlı kentsel bölgelerinden biri olarak nitelendirilen
Palermo’nun (Sicilya) merkezinde bulunuyor. İstihdam olanaklarının eksikliği, organize
bir suç örgütünün varlığı (Sicilya Mafyası), uyuşturucu kaçakçılığı, kullanımı ve genellikle
eğitim seviyesinin düşük olması gibi birtakım sosyal problemler görülüyor. Birçok genç
okuldan erken yaşta ayrılıyor ve çoğunlukla genç yaşta anne-baba oluyor. Palermo’nun
merkezi de son yıllarda çok kültürlü hale geldi. Afrika ve Asya ülkelerinden birçok
göçmen burada yaşıyor.

Kuruluşun misyonu
“CESIE”nin misyonu yenilikçi ve katılımcı eğitim yaklaşımlarıyla birlikte büyümeyi teşvik
etmektir. “Dünya tek bir varlıktır” vizyonu kuruluşun nar şeklinde ve ters çevrilmiş bir
dünya görselinden oluşan logosu ile temsil edilmektedir. Nar, aynı kabuk altında birlikte
büyüyen insanların ve grupların ‘bereketli’ birliğini simgelemektedir. “CESIE”nin narı
her türlü toprakta yetişir bu nedenle eğitimde refahın bir simgesi haline gelmiştir.
Kuruluş, etnosentrik küresel dürtüden kopar ve bireylere ve çeşitliliğe odaklanır. Böyle
yaparak, DaniloDolci’nin yenilikçi, şiddet içermeyen eğitim yöntemlerini uygular.
“CESIE”nin dünyası baş aşağıdır: deneyimlerine ve tutarlı şekilde hikâyesine dayanarak,
dinamikleri ve yaklaşımları tersine çevirme olasılığını tecrübe etmekte ve dünya çapında
daha akıllı ve gelecekte daha sürdürülebilir bir eğitim işbirliğini hedeflemektedir.
“CESIE” çalışmalarında çocuklar ve gençler, kadınlar ve erkekler, yaşlılar, (genç)
girişimciler, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, eğitimciler ve genç
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çalışanlar, göçmenler ve azınlıklar, özel ihtiyaçları olan insanlar, sivil toplum kuruluşları,
eğitimciler ve kamu otoriteleri gibi pek çok kişiye ve gruba hitap etmektedir.
“CESIE” daha az olanaklara sahip gençlere örneğin farklı tür sosyal, kültürel, eğitim,
sağlık, coğrafi ve ekonomik engellerle karşılaştıkları için akranlarına kıyasla dezavantajlı
olan gençlere özel ilgi göstermektedir. Amacı, bu gençlerin örgün ve yaygın eğitime,
uluslararası hareketliliğe, katılım ve aktif vatandaşlık erişimini sağlayarak, onları
güçlendirme ve topluma bütünüyle dâhil etme nihai hedefi ile birlikte bu gençlere
olanaklar sağlamaktır.

İnsan kaynakları
“CESIE”nin 40 personeli uluslararası ve çok kültürlü olmakla birlikte, yüksek profillere,
gelişmiş becerilere ve niteliklere sahiptir. Bu sebeple personel, kültürlerarası anlayışın
ve açık Avrupa değerlerinin somut ve pozitif bir örneğidir. “CESIE” ayrıca sosyologlar,
psikologlar, araştırmacılar, profesörler, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, sağlık
çalışanları ve diğerleri de dâhil olmak üzere 50’den fazla dışarıdan uzmanla
çalışmaktadır. Kuruluşumuzdaki faaliyetlere katılan ve yerel düzeyde üçüncü sektör
ortaklarını destekleyen sayısız stajyerin ve gönüllünün katkısı da eşit derecede
önemlidir.

PROJE HAKKINDA
ALCE – Yemekle Gelen Öğrenme İsteği, iki hedef kitleyi yemek geleneği ve doğal tedavi
yöntemleri alışverişi yoluyla bir araya getiren bir projeydi: Yaşça büyük yerli kadınlar ve
genç göçmen kadınlar.

Projenin Misyonu
Projenin amacı, toplumsal izolasyonu kırmak ve çoklu ayrımcılıktan mustarip olan iki
grup arasında kültürlerarası ve nesiller arası diyaloğu kolaylaştırmaktı. Proje ayrıca,
kadınlar tarafından edinilen yetkinliklerin (okuryazarlık, sivil ve girişimcilik becerileri)
tanınması ve geçerliliği yoluyla yetişkin öğrenimini teşvik etmeyi amaçlamaktaydı.
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Projenin Arkaplanı
ALCE projesi için fikir, mutfak geleneklerinin incelenmesi ve ortak pişirme seansları
yoluyla yerel toplulukları ve göçmenleri zaten içeren projenin Avrupalı bir ortağından
geldi. Göçmen toplulukları içeren bir Yiyecek festivali hazırlamışlardı.
ALCE, iki yıl sürmüş ve Kasım 2012'den Ekim 2014'ün sonuna kadar devam etmiştir.
Avrupa Komisyonunun Yaşamboyu Öğrenme Programı çerçevesindeki Grundtvig
hareketi tarafından finanse edilen bir projeydi. Projeye İtalya, Birleşik Krallık, Avusturya,
Fransa ve Litvanya'dan beş ortak kuruluş katıldı. CESIE zaten gençlerle ve göçmen
topluluklarla çalışma tecrübesine sahipti. Bu alanda CESIE ve ALCE projesinin Avrupalı
ortakları daha önce diğer Avrupa projelerinde birlikte çalışmışlardı. Ortaklardan sadece
bir tanesi için ilk işbirliği oldu: daha önce yaşlı insanlarla çalışmış oldukları için dâhil
oldular. Sonuç olarak, proje kapsamında işbirliği çok iyiydi.
5 ülkedeki genç göçmenlerden ve yaşça büyük yerli topluluklardan 100 kadın, bir eğitim
kursunun parçası olarak bir dizi gayrı resmi öğrenim faaliyeti yoluyla projeye dâhil
olmuşlardır. Proje aynı zamanda başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim faaliyetlerine
katılmak üzere 20 kadının öğrenme hareketliliğini destekledi. Ülkelerin her birinde
gerçekleşen etkinliklerden oluşan ve mutfak, şifa gelenekleri ve füzyon kültürlerarası
yemek tariflerini kapsayan Kültürel Yol Haritası yoluyla 350 topluluk üyesi projeye
katılmıştır.
İtalya'da ALCE projesine toplam 25 katılımcı dâhil oldu: 14 göçmen kadın ve 11 yerli
yaşça büyük kadın.

Projenin İçeriği
İtalya'da ALCE ekibi iki koordinatör ve proje yöneticisi ile bir antrenörden oluşmuş olup
hepsi de bu tür projelerde mesleki tecrübeye sahipti.
Projenin hedef grupları yaşça büyük yerli kadınlar ve genç göçmen kadınlardı. Bu hedef
grupların seçilmesinin nedeni, Avrupa'daki çok kültürlülüğün ve dikkate alınması
gereken kültürel çeşitliliğin farkındalığını arttırmaktı. Ayrıca, amaç, genç göçmen ve
yaşlı kadınların uğradığı ayrımcılığa ilişkin farkındalık yaratmaktı. Bilgi ve zamanı olan
yaşça büyük kadınların durumu ile entegrasyona ihtiyaç duyan göçmen genç kadınların
durumunun birleşimi gerçekten iyi sonuç verdi. Yaşça büyük kadınlar genellikle
toplumsal hayata ve özellikle eğitim faaliyetlerine katılmazlar. Böylece proje her iki
grup için de bir fırsat olmuştur.
CESIE, hedef grupların katılımını sağlamak için yerel organizasyonları görevlendirdi.
Projenin başında tanıtım materyali hazırladı ve göçmenler, kadınlar ve ilk kez yaşlılarla
çalışan organizasyonlar ile temas kuran kuruluşlarla irtibata geçti. CESIE, yerel
organizasyonlarla iki yeni ortaklık kurdu: ciddi sağlık sorunları olan kadınlarla çalışan bir
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organizasyon ve pişirme atölyelerinin yapıldığı yer haline gelen bir "pasticceria" diğer
bir deyişle pastane.
ALCE projesi, aşağıdaki beş temel kavramı inceleyerek başlamıştır:
§
§
§
§
§

Eşit cinsiyet eşitliği
Nesiller arası ve kültürlerarası öğrenme
Çoklu ayrımcılık
Sürdürülebilir kalkınma
Kültürel bilgi aktarımı

Her bir ortak kuruluş, teorik bir arka plan ve yaygın yöntemlere dayanan pratik
faaliyetleri içerecek şekilde, temel kavramlardan birisi üzerine bir çalıştay hazırladı.
Sonra, beş temel kavram üzerinde eğitmen grubu arasında uzmanlık paylaşımı için bir
"Eğiticilerin Eğitimi" kursu düzenlendi. Amaç, aşağıdaki proje faaliyeti için kullanılacak
bilgi ve metodolojiyi aktarmak, Yetişkin Öğrenimi Eğitim Kursunu, değerlendirme ve
izleme sürecini oluşturmak ve hedef grupların katılımını planlamaktı. "Eğiticilerin
Eğitimi"’nin sonuçları ve bulguları yedi modülden oluşan Yetişkin Öğrenimi Eğitim
Kursu için yönergelerin spesifik içeriğini belirlemede önemli bir rol oynamıştır.
ALCE projesinin temel faaliyeti, yedi modüllü Yetişkin Öğrenimi Eğitim Kursunun
oluşturulması ve uygulanmasıydı. Kursun etkinlikleri, genç ve yaşlı kadınların birbirlerini
tanımasına, iletişim kurmasına ve aynı seviyede alışverişte bulunmalarına imkân veren
yaygın yöntemlere dayanıyordu. Genç katılımcılardan birisi aslında projeden sonra
şunları söyledi: "İlişki kurma konusunda herhangi bir zorluk çekmedik. Aramızda hiçbir
ayrım yapılmadı ve eğiticinin yaşlı ve genç insanları bir araya getirmek için çok doğal bir
yaklaşım benimsediğini fark ettim. "
Kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik ilkeleri bu
projenin temelini oluşturmuş ve daha
proje planlama aşamasında dikkate
alınmıştır. Projenin temel fikri, genç
göçmen ve yaşça büyük yerli kadınların
erişilebilir eğitim faaliyetleri yoluyla
kapsanmalarını teşvik etmekti; çünkü
her iki grup da toplumda oldukça
marjinalleşmiş ve nadiren bu tür
faaliyetlere katılmaktaydı. Kullanılan yöntemler ve özellikle genç ve yaşlı bütün katılımcı
kadınların ilgi duyabileceği mutfak gelenekleri ve doğal iyileştirme yöntemleri konusu
katılımcılar arasında eşit düzeyde katılım ve aynı zeminde buluşma sağlamıştır. Aynı
zamanda, çeşitlilik önemli bir ilke olarak kabul edildi: proje, çeşitli geçmişlerden gelen
kadınları tanıma imkânı sundu ve faaliyetler katılımcılar arasında çeşitli deneyimlerin ve
farklı kültürel geleneklerin paylaşıldığı alanlara imkân sağladı.
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İtalyan eğitmen, genç ve yaşça büyük kadınlarla çalışma tecrübesiyle ilgili şunları
söyledi:
"Ne yoğun bir deneyim... Pişirme, grup çalışması, öğrenme, geziler, yemek tarifleri, etkinliği düzenleme ve
çok konuşma! ALCE kadınları bana farklı kültürlerden insanları bir araya getirip paylaşmalarına izin
vermenin ne kadar önemli olduğunu öğretti, aslında dünyanın çeşitli yerlerinde çok da fazla farklılık
olmadığını anlamamı sağladı. ALCE mesleki hayatımı etkiledi. Acil durumları çözme konusunda esneklik ve
kapasitemi geliştirdim, daha öğrenici odaklı bir yaklaşım geliştirdim ve böylesine çeşitli bir grupla başa
çıkma kapasitemi geliştirdim. Ayrıca soyut mirasın ve aktif vatandaşlığın aktarımı konularına büyük bir ilgi
duydum "dedi.

Modül 1: Toplum Topluluk Eşleştirmesi ve Kültürlerarası Diyalog
Bu modülün faaliyetleri şunları içeriyordu: Farklı kültürlerden katılımcıların tanıtımı,
grup içindeki farklılıkların tanınmasına dayanan ekip oluşturma oyunları, kendi
gerçeğimize ait bir harita oluşturma.
Modül 2: Mutfak Gelenekleri ve Doğal Tedavi Yöntemlerini Öğrenmek
Bu modülde, katılımcılar gelenekler ve kişisel hatıralarla ilgili mutfak aletleri hakkında
hikâyeler paylaştılar. Birlikte yemek pişirdiler ve yemek tarifleri ve doğal tedavi çareleri
anlattılar.
Modül 3: Bilgi Aktarımı
Bu modül öğrenicileri, geleneksel yemek yapma, doğal tedaviler ve aile, çocukluk
olayları ile ilgili kişisel hikâyeler ve diğer önemli hikâyelerle hakkındaki bilgilerini
paylaşmaya teşvik etti. Katılımcılar "füzyon tarifleri" olarak adlandırılan yeni çok
kültürlü yemek tarifleri hazırladılar.
Modül 4: Kitabın Hazırlanması
Bu modülde, katılımcılar Mutfak gelenekleri ve doğal tedavi yöntemler hakkında tarif
kitabı tasarladılar ve hazırladılar.
Modül 5 ve 6: Kültürel Etkinlik Nasıl Yapılır
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Bu modül, kültürel etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve tanıtımı ile ilgiliydi.
Katılımcılar önceki modüllerde edinilen yetkinlikleri, mutfak geleneklerini tanıtan bir
etkinliği planlamak, buna ilişkin fikir alışverişinde bulunmak, rol ve sorumluluk
dağıtmak, maliyetlerini hesaplamak ve koordine etmek için kullandılar. Modül 5,
etkinliği düzenleme çalışmalarına başlamaları için gruba destek verdi. Daha sonra
öğrenicilerin bazıları başka bir ülkedeki Avrupa eğitim kursuna katıldılar ve diğer ortak
ülkelerdeki kültürel etkinliği planlayan kadınlarla bir araya geldiler. Uluslararası grup,
"Kültür etkinliklerinin yol haritası" olarak adlandırılan ortak ülkelerdeki etkinliklerin
nasıl sunulacağı üzerine fikirler paylaştı ve bilgilerini diğer gruplardan öğrenicilerle
geliştirdi. Modül 6 için katılımcılar, Avrupa eğitim kursundan gelen yeni girdilerle
zenginleşmiş olarak, etkinlik hazırlıklarını sürdürmek için kendi ülkelerinde tekrar
toplandılar.
Modül 7: Modüllerin ve Yerel Etkinliklerin Değerlendirmesi
Eğitim modülünün kişisel etkisini ve katılımcıların öğrenme çıktılarını değerlendirmek
amacıyla bu modül, eğitim programının genelini ve modüllerini gözden geçirmek, analiz
etmek ve değerlendirmek için ayrılmıştır.
Yetişkin Öğrenimi Eğitim Kursundan sonra 15 yerli ve göçmen kadın Öğrenim
Hareketliliğine katıldılar ve başka bir ortak ülkede yemek atölyeleri düzenlediler.
Katılımcılar, tüm tarifleri bir kitapta bir araya getirdiler ve bu kitap daha sonra
yayınlandı.
"Kültürel etkinliklerin Avrupa yol haritası" tüm kadınlar tarafından birliye organize
edildi, etkinliğin başrolünde onlar vardı. Her bir ortak ülkedeki her etkinlik, aynı
günlerde değil ama aynı dönemde olmak üzere ülkelerin her birinden iki katılımcıyı
misafir etti.
Her bir ülkede 100 kadına eğitim programının eğitsel süreci boyunca edindikleri bilgi ve
becerileri yemek atölyeleri düzenleyerek ve etkinlikler yaparak hayata geçirme fırsatı
sağlamak için bu kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler aynı zamanda yerel
halkı da içine almış ve Avrupa topluluklarının mutfak gelenekleri ve doğal yollarla tedavi
yöntemleri konusunda farkındalık oluşturmuştur. Böylece, maddi olmayan miras
tanıtılmış ve etkinliklere katılanlara Tarifler Kitabı tanıtılmış ve hediye edilmiştir.
Projenin uygulanması sırasında ortaya çıkan tek sorun, belgelerdeki sorunlardan ötürü
göçmen katılımcılardan birinin uluslararası hareketliliğe katılamaması ve kültürel
etkinliklerden birisinde bulunamaması olmuştur. Eşitlik ilkesine saygıyı ihlal eden tatsız
bir olaydı.
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Proje çıktıları ve gençlerin katılımı
ALCE, göçmen ve yaşça büyük yerli kadınların eğitim alanına yeniden girmelerini
sağlamış ve bu kadınların daha iyi etkileşim, dayanışma ve refahına yol açmıştır.
Kadınlar, temel yetkinliklerini artırmış ve eğitim ve pratik beceri geliştirmişler, eğitim ve
çalışma alanına yeniden girmek için güvenleri ve sosyal içerilmeleri artmıştır.
Proje, beş yetişkin eğitimcisinin eğitim alanındaki yeterliklerini geliştirmesi ve çok
kültürlü ve çok nesilli gruplarla çalışmak için yenilikçi metodolojileri öğrenmesi,
alışverişte bulunması ve geliştirmesi için bir fırsat yarattı.
Genç göçmen katılımcılardan birisiyle
projeye katılımı hakkında röportaj
yapıldı. CESIE'deki ALCE projesinin
Proje Yöneticisi tarafından proje
hakkında
bilgilendirilmiş
ve
bilgilendirme gününden hemen sonra
ilgi duymuştur. Her ne kadar yemek
yapmak sadece projenin sadece bir
parçası olsa dahi, yemek yapma
konusunda çok tutkulu. Farklı yaş ve farklı kültürlerden insanlarla tanışarak onlardan
öğrenme ve uluslararası düzeyde yapılan bir projeye katılmak ilgisini çekmişti. Özellikle
yaşlı kadınları tanıma fırsatından çok memnun olmuştur, çünkü genellikle aile bağlamı
dışındaki genç ve yaşlı kadınlar arasında bir ilişki yoktur. Evde tarif kitabını bir hazine
gibi saklıyor.
Facebook grubuyla diğer katılımcılarla iletişimini devam ettirmektedir. Tariflerden
bazılarını denedi. Sonuç olarak, bütün proje mükemmel bir şekilde organize edilmiştir,
bu nedenle faaliyetlerin uygulanması için daha başka spesifik önerileri
bulunmamaktadır.
Öğrenme çıktıları – katılımcıların beyanları
"Farklı geçmişlerden ve uluslardan insanların ortak çok şeyi var, fakat aynı zamanda hepsi farklı düşünme ve
yaşamı farklı görme yolları olan benzersiz insanlar";
“Yaşlı insanlar bizim sandığımızdan çok daha gençler”;
“Bir sürü yeni tarif”;
“Sunumlar yapmak ve ekip içerisinde çalışmak”;
“Hepimizin farklı kadınlar olmamızın ve her birimizin kendi gücünün olmasının güzelliği.”

Karşılıklı alışverişi yapılan bilgi ve fikirler, eğitim kursu için "ALTC Rehber İlkeleri" altında
toplandı. Eğitim Kursu, mesleki deneyimi arttırmış ve kültürlerarası ve kuşaklar arası
diyalog alanında yeni ve yenilikçi bir metodolojiyi test etmiştir.
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Tarifler Kitabı 5 dilde mevcut olup ve proje web sitesinde ek tarifler bulunmaktadır.
Geleneksel yemek tariflerinden biri olan ALCE Tarif Kitabından "patatesli enginar
dolması", (“Artichokes ‘alla villanella’) dünya genelindeki EXPO Milano 2015 resmi
koleksiyonunda, Expo dünya yemek tariflerinde yer almıştır.
ALCE projesi, farklı yaştan kadınlar (Palermo'da 14 ile 75 yaş arası) arasındaki
buluşmalarına imkân sağladı. Genç katılımcılar için, yaşlılarla tanışmak ve yaşam ve
gelenekleri hakkındaki farklı görüşlerini anlamak adına çok ilginç bir fırsat oldu.
Kadınların katılımı, önemli yetkinliklerini artırmak ve kendi yerel bölgelerinde yaşayan
diğer kültürleri öğrenmek için büyük bir fırsat olmuştur.
GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§ Katılımcıların İhtiyaçlarını Belirleme: Eğitmen, öğrencileri kursa kaydetmeden önce,
öğrenicilerin ihtiyaçlarının gözden geçirilmesini ve tespit edilmesini sağlamalıdır.
Değerlendirme, eğiticiye fayda sağlar, öğrenicilerin kendi öğrenme hedeflerini
belirlemelerine ve kursa katılma motivasyonuna yardımcı olur.
§ Öğrenici grubuna fazla bağlı bağlanmamak: Göçmen ve yaşça büyük kadınlardan
oluşan hedef grup savunmasızdır ve en marjinal hale gelmiş olmuş topluluklardan
gelmektedirler. Bu dikkate alındığında, kadınlar projenin kapsamı dışında başka
sorunlar yaşıyor olabiliyor. Eğitimin verilmesi sırasında kadınlarla bağlantı kurmak ve
güven geliştirmek için önemlidir - öğretici ve öğrenici arasında iyi bir ilişki öğrenme ve
gelişim için önemlidir. Bununla birlikte, onların 'danışman' veya ‘mentor’ları haline
gelebileceğiniz durumlardan kaçınmak için sınırlar koymalısınız. Öğrencilerinizi, eğitim
kursunda verebilecek imkânınızın olmayacağı destekleri sağlayabilecek diğer ilgili
kurumlara yönlendirmelisiniz.
§ Grup dinamikleri oluşturma: Bu, projenin başında en önemli faktörlerden biridir.
Katılımcılar birbirlerini tanımadıkları ve farklı kültürler ve geçmişlerle temas kurdukları
bir durumda ilk kez oldukları için, kendilerini grubun bir parçası olarak hissetmeleri
önemlidir. Katılımcıların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak açık tartışmalar ve
etkinlikler sunarak, ekip çalışması faaliyetleri yaparak ve her seansa grup kurma oyunu
ile başlayarak birbirleri ile bağ kurmalarına yardımcı olun.
§ Herkes için alan açmak ancak durumu kontrol altında tutmak: Eğitimin başında,
kadınların birbirlerine nasıl davranacağı ve bir şey yolunda gitmiyorsa fikirlerinin neler
olduğu hakkında bazı genel kuralları ve istekleri tartışmak önemlidir (örn. Birisi
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konuşurken sözünü kesmemek, herkese saygı duymak, yargılamamak). Eğitim
başlangıcında temel kurallar tüm grup tarafından oluşturulmalıdır. Bu kuralları tüm
süreç boyunca tekrar gözden geçirmek ve güncellemek önemlidir. Durumun kontrol
altında tutulmasını desteklemek amacıyla sunum süresini kontrol etmek için bir
kronometre kullanın.
§ Öğrencilerle iyi tartışmalar yapmak: Gruptaki herkesin tartışmalar sırasında bir şeyler
söylemesine fırsat vermek önemlidir. Utangaç insanları cesaretlendirin ve baskın olmak
isteyenleri kısıtlayın. Grup çalışması ve etkinlikleriyle etkileşimi teşvik edin. Grubunuzu
birbirine yaklaştırmak için tanışmak için ortam yapıcı etkinlikler ve grup oluşturma
oyunları ekleyin ve sonrasında iyi tartışma yapmalarına yardımcı olun.
§ Her seansta öğrenicilerin ilgisini canlı tutma: Bütün programa genel bir bakış kişinin
kendisini bütün eğitim için hazırlamasına yardımcı olabilir ki bu önemli bir husustu,
çünkü katılımcılar neler bekleyebileceklerini bileceklerdir. Öğrencilere başlangıçtan
itibaren her bir oturuma ve bütün programa katılmanın avantajlarını göstermek
önemlidir: becerilerin geliştirilmesi, yeni yeterlilik kazanılması, ilginç aktivitelerin
tadının çıkarılması, yeni insanlarla bağ kurma vs. Her oturumda öğrenme başarıları
vurgulanmalı ve her çalıştayda neler başardıkları pekiştirilmelidir.
§ Öğrenciler farklıdır ve herkes farklı öğrenir: Herkes aynı şekilde öğrenmez, bu nedenle
faaliyetlerinizi grup içinde farklı öğrenme stilleri ile birleştirmek önemlidir, farklı
öğrenme yöntemlerinin karışımı eğitim sırasında çok önemli bir faktördür. Eğitim
sunumunuzda esnek olun ve eğitim tercihiniz her ne olursa olsun, tek bir tür yaklaşımla
sınırlı kalmayın. Aksi halde oturumlarınızı kapsayıcı olamama ve öğrencilerin ilgisini ve
katılımını çekemem riskine atmış olursunuz. Etkili eğitmenler, öğretimlerinde
esnektirler ve öğrencilerini motive edebilirler. Ne kadar çok stil dâhil ederseniz,
öğrenme deneyimi öğrenicileriniz için o kadar iyi olur.
§ Katılımcıların çokça örgün eğitim üzerine odaklanılan bir toplumsal bağlamdan
geldikleri durumda yaygın eğitimin değerini korumak: Eğitim sırasında kazandıkları
yaygın eğitimdeki yeterlilikleri vurgulamak ve edindikleri kazanımları ve bunları örgün
olmayan bir biçimde kazmadıklarını anlamalarını sağlamak önemlidir. Ayrıca
öğrencilere şunu da açıklayın: Yaygın eğitimde edindiğiniz yeterlilikler AB tarafından
tanınır. Yaygın eğitim, mesleki ve gelecek hayat için önemli yetkinliklerin geliştirilmesi
için eğlenceli ve kolay bir yoldur.
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§ Ülkeye özgü gereksinimleri karşılama: Eğitim vermeye başlamadan önce ülke
gereksinimlerini öğrenmek ve analiz etmek önemlidir. Her oturumun içeriğini göz
önünde bulundurun ve yemek pişirme, halka açık olaylar, sağlık ve güvenlik, erişim
ihtiyaçları ve hassas yetişkinlerle çalışmaya ilişkin ülkenizde bulunan yasal
düzenlemeleri ve usul kurallarını düşünün. Bunun eğitiminizi nasıl etkileyecektir? Ek
eğitim, malzeme, destek vermeniz gerekiyor mu?

Daha fazla bilgi içinmaja.brkusanin@cesie.orge-posta adresi üzerinden MajaBrkusanin
ile iletişime geçebilir,www.appetiteforlearning.eu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Özet:
“INSART – Sanat ve Kültürlerarası Faaliyetlerle Gençlerin Topluma Kazandırılması”
Sanatı ve kültürlerarası diyalogu, 16 ile 25 yaşları arasındaki gençlerin, özellikle de
dezavantajlı geçmişi olan göçmen kökenli olanların, entegrasyonu için kullanan bir
Avrupa projesiydi. Bu amaçla farklı sanat biçimleri ve yöntemler kullanılmış ve CESIE
yerel çalışmaları için dansı kullanmıştır. Değerlendirmeler ve geri bildirimler, gençlerin
proje faaliyetleri yoluyla gelecekteki istihdam edilebilirlikleri ile ilgili çeşitli beceriler
kazandıklarını gösterdi.

“CESIE”, sosyolog ve sosyal aktivistDaniloDolci (1924-1997)’nin çalışmalarından ve
teorilerinden esinlenerek 2001 yılında kurulmuş bir Avrupa araştırma ve girişim
merkezidir.
“CESIE”nin vizyonu: “Dünya tek bir varlıktır.”
“CESIE”, şehrin en dezavantajlı kentsel bölgelerinden biri olarak nitelendirilen
Palermo’nun (Sicilya) merkezinde bulunuyor. İstihdam olanaklarının eksikliği, organize
bir suç örgütünün varlığı (Sicilya Mafyası), uyuşturucu kaçakçılığı, kullanımı ve genellikle
eğitim seviyesinin düşük olması gibi birtakım sosyal problemler görülüyor. Birçok genç
okuldan erken yaşta ayrılıyor ve çoğunlukla genç yaşta anne-baba oluyor. Palermo’nun
merkezi de son yıllarda çok kültürlü hale geldi. Afrika ve Asya ülkelerinden birçok
göçmen burada yaşıyor.

Kuruluşun misyonu
“CESIE”nin misyonu yenilikçi ve katılımcı eğitim yaklaşımlarıyla birlikte büyümeyi teşvik
etmektir. “Dünya tek bir varlıktır” vizyonu kuruluşun nar şeklinde ve ters çevrilmiş bir
dünya görselinden oluşan logosu ile temsil edilmektedir. Nar, aynı kabuk altında birlikte
büyüyen insanların ve grupların ‘bereketli’ birliğini simgelemektedir. “CESIE”nin narı
her türlü toprakta yetişir bu nedenle eğitimde refahın bir simgesi haline gelmiştir.
Kuruluş, etnosentrik küresel dürtüden kopar ve bireylere ve çeşitliliğe odaklanır. Böyle
yaparak, DaniloDolci’nin yenilikçi, şiddet içermeyen eğitim yöntemlerini uygular.
“CESIE”nin dünyası baş aşağıdır: deneyimlerine ve tutarlı şekilde hikâyesine dayanarak,
dinamikleri ve yaklaşımları tersine çevirme olasılığını tecrübe etmekte ve dünya çapında
daha akıllı ve gelecekte daha sürdürülebilir bir eğitim işbirliğini hedeflemektedir.
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“CESIE” çalışmalarında çocuklar ve gençler, kadınlar ve erkekler, yaşlılar, (genç)
girişimciler, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, eğitimciler ve genç
çalışanlar, göçmenler ve azınlıklar, özel ihtiyaçları olan insanlar, sivil toplum kuruluşları,
eğitimciler ve kamu otoriteleri gibi pek çok kişiye ve gruba hitap etmektedir.
“CESIE” daha az olanaklara sahip gençlere örneğin farklı tür sosyal, kültürel, eğitim,
sağlık, coğrafi ve ekonomik engellerle karşılaştıkları için akranlarına kıyasla dezavantajlı
olan gençlere özel ilgi göstermektedir. Amacı, bu gençlerin örgün ve yaygın eğitime,
uluslararası hareketliliğe, katılım ve aktif vatandaşlık erişimini sağlayarak, onları
güçlendirme ve topluma bütünüyle dâhil etme nihai hedefi ile birlikte bu gençlere
olanaklar sağlamaktır.

İnsan kaynakları
“CESIE”nin 40 personeli uluslararası ve çok kültürlü olmakla birlikte, yüksek profillere,
gelişmiş becerilere ve niteliklere sahiptir. Bu sebeple personel, kültürlerarası anlayışın
ve açık Avrupa değerlerinin somut ve pozitif bir örneğidir. “CESIE” ayrıca sosyologlar,
psikologlar, araştırmacılar, profesörler, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, sağlık
çalışanları ve diğerleri de dâhil olmak üzere 50’den fazla dışarıdan uzmanla
çalışmaktadır. Kuruluşumuzdaki faaliyetlere katılan ve yerel düzeyde üçüncü sektör
ortaklarını destekleyen sayısız stajyerin ve gönüllünün katkısı da eşit derecede
önemlidir.

PROJE HAKKINDA
INSART, dezavantajlı ve göçmen kökenden gençlerin öz farkındalığını ve kendine
güvenini arttırmak için sanatsal aracılık metodolojisini güçlü bir araç olarak kullanan
yenilikçi bir projeydi.

Projenin Misyonu
Projenin amacı, gençlerin bilişsel olmayan becerilerini yaygın ya da gayri resmi bir
çevrede geliştirmelerine yardımcı olmak, onlara "sanat yapma" süreci ve tecrübesiyle
yaşantılarında ve emek piyasasında yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. INSART
metodolojisi yerel ve uluslararası atölyelerde yetişkin eğitici ve gençlik çalışanlarına
aktarılmıştır.
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Kısacası, INSART projesinin ana hedefleri şunlardı:
§

§
§

Muhtemelen "istihdam, eğitim ve mesleki eğitim dışında" (NEET) dezavantajlı
kökenlerden gelen, 16-25 yaşlarındaki gençlere yönelik daha yenilikçi ve daha etkili
metodoloji ile tamamlayıcı, klasik mesleki sosyal içerme yöntemlerini entegre
etmek ve uygulamak;
Hedef gençlerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmak için motive edilmesi;
Yetişkin eğiticilerini ve öğretmenleri kapsayıcılığı teşvik eden yeni araçlar
konusunda eğitmek.

Projenin Arkaplanı
INSART, beş Avrupa ülkesinden kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirilen ve Avrupa
Komisyonu'nun Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından finanse edilen bir Avrupa
projesidir. İki yıllık süreye sahipti ve Aralık ayından 2013 ile Mayıs 2016 tarihleri arasında
(birkaç ay ara vererek) uygulandı.
Proje fikri ilk olarak Paris'teki Fransız ortak olan Elan Interculturel tarafından geliştirildi.
Bu kuruluş, hâlihazırda Belçika'daki bir şirket olan ve sanatçı WernerMoron’un “gerçek
yol” ve “hayali yol” şeklinde iki “sütun” kullanarak sanatsal yaratıcılığı geliştirmek için
insanlarla çalışma yöntemi geliştirdiği PARACOMAND'ART ile çalışıyordu. INSART
projesinin fikri, bu metodolojiyi, istihdam piyasasına girmek için gerekli öz-güvene sahip
olmayan genç göçmenler ve mülteci topluluklarından oluşan dezavantajlı gençlerle
işbirliği yapmak ve kullanmaktı. Her bir ortak aynı temel metodolojiyi kullandı ancak
bunu görsel sanat, dans terapisi, tiyatro ve film yapımı, fotoğraf ve çizim gibi farklı
sanat formlarına uyguladılar.
Proje, şu ülkelerden kuruluşlar içeriyordu: Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa ve
İtalya. Her bir ortak daha önce çoğunlukla kültürlerarası diyaloğa ve sanatsal ifade
üzerine odaklanan diğer projelerde Elan Interculturel ile çalışmıştı. Bu projede,
kültürlerarası diyalog ve sanatsal ifade ilk defa bir araya getirildi. Kuruluşlar arasındaki
işbirliği çok iyiydi, çünkü hepsi çok deneyimliydi ve daha önce dezavantajlı gruplardan
oluşan hedef kitle ile çalışmışlardı.
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Her bir ortak kuruluş, farklı bir sanat biçimini temel alarak gençler için yerel atölye
çalışmaları düzenledi. Atölyeler için, ortak kuruluşlar marjinal insanlarla çalışan yerel
organizasyonlar ile işbirliği yaptı. Toplamda, 70 genç uluslararası düzeyde projeye dâhil
oldu. CESIE tarafından Palermo'da düzenlenen vücut hareketleri atölyelerine 18-25 yaş
arasındaki 17 genç katıldı.

Projenin İçeriği
Ana proje aktiviteleri şunları kapsamaktaydı:
Bağlantıları ve iyi uygulamaları keşfetmek: Proje ortakları, dezavantajlı gençlerin
entegrasyonunda ve onların sanatsal yaklaşımı kullanmalarında yer alan paydaşlar
üzerine bir araştırma hazırladı.
Yöntemsel hazırlık: Ortak kuruluşlar için İki metodolojik sütunun tanıtıldığı bir haftalık
yatılı eğitim düzenlendi
Deneyimleme –Ana oturumların oluşturulması: Ana oturumlar, farklı ortak ülkelerdeki
dezavantajlı ve göçmen kökenli 70 genç için Paris, Berlin, Palermo ve Liverpool'da
sanat atölyeleri sağlamıştır. Her ülkeden bazı gençler Berlin'deki son uluslararası
konferansa da katıldılar.
Yetişkin eğiticileri ve eğitimciler için iki eğitim kursunun oluşturulması: Tüm ortak
ülkelerde Paris, Berlin, Palermo ve Liverpool şehirlerinde, katılımcılara gençlerle çalışma
konusunda yenilikçi yöntemler geliştirmek için kişisel ve mesleki gelişimlerine dönük
yeni beceriler ve imkânlar kazandırmaya yönelik yerel seviyede bir günlük bir eğitim
kursu düzenlendi. "Sanat Aracılığı ve Kültürlerarasılık" başlıklı ikinci eğitim, Berlin'de
uluslararası düzeyde yapıldı ve sanatın ve kültürlerarasılığınkesişimine, sanatın
motivasyon, katılım ve özerkliği geliştirme kaynağı olarak kullanılmasına ilgi duyan
eğitmenler, eğitimciler, sanatçılar ve gençlik çalışanları için düzenlendi.
Her ortak ülke yerel çalıştaylar düzenledi – ortaklar Paris'te tiyatro ve film yapım
atölyesi, Berlin'de fotoğraf ve çizim atölyesi, Palermo'da vücut hareketi atölyesi ve
Liverpool'da görsel sanat atölyesi düzenlediler.
INSART projesinin sanatsal aracılık metodolojisi iki yöntemsel sütuna dayanıyor:
§

§

Kültürlerarası Yaklaşım: Bu yaklaşım ve özellikle kültürlerarası psikoloji, Avrupa'da
birden fazla kültürel kimlik varlığının ve bazı yıpranmış kültürel kimliklerin
tanınmadığının farkındadır. Yaklaşım, kültürel farklılıkları ve bunların pedagojik
müdahalelerin yaratılmasına katılımlarını tanır. Bu perspektifte çeşitlilik, eğitim
sürecinde bir kaynak olarak görülmektedir.
Sanat Aracılığı: Bu yöntem, sanatçı WernerMoron ve onun Paracommand'arts ekibi
tarafından gençlere ilham vermek ve onları motive etmek için bir yöntem olarak
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sanat kullanılarak geliştirilmiştir. Paracommand'arts tarafından geliştirilen iki
metodolojik unsur INSART projesi tarafından kullanılmış ve uyarlanmıştır: "Gerçek
yol / hayali yol" ve " Sanatın Aktif Prensipleri". Bu yöntemin ilk adımı, kendi kişisel
varlığını - "gerçek yol" - en nötr biçimde gözlemlemektir. Ardından katılımcılardan
hayal gücünü, gerçek yolu dönüştürmeleri, eklemeleri, değiştirmeleri, başka bir
deyişle sanat, fotoğraf, dans, drama, müzik vb. yoluyla ifade ettikleri "hayali bir yol"
yaratmaları isteniyor. Bunu yapmak için de diğerleriyle etkileşime girmeye ihtiyaç
duyarsınız ve bu yol sanatsal bir süreç meydana getirir. Ayrıca, kişinin gelişimini
destekler, çünkü gerçek anlamda kendinizi algılama biçiminizdeki sınırlarınızın
ötesine geçmenize yardımcı olabilir: Kendinizi hayali bir şekilde algılarsanız, her şey
bir şekilde mümkündür. Katılımcılar, sanatçılar tarafından sanatın aktif ilkelerine
yönlendirilir: Örneğin, bir dans atölyesinde, katılımcılar genellikle vücudun, uzayın,
hareketin ve ritmin deneysel keşfiyle yönlendirilirler.

CESIE tarafından uygulanan vücut hareketleri çalıştayı
Projede CESIE'ye katılan ana kişiler profesyonellerdi: CESIE'den tüm programı
destekleyen iki proje yöneticisi ve dans ve hareketle ifade alanında gençlerin
profesyonel eğiticisi ve sanatçı kolaylaştırıcısı bir kişi.
Projenin başlangıcından bu yana, CESIE'nin proje yöneticisi, genç insanlarla sanat
aracılığıyla ilişki kurmanın en iyi yolu hakkında bilgi edinmek için araştırma sırasında
yerel ortaklarla temas kurmaya başladı. CESIE, zaten mülteci, göçmen ve işsiz gençlerle
çalışan sosyal topluluk merkezleriyle Palermo'nun merkezinde Ballaró bölgesinde
çalışmıştı.
Araştırma sonrasında CESIE, projeyi merkezlerin yerel sorumlu yetkililerine sunacak bir
toplantı düzenledi ve merkezlerin kullanıcılarını atölye çalışmaları için önermelerini
istedi. Sonra CESIE gençlerle doğrudan irtibata geçti. CESIE ayrıca bir Facebook
sayfasında projenin sosyal medya tanıtımını geliştirdi. Bu şekilde, katılımcılar her an
iletişime geçebilmekteydi.
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Yerel vücut hareketi atölyelerine katılan 17 genç, işsiz yerli gençlerden ve AB üyesi
olmayan Gana, İran, Bangladeş, Gambiya, Ukrayna ülkelerinden göçmen topluluklardan
gençlerdi. Tüm katılımcılar çok dezavantajlı durumlardan geliyordu: istihdam, fırsatlar,
genel rehberlik, beceri ve eğitimden
yoksundular. Gençlerin çoğu iş arıyordu ayrıca
yeni insanlarla ve deneyimlerle iletişim
kurmak ve yaygın eğitim alanında yeni
beceriler kazanmak için bir fırsat arıyorlardı.
CESIE, zaten bu hedef grupla çok sayıda proje
gerçekleştirmişti. İlk gün genç insanlara
ulaşmak kolaydır, ancak zor olan tüm projede
onların motivasyonlarını ve varlıklarını
korumaktır. INSART ile genç insanlar sonuna
dek dâhil oldular, çünkü proje onlar için farklı
bir şeydi, bu çok yaratıcı bir çalışma yöntemiydi.
Palermo'daki INSART atölyesi bir ay süreyle devam etti. Toplantılar günde üç saat
olmak üzere haftada üç veya dört kez yapıldı ve bu yüzden tempo çok yoğundu. Bu
husus çok önemliydi çünkü gençler program boyunca motivasyonlarını sürdürdüler.
Mekân konusuyla ilgili olarak, CESIE yerel bir tiyatroyla işbirliği yaptı. Böylelikle, atölye
için doğru ortamı yaratacak profesyonel bir mekân vardı.
Vücut hareketi atölyesi aşağıdaki dört aşamada düzenlendi:
1. Aşama – Grup oluşturma faaliyetleri: grup oluşturmak için hareket yoluyla ifade.
Birinci Aşama, grubun kurulması ve katılımcıların güvende ve kendilerini ifade etmekte
özgür olduklarını hissettikleri güvenli bir alan oluşturmak için çok önemliydi.
2. Aşama – Ana Aşama: Gerçek yol-hayali yol
Ana Aşamada katılımcılar gerçek yol - hayali yol üzerinde çalıştılar ve hikâyenin her iki
versiyonunu özetleyen bir sembol kelime aradılar. Bu sembol kelime ve hayali yol,
ritimlerin ve hareketlerin üzerine inşa edileceği katılımcıların kendi sanatsal
yaratımlarının temelini oluşturuyordu.
3. Aşama – Performansların oluşturulması
Bu aşamada katılımcılar, sembol kelimelerine dayanan performansları detaylandırmak
için üç grup halinde organize oldular. Gençlerin çoğunun performansları için "ev" veya
"ev ihtiyacı" konusunu seçmesi şaşırtıcıydı.
4. Aşama – Sokakta performans ve kayıt
Son olarak, katılımcılar sokakta performans gerçekleştirdiler. Onlar için, üzerinde
çalıştıkları şeyi sergilemek çok heyecan verici ve insanların tepkisini görmek çok ilginçti.
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Gösteriler filme çekildi ve internette yayınlandı. Sanat eserlerinin gerçek ve sembolik
anlamda "sanat" olarak tanınmasına katkıda bulunduğu için bu aşama önemlidir.
Yerel sanatsal atölyeleri, sanatçı-moderatörün katılımcılarla ve kültürel çeşitlilikleriyle
yakın temas kurmaya çok fazla önem verdikleri, çok kültürlü bir bağlamda düzenlendi.
Örneğin, katılımcıların menşe ülkelerinin geleneksel danslarının figürlerinden oluşan bir
koreografi yaratıldı. Her atölye çalışmasının sonunda, figürleri, onlara ilham veren
hikâyeleri vb. yorumlamayı ve anlamayı amaçlayan sözlü paylaşım bölümü vardı.
Katılımcılar, kültürel arka planlarını keşfederek tanıtma ve kültürel miraslarını dans ve
müzik aracılığıyla diğer öğrenicilere aktarmaya teşvik edilmişlerdir.
Sanatçı-moderatör çok fazla teknik düzeltme yapmadı, katılımcılar profesyonel dansçı
olmadığı için çok fazla müdahale etmedi ve onlara kendine güven ve serbestçe ifade
etme imkânını vermek önemliydi. Ayrıca, sanatçı-moderatör, grubun ruh haline bağlı
olarak programı sürekli olarak uyarladı.
Bu projenin kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine uymasını sağlamak için, hedef
gruba ulaşmak ve gençlerin ihtiyaçlarını gerçekten bilen sorumlu kişilerle işbirliği
yapmak açısından yerel ortaklarla yapılan çalışma çok önemliydi. Ardından atölye
çalışmaları sırasında herkesin eşit ve rahat hissetmesini sağlamak önemliydi. İletişim, bir
başka deyişle farklı dillerdeki bir grubu yönetmek, zor bir işti. Bununla birlikte, beden
dili kullanımı aracılığıyla iletişim kolaylaştırıldı: dans hareketlerini gerçekleştirirken
herkes etkinliğe dâhil olduğunu hissetti ve dil engelleri artık yoktu.

Farklı kültürel geçmişleri dikkate almak önemliydi. Bu husus özellikle dans sırasında
diğerleri ile dokunuş, göz teması ve katılımcılar arasındaki saygı bakımından önemliydi.
Herkesin birbiriyle rahat olduğundan emin olmak için baştan beri çok şey yapıldı:
ortamın dostane, samimi ve güvenli olması ve hiç kimsenin baskı altında hissetmemesi
için belirli alıştırmalar ve ekip oluşturma faaliyetler yapıldı.
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Proje Çıktıları
INSART pilot atölyelerinden sonar, gençlerle her bir ülke çapında yürütülen çeşitli
değerlendirmelerin sonuçları, gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttıran beceriler
geliştirdiklerini ortaya koydu.
"Dansla çalıştığınızda, katılımcıların insani yönüne gerçekten dokunursunuz, artık insanlarla çalışıyorsunuz,
aranızda bir mesafe olmaksızın çalışıyorsunuz ve artık hiçbir filtre kullanmıyorsunuz. Bu projenin asıl gücü
buydu. "(Sanatçı-moderatör)

Katılımcılardan gelen geribildirimin yanı sıra, sanatçı-moderatörler genç katılımcıların
öğrenme sürecini izlemek için gözlem araçlarını kullandı. Çeşitli atölye çalışmalarına
katılan gençler daha fazla özgüven kazanmış, öz farkındalıkları artırmış ve kültürlerarası
alışveriş konusunda belirli bir deneyim kazanmışlardır. Takdir edildiğiniz veya
edilmediğiniz yerler ya da durumların farkına varmanın yanı sıra yaratıcılık üzerine ve
yeni gerçekliklerle etkileşime geçme kapasitesine ilişkin çalışmalar, gençler arasında
motive edici bir mekanizma yarattı. Bu, sosyal ve mesleki entegrasyon sürecinde onlara
yardımcı olacaktır.
"Bu atölyede katılımcılar arasında nasıl farklılıklar olduğunu fark ettim ... Fakat bunlar gerçek farklar değildi.
Bu atölyede hepimiz büyük bir aile gibiyiz! "(İtalyan katılımcılardan birinin açıklaması)

Genç insanların katılımı
İki katılımcıyla projeye katılımları ve deneyimleri hakkında röportaj yaptık.
Katılımcılardan biri, atölye çalışması başladığında yaşantısı hakkında bir merak
uyandığını ve farklı insanlarla temas kurma ihtiyacı duyduğunu söyledi. Projenin
etkinlikleri onun için ilginçti ve başından beri çok rahat hissediyordu. Katılımcılardan bir
diğeri CESIE'degönüllüydü ve atölye için yalnızca bir kez yardım etmesi istendi ancak
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sonuna kadar kaldı. Çünkü gençlerin entegrasyonu hakkındaki bilgilerini derinleştirmek
ve bu yetkinlikleri kazanmak ilginçti.
CESIE genç katılımcılardan gelip sınırları ve korkuları unutmalarını, akışa kapılıp dans
yoluyla diğer katılımcılarla yakınlaşmalarını – esas olarak açık fikirli olmalarını istiyordu.
Sonuç olarak, gençler yeni bir öğrenme deneyimine katıldılar. Başlangıçta kişisel
durumlarıyla ilgili kafası karışıktı, utangaçtılar ve kendilerine güvenleri yoktu. Proje
sonrasında diğer gençlerle bir şeyler yaratmak, yeteneklerini geliştirmek ve diğer
kültürlerle tanışmaktan mutluluk duyuyorlardı. Dans etmek gerçekten hoşlarına
gitmişti. Daha açık fikirli ve yeni şeyler denemek ve yeni projelere katılmak için istekli
hissediyorlardı. Projenin davranışları, özellikle de kendilerine güvenleri üzerinde olumlu
bir etkisi oldu.
Genç katılımcıların öğrenme çıktıları
“Diğer ülkelerden olan başkaları ile temas.”
“Diğerlerinin geçleri için hayattaki tün güzellikler aynı.”
"Başkalarının hikâyelerini ve gerçeğini kendinin kılmak için başkalarıyla paylaşmak. Yalnızca bir kişiyi
anlarsanız, insanları yargılayamazsınız. Farklı geçmişlerden daha fazla insana yakın olabilme. "
"Kişisel gelişim, proje beni bir iş bulmak için etkiledi."
"Sanatsal yöntemler işe yarıyor, sanat (müzik, dans, vb.), futbol ve yemek."
"Kendi bedeninizin farkındalığı"

Gençlik çalışanlarına gençlerden tavsiyeler:
§
§

§

§
§
§
§
§

Katılımcıların güvenli bir ortamda rahat hissetmeleri önemlidir.
Başlangıçta tüm atölyelerin İtalyanca olacağını söylemekten kaçının; çünkü
katılımcıların çoğunu dışlanmış hissettirebilirsiniz. Moderatör, herkesin dâhil
olabilmesi ve gerçekten kolaylaşması için çeviri yapıyordu, farklı dillerde çoğunlukla
İngilizce ve İtalyanca konuşuyordu ve böylelikle dilin bir engel olduğunu
hissetmiyorsunuz.
Katılımcılara kararları için alan açın. Sanatçı-moderatör her zaman soru soruyor ve
önerilerde bulunuyordu. Bu şekilde katılımcılar, gerçekten kendi eserleri olduğunu
hissettiler.
Gruptaki tüm kaynakları kullanın. Katılımcılara becerilerini gösterin ve onlara bunları
kullanma özgürlüğü verin.
Basit faaliyetler hazırlayın, açık alanları da kullanın ve dışarıya çıkın.
Projenin süresinin kısa olması ve toplantıların temposunun yoğunluğu grubu odaklı
tutuyor.
Yaklaşık 15 olan katılımcı sayısı çok iyi bir sayıdır.
Mola esnasında kültürlerarası bir atıştırmalık alışverişi düzenleyin.
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GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER
§ Sanat, boşlukları kapatmak, engelleri yıkmak, insanları bir araya getirmek için harika
bir yoldur. Bırakın gençler hareketleriyle kendilerini yansıtsın ve hikâyelerini anlatsınlar.
§ Kültürel farklılıkları akılda tutarak herkesin her durumda rahat ve güvende
hissetmesini sağlayın. Grup oluşturma işlemi için başlangıçta yeterli zaman ayırmalısınız
§ Tekniğe çok fazla odaklanmayın ve gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri
alana ve özgüvene sahip olmalarını sağlayın.
§ Sanat'ı kullanın, dans kullanın, onunla deneme yapın, yeni yöntemleri kullanın,
korkmayın.
§ Yaratıcılık gençler için mükemmel bir sonuçtur.
§ Programınızı grubun ruh haline göre uyarlamak için açık fikirli ve esnek olun, ancak yine
de yolunuzu unutmayın: siz eğiticisiniz.
Daha fazla bilgi için RosinaNdukwe ile irtibata geçiniz: rosina.ndukwe@cesie.org veya
proje web sitesini ziyaret ediniz: www.insart.eu.
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TÜRKİYE’DEN DURUM ÇALIŞMALARI

Özet:
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi 12-29 yaşlarındaki gençlerin topluma aktif katılımını
sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Bu gençlik merkezi, gençlere boş zamanlarını
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde ilgileri, istekleri ve
yetenekleri doğrultusunda değerlendirme fırsatı sunuyor. Gençlik Merkezi "Gençlerin
İyilik Ağacı Projesi" yoluyla gönüllülüğü aktif katılım ve yaratma aracı olarak teşvik
etmektedir.

KURULUŞ HAKKINDA
Antalya'daki Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, 8 Mayıs 2015'te kurulmuş olup, 81 ilde
faaliyet gösteren 255 gençlik merkezinden birisidir. İlk gençlik merkezi 1969 yılında
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kuruldu. O zamandan beri gençlik
merkezlerinin sayısı hızla arttı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulmasıyla hepsi
modern tesislerle donatılmış durumdadır. Yakın zamanda açılmış olmasına rağmen,
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi 700 gence hizmet sunuyor. 12-29 yaşları arasındaki genç
vatandaşların topluma aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Merkezin vizyonu, ülkelerini
seven, sorgulama yeteneğine sahip, milli değerlerine bağlı ve cumhuriyetçi demokrasi
kavramlarını içselleştirmiş genç insanlara destek olmaktır.

Kuruluşun Misyonu
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin amacı genç vatandaşların topluma aktif olarak
katılmalarını sağlamaktır. Gençlik Merkezi'nin misyonu, gençlerin ihtiyaç ve ilgilerine
hitap eden çeşitli etkinlikler düzenlemektir. Buna göre, gençlerin yararlılık, sorgulama,
yaratıcılık, birleştiricilik yeteneklerini Atatürk ilkelerine uygun olarak geliştirmeye
çalışıyorlar ve gönüllü olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak istiyorlar.
Örgütün amaçlarından biri, gençlerin akranlarıyla sosyalleşebilecekleri mekanlar
yaratmak ve sevgi, saygı, hoşgörü ve nezaket gibi değerleri benimsetmektir. Aynı
şekilde, değişim programlarına çok çaba harcıyorlar ve bu nedenle projenin diğer
illerdeki gençlik merkezleri üyeleri ve uluslararası gençlik merkezleri ile birlikte
geliştirilmesini destekliyorlar. Ayrıca, kuruluşun amaçlardan birisi de, rehberlik ve
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danışmanlık sağlayarak gençlerin kişiliklerini geliştirmek, topluma dâhil olmalarını ve
genel olarak gelişimlerini desteklemektir. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, gençlere
karar alma ve uygulama süreçleri hakkında bilgi edinmeleri ve bu süreçlere aktif olarak
katılmaları için bir fırsat sunmakta ve onların bu süreçlere aktif katılımını sağlamaktadır.
Kuruluşun yapısı 3 temele ayrılmaktadır:
1. Gençlik Merkezi Akademisi Gençler değerler, dil, din bilimleri, yenilikler, sosyal
bilimler ve kişisel gelişim konularında çalıştaylara katılabilir.
2. Klüp –Gençler sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılabilir (El Sanatları Kulübü,
Müzik Kulübü, Proje Kulübü, Çevre Kulübü vb.)
3. Salon Programları –Gençler profesyoneller, yazarlar ve şairlerle bir araya gelebilir.

İnsan kaynakları
Özgecan Aslan Gençlik Merkezinin toplam 12 çalışanı vardır. Çalışanların 8'i
üniversitelerin farklı bölümlerinden (bilgisayar mühendisliği, işletme yönetimi, kamu
yönetimi, beden eğitimi öğretmenliği vb.) mezun olup bunlardan bir tanesi ekip lideri,
bir tanesi bir sosyolog ve üç tanesi oyun ustasıdır.

PROJE HAKKINDA
"Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" projesi, özellikle dezavantajlı bir geçmişe sahip olan ve
aktif olmayan kişiler olmak üzere tüm birey ve grupları tespit etmeyi ve bunlara
gönüllülük yoluyla ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek yardım sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu proje, gönüllü olmaya ve toplumda aktif olmaya istekli 6-29 yaş arası tüm gençleri
hedef almaktadır, ancak gençlik liderleri söz konusu olduğunda yaş sınırı yok.

Projenin misyonu
Bu proje şunları amaçlamaktadır:
§
§
§
§
§
§
§

Türk gençlerinin yerel ve küresel sorunlar hakkında farkındalıklarını arttırmak
Bilinçli ve bilgili bir kuşağı yetiştirin
Gençlerin sorunun çözümünde aktif rol almalarını sağlayın
Gençlerin toplumun tüm kesimlerinden herkesle, özellikle de akranlarıyla, etkili bir
iletişim sürdürmesini sağlamak
Gençler arasında topluma karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi
Gönüllülük faaliyetlerine sürekli katılım sağlama
Gençlerin gençler için gerçekleştirilen etkinliklere, özellikle Gençlik ve Spor
Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerinin faaliyetlerine, aktif olarak katılmalarını
sağlamak.
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Projenin arkaplanı
Proje, 2013 yılında Gençlik Merkezi'nde bu tür projelerin geliştirilmesinden sorumlu
birtakım liderleri grubu tarafından başlatıldı. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanmakta
olup kamusal kaynaklarla finanse edilmektedir. Gençlik Merkezi, illerde hükümet
organları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve yerel destekçileri ile istikrarlı ve
verimli bir işbirliği kurmuştur.
“İster küçük ister büyük olsun, kişinin yapabileceği iyiliğin sınırı yok!"

Her yıl, proje faaliyetlerinin başlangıcında, gençlik liderleri toplantılar ve brifingler
düzenliyor ve yıl boyunca yapılacak proje faaliyetlerini geliştiriyor ve genişletiyorlar.
Genç liderler bu sürece gençleri de dâhil ediyor ve grup planıyla ilgili görüşlerini ve
fikirlerini soruyorlar. Ayrıca gençler, gençlik merkezinin, sivil toplum örgütlerinin ve
sosyal hayatta aktif olan farklı grupların altyapısı hakkında bilgilendirilmektedir. Aynı
şekilde, gönüllülüğün önemi konusunda farkındalık yaratan eğitimlere katılıyorlar.
Bu proje, dezavantajlı gençlerin toplum içerisine dâhil edilmesi için çalışılmakta
olduğundan, Türkiye'deki tüm gençlik merkezleri için ortak bir zemini temsil
etmektedir.
Ülke genelinde, 28.120 genç '' Gençlerin İyilik Ağacı Projesine '' katıldı ve
289.101saatlerini kendi iyiliklerini sunarak geçirdiler. Bu gençlere sosyal medyayla,
merkezin genç üyeleri için yapılan duyurular ve yurtlar ve üniversiteler gibi
kurumlardaki stantlar aracılığıyla ulaşıldı.

Projenin içeriği
Projede ele alınan bazı konular şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Çevre
Halk Sağlığı
Güvenlik
Okuma-Yazma ve Eğitim
Afet Yardımı
Toplumun Geliştirilmesi
Çocuklara Yardım
Yaşlılara Yardım
İhtiyaç Sahiplerine Yardım
Çalışmaların yapılması

1. Çevre
Çevre kapsamında, gençler çeşitli faaliyetlere katılabilirler. Ulusal ve uluslararası çevre
programlarını tanıtabilirler, geri dönüşüm ve çevre kampanyalarına katılabilir ve kendi
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kampanyalarını düzenleyebilirler, çevre koruma ve hayvan hakları konusundaki
farkındalığı artıracak seminerler düzenleyebilirler, ağaç dikebilir ve meşe palamudu
toplayabilirler, çevreyle ilgili çizimlerini sergileyecekleri sergiler açabilirler, doğa ile
insanlar arasında bir köprü kurmak ve yaşama hazır temiz alanlar oluşturmak için
köylerde çalışabilirler.

Bu alanda yapılan bir proje örneği, deniz kıyısı boyunca yığılmış çöpü toplamayı
amaçlayan bir projeydi. Genç gönüllüler toplandılar, atık maddeleri topladılar ve bu
konuyla ilgili uyarıda bulunmak için sosyal medyada faaliyetleri hakkında her şeyi
paylaştılar.

2. Halk sağlığı
Halk sağlığı alanında gençler çeşitli nedenlerle gençlerin tedavi gördüğü hastanelerde,
organizasyonlarda ve/veya kurumlarda gönüllü faaliyetlerde bulunabilirler, toplum
sağlığı kampanyalarına yardım sağlayabilirler, kamusal alanlarda spor ve sağlıklı yaşam
faaliyetlerine katılabilirler, sağlık cihazları tedarik edip ve dağıtabilirler (şeker ölçme
cihazı, tansiyon aleti, gözlük, işitme cihazı vb.) ve sağlık hizmetlerini destekleyen bağış
ve toplama kampanyaları yapabilirler (kan bağışı, ilaç ve sağlık malzemesi toplamak,
sigarayı bırakma/bıraktırma, kuş-domuz gribi gibi).
3. Güvenlik
Bu alanda gençler, su güvenliği, yangından korunma, evde ve trafikte meydana
gelebilecek kazalar hakkında (bisiklet güvenliği) bilgilendirici faaliyetler yürütebilir.
4. Okuma-Yazma ve Eğitim
Bu alana ilgi duyan gençler, okuma fırsatı bulamamış çocukların veya yaşlıların okuma
yazmalarına yardımcı olabilirler, okullarıyla ilgili herhangi bir sorunun olması
durumunda gençlere yardım edebilirler, gençlik merkezleri genç üyeleri ve diğer gençlik
merkezlerinde gönüllüler arasında mektup arkadaşlığı kavramını teşvik edebilirler,
yabancı öğrencilere Türkçeyi öğretebilir ve genel olarak Türkçenin yaygınlaşması için
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destek olabilirler, bilgi yarışmaları düzenleyebilir ve çeşitli okuma aktivitelerine yardımcı
olabilirler.
5. Afet yardımı
Gençler afet yardımı konusunda farkındalık yaratabilir ve "felaket gönüllüleri"
olabilirler, bu konuyla ilgili faaliyetlere katılabilir ve bu konuda diğer gençlerle
konuşabilirler.
6. Toplumun geliştirilmesi
Bu konuyla ilgili faaliyetler topluluğun iyileştirilmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Gençler toplumun gelişimine katkıda bulunmak istiyorsa, engelliler ve dezavantajlı
gençler için projeler ve yardım kampanyaları düzenleyebilirler, Gençlik ve Spor
Bakanlığı'nın çalışmalarına katılabilir ve seslerini duyurabilirler, gençlik merkezinde
gönüllü hizmetler üzerine dersler verebilir ve özel günleri ve bayramları kutlamak için
etkinlikler hazırlayabilirler. Ayrıca, gençler topluma faydalı faaliyetler düzenleyen ve
sosyal dayanışma uygulaması yapan farklı sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına
katılabilirler.
Bu kapsamdaki etkinliklere bir örnek, '' Dünya Down Sendromu Günü '' kutlamalarıydı
(21 Mart). Genç gönüllüler, Down sendromlu kişilerin özel ihtiyaçları konusunda
farkındalık yaratmak için Duacı Gençlik Kampında bir araya geldiler. Gençler bütün
günlerini onlarla futbol, basketbol ve minyatür golf gibi oyunlar oynayarak geçirdiler.
Ayrıca, Akdeniz Dinamik Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü izcileri, Down sendromlu
insanlara çadır kurmayı ve izcilik kurallarını öğrettiler. Tüm bu faaliyetler, bu belirli
topluluğun topluma dâhil edilmesini amaçlamıştır.
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7. Çocuklara yardım
Çocuklara yakın olmaktan hoşlanan gençler, onların hayatlarını pek çok yönden
kolaylaştırabilirler - çocuk evlerinde, bakım evlerinde ve yeterli ebeveyn bakımı
olmayan çocukların yaşadıkları başka yerlerde çeşitli faaliyetler düzenleyebilirler, çocuk
hakları hakkında konuşabilirler, şehit çocuklarını ziyaret edebilirler, öğrenme güçlüğü
çeken çocuklara yardım edebilirler, gönüllü çocuk bakıcılığı yapabilirler, tedavi gören
çocukları ziyaret edebilirler ve ihtiyaç sahibi çocuklara kitap, giyecek, oyuncak ve okul
malzemeleri bağışlayabilirler.
8. Yaşlılara yardım
Yaşlı insanlara yakın olmaktan hoşlanan gençler, onların yaşam kalitesini farklı
şekillerde yükseltebilirler - yaşlıları evlerinde veya bakım evlerinde ziyaret edebilirler ve
ihtiyaç duydukları şeyleri sağlayabilirler, onlar için eğlence etkinlikleri düzenleyebilirler,
onların yerine alışveriş yapabilirler ve onlara ulaşımda yardımcı olabilirler.

9. İhtiyaç sahiplerine yardım
Her ne kadar daha önce bahsedilen birçok faaliyet insani bir karaktere sahipse de, bu
faaliyet alanı özellikle insani mahiyettedir. Gençler yardımseverliklerini karşılık
beklemeksizin vererek ifade etmek isterse, yardım kampanyaları düzenleyebilir veya
ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve kıyafetler sağlamak ve dağıtmak için mağazalar
açabilirler. Ayrıca, gençler ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeyi amaç edinen ulusal ve
uluslararası sosyal hizmet kuruluşlarının çalışmalarını destekleyebilir.
Diğer faaliyetler
Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerin yanında, gençler Unesco, Unicef, Unep ve Wagggs
gibi önemli organizasyonların yürüttüğü faaliyetlere katılabilirler. Bu kuruluşların
çalışmalarını teşvik edecek etkinlikler düzenleyebilirler veya bu kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılabilirler. Aynı şekilde, gençler Gençlik ve
Spor Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerine katılabilirler. Uluslararası Barış
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Günü, Milenyum Kalkınma Hedefleri için etkinlik hazırlamaya katkıda bulunabilir ve
Avrupa düzeyinde karar verme sürecinde etkili olabilirler.

Program çıktıları ve gençlerin katılımı
Bu proje sayesinde gönüllülük faaliyetler bir defalık faaliyet olmaktan çıkıp alışkanlık
haline geldiler. Topluluktaki her insan, gençlerin yürüttüğü faaliyetleri gözleme şansı
buldu ve bu da gönüllü katılımın görünürlüğünü arttırdı. Zamanla, giderek daha fazla
sayıda genç akranlarının olumlu örneklerine katılmaya ve bunları takip etmeye karar
verdiler. Boş vakitlerinde iyiliği yaymaya karar verdiler.
“Gençlerin iyilik Ağacı Projesi gençlere aittir”

Her yıl Ekim ve Mayıs ayları arasında proje, proje verilerine ve somut çıktılarına göre
değerlendirilmektedir. Projenin liderleri, sürecin zayıf yönlerini tartışıyor ve
önümüzdeki yıllarda devam etmesini sağlamak için sürekli iyileştirme ve geliştirme
çalışmaları yapıyorlar.
GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER
§ Gençlerin görüş ve önerileri hakkında açık ve yargısız olun. Onların katılımlarının önemli
olduğunu bilmelerini sağlayın.
§ Gençleri grup ve işbirliği çabalarına entegre edin.
§ Etkili çalışabilmek için örgütlenmeniz gerekecek.

Daha fazla bilgi içinzeynel.akdag@gsb.gov.tre-posta adresi üzerinden Turan Zeynel
Akdağ ile iletişime geçebilirsiniz.
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Özet:
Toplum Gönüllüleri vakfı gençlere onları harekete geçirecek ve enerjilerini toplumun
gelişmesi için kullanmalarını sağlayacak fırsatlar ve olanaklar sunmak için kuruluştur.
Vakıf, gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını ve bağımsız,
kendine yeten ve kendine güvenen kişiler haline gelmelerine yardımcı olmaktadır.
Vakıf, misyonuna ulaşmak için HSBC Bank ile işbirliği yaptı ve "Aynı gökyüzüne
bakıyoruz" projesini oluşturdu. Projenin temel amacı hapishanelerdeki gençlerin
yeniden suç işlemelerini önlemek ve onları topluma dâhil olan ve yeniden sosyalleşme
konusunda desteklemektir.

KURULUŞ HAKKINDA
"Toplun Gönüllüleri Vakfı" Aralık 2002'de kuruldu ve çalışmaları 15-24 yaş arasındaki
gençleri kapsamaktadır. Vakıf, gönüllü faaliyetler yoluyla sosyal sorumluluğu
geliştirmektedir ve gençlerin kişisel gelişimini etkilemektedir. Gençler projeleri kendileri
gerçekleştirmek için teşvik edilmektedirler ve toplum içinde çocuklar ve yaşlılar gibi
çeşitli kitlelere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından
yürütülen tüm faaliyetlere, seçkin ticari kuruluşların katkısıyla aylık düzenli olarak
destek sağlanmaktadır.
"Bu yola eleştirme niyeti olmaksızın değişime katkıda bulunmak için çıktık. Bu nedenle, gençliğin enerjisini
sosyal faydaya dönüştürme yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz "

2015 yılında, Türkiye'nin dört bir köşesinde 60.761 genç gönüllü katılımı ile 1.468 yerel,
ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri / etkinlik / kampanyası gerçekleştiren
Toplum Gönüllüleri, yerel kaynaklardan yararlanarak yerel sakinlerin aktif katılımını
sağladı. Genel olarak Vakıf yılda yaklaşık 40.000 gençle çalışmaktadır ve desteklenen
gençlerin sayısının hesaplanması ve böylece karşılığında hizmetler üretilmesi sonucu
sayısal bir istatistik elde eder. Bu aynı zamanda yaklaşık 7.000 aktif genç vatandaş
olarak ifade edilebilir.
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Kuruluşun misyonu
Kuruluş şunları amaçlar:
§
§
§

§
§

Gençlerin öncülüğünde toplumsal barış̧, dayanışma ve değişimi gerçekleştirmek.
Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal hizmet
projelerini hayata geçirmek
Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi
yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini
sağlamak,
Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir
gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak,
Toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmak.
Kuruluşun ilkeleri:
Farklılıklara Saygı; Şeffaflık ve hesap verebilirlik; Yerel katılım; Ekip çalışması;
Yaşamboyu öğrenme; Girişimcilik.

Gençler için öğrenme yöntemlerini geliştirmek amacıyla organizasyon "5 Anahtar
Sistemi" adlı öğrenme sistemini geliştirdi. Bu eğitim biçiminin bileşenleri arasında
gönüllü olma, insan hakları, ayrımcılık, cinsiyet, barış, sivil toplum, demokrasi, proje,
ekip çalışması ve iletişim yer alıyor. Bunların yanı sıra, yaygın eğitim yöntemleri
gençlerin ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor. Ayrıca, gençler burs, staj, ulusal ve uluslararası
hareketlilik fırsatları hakkında bilgilendirilmekte ve Vakıflar Yönetim Kurulu ile tanışma
ve konuşma fırsatı bulmaktadırlar.

İnsan kaynakları
Kuruluşta 51 çalışan var ve bunlar insan hakları, takım çalışması ve gençlik çalışması gibi
çeşitli tematik alanlarda çalışmaktadırlar. Kişisel gelişim üzerine sürekli çalışıyorlar ve bu
nedenle farklı eğitim ve öğretimlere katılmaktadırlar. Sadece kendi gelişimleri üzerinde
değil, aynı zamanda gençler arasında yeni eğilimleri (Örneğin; sosyal medya)
öğreniyorlar.

PROJE HAKKINDA
"Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz" projesi şu sloganla başladı: "Çocuk suçlu yoktur, suça
itilmiş çocuklar vardır." Bu ifadeden hareketle, bu projenin, ceza infaz merkezlerine
gönderilen çocukları ve gençleri suça bulaşmış yaşamdan çekip çıkarmayı teşvik etmeyi
amaçladığı sonucuna varılabilir. Bu proje, topluma yeniden bütünleşme ve toplumsal
olarak kabul edilebilir davranış geliştirme konularında onlara yardım etmeyi amaçlıyor.
Hapishane ve normal toplumdaki gerçekler arasında büyük bir fark var ve bu nedenle
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bu çocukların ve gençlerin bazı temel yaşam ilkelerini benimsemede daha fazla yardıma
ve yönlendirmeye ihtiyaçları var.

Projenin misyonu
Projenin genel amacı; tutukevlerindeki çocukların tekrardan suç işlemelerini önlemek
ve sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları konusunda desteklenmesidir. Projenin
diğer hedefleri şunlardır:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Çocukların ve gençlerin toplumdan ve sosyal hayattan dışlanmış hissetmelerini
önlemek,
Gönüllü ağabey ve ablaların çocuklara ve gençlere rol model olmasını sağlamak,
Çocukların ve gençlerin öğrenim hayatına devam etmelerine yardımcı olmak,
Çocukları ve gençleri tutukluluk süreçleri sonrasındaki fırsatlar ile ilgili
bilgilendirmek,
Çocuklara ve gençlere farklı bir yaşam imkânı olduğunu göstermek,
Çocuklara ve gençlere ilgilerini çekebilecek yeni alanlar sunmak,
Çocukların ve gençlerin sosyal ve mesleki beceriler konusunda tutumlarını
iyileştirmek,
Çocukların ve gençlerin kendi kapasite ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak,
Çocuklarda ve gençlerde olumlu ve barışçıl tutum ve davranışlar geliştirmek,
Çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etme becerisi kazandırmaktır.
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Projenin arkaplanı
Proje, "5 Anahtar Eğitim Sistemi"’ni uygularken, tam da gönüllülerle toplumdaki
sorunlar ve ihtiyaçlar üzerine yapılan tartışmalar sırasında ortaya çıktı. Projenin ilk
adımları, Türkiye'de hapishanede tutulan çocuk sayısı nedeniyle tartışmalar sırasında
atıldı. Herkes kendine aynı soruyu soruyordu: "Bu çocuklar ve gençler için
yapabileceğimiz bir şey var mı?" Bu çocuklar ve gençler, ergenlik döneminde
özgürlüklerinden yoksun kalmakta ve toplumdan dışlanmaktadırlar ki bu da onların
kimliklerini normal ortamın dışında inşa ettikleri anlamına gelir. Bu nedenle, toplumdaki
en dezavantajlı gruplardan birisi olarak
görülüyorlar.
Sonraki toplantılarda çeşitli sivil toplum
örgütleri ile görüşmelerde ve bilgi ve fikir
alışverişinde
bulunuldu.
Gönüllüler
profesyonel
ve
sosyal
beceriler
kazanabilmek için eğitim aldı ve eğitim
sonrasında
projenin
uygulanmasına
başladılar. Uygulamanın ilk yılından sonra,
"Projeyi nasıl geliştirebiliriz?" sorusunu sordular ve böylelikle 2013'te projenin ulusal
düzeye çıkarılması sağlandı.
HSBC Bank tarafından sağlanan 420.000$ hibe ile proje 2013-2016 yılları arasındaki
dönemde finanse edildi. Bunun dışında proje, belediyeler ve çeşitli topluluklardan gelen
gönüllülerin yerel ziyaretleri ile yaygın bir şekilde kabul gördü ve desteklendi.
“Her gün çalıştaydan sonra kendi kendime şunu düşünüyorum “Toplum acaba beni geri istiyor mu?”

Proje faaliyetleri yaklaşık 1500 hükümlü çocuk ve genci, 400 genç gönüllü ve 1 proje
koordinatörünü kapsıyordu. 2013 yılında proje 5 farklı ilde (İstanbul, Ankara, Bursa,
İzmir, Konya) uygulandı ve 290 çocuk ve 131 genç gönüllü ile 200 farklı atölye çalışması
gerçekleştirildi. 2014 yılında yine 5 farklı ilde (Adana, Bursa, Ankara, İzmir, İstanbul)
uygulanan projede 730 çocuk ve 160 genç gönüllü ile 235 çeşitli atölye çalışması
gerçekleştirildi. 2015 yılında, aynı illerde, proje kapsamında 681 çocuk ve 168 genç
gönüllü ile 269 çeşitli atölye çalışması gerçekleştirdi.
Proje, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve HSBC Bank yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Ceza ve
Tutukevleri Genel Müdürlüğünden ortaklarla birlikte gerçekleştirildi. Bürokratik süreç
uzun sürdü ve ortaklıklar kurulurken yaşanan en büyük sorun buydu. Buna ek olarak,
proje yeterli finansman sağlamada büyük sıkıntılar yaşamıştır. Bununla birlikte, proje
koordinatörünün inancı ve çabaları sonucunda, ilgili kurumlar projeyi nihayet onayladı.
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Proje içeriği
Bu proje, farklı coğrafi yerlerden, çeşitli kültürel geçmişlerden ve farklı etnik yapılara
sahip olan 12-18 yaş arasındaki çocuklar için tasarlandı.
"Çocuklar her zaman nesneleştirilmeye maruz kaldılar. Gezegenin tarihinde, herhangi bir yerde veya
herhangi bir zamanda hiç bu kadar çocuklara odaklanmış değildik. Yetişkinler tarafından speküle edilen bir
dünyada, çocukların yapabileceği şeyleri görmeye başladık. "

Proje, farklı çalıştaylar vasıtasıyla hayata geçirilen farklı faaliyetlerden oluşuyordu. Bu
sayede gençlere gerekli beceri ve yeteneklerin öğretilmesi ve geliştirilmesi sağlandı. Bu
atölye çalışmaları dayanışma, yardımseverlik, işbirliği, takım çalışması, ayrımcılık karşıtı
olma ve diğer çeşitli etik değerlere dayanıyordu.

Proje kapsamında, proje koordinatörü ve genç gönüllüler tarafından haftada bir kez
çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştaylar şu gibi konuları kapsıyordu:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Resim yapma
Sanat ve Kültür
Yaratıcılık ve Beceriler
Sinema
Müzik
Tiyatro ve Drama
Spor
İlk Yardım
Öfke Kontrolü

Çalıştay örneği: Tiyatro-drama çalıştayında çocuklar ve gençler bir oyun yazdı ve genç
gönüllülerle birlikte sergilediler. Ayrıca, yaratıcılık ve beceri atölyesinde, lösemili
çocuklara Yeni Yıl hediyesi olarak gönderdikleri magnetleri hazırladılar.
Bu atölye çalışmaları, çoğunlukla yardımcı mesleklere ilişkin (psikoloji, sosyal hizmet,
sosyoloji, eğitim, hukuk) eğitim geçmişine sahip öğrenci olan bir grup genç tarafından
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gerçekleştirildi. Çocuklarla çalışmaya başlamadan önce, deneyimli bir uzman ekip
tarafından düzenlenen tam bir eğitimden geçtiler. Genç gönüllüler Türkiye'de çocuk
sistemi, bu nüfusun özel ihtiyaçları, çocukların ve gençlerin gelişimi, çocuk hakları,
çocukların toplumdaki rolü, cezaevi kuralları, çatışmayı çözme, atölye çalışmalarının
planlanması ve uygulanması hakkında bilgi almışlardır. Ayrıca, genç gönüllüler bir
cezaevinde yaşayabilecekleri sorunlu durum simülasyonuna tabi tutulmuşlardır.
“İlk olarak gönüllü olarak gelmeye başladıklarında onların ücret aldıklarını veya başka menfaatleri olduğunu
düşündük. Şimdi ise onları melekler veya sadece çılgınlar olarak görüyoruz”.

Hem gönüllüler hem de mahkûm gençler, güven tesis ederken zorlandılar. Çocukların
insanlara güvenmesi oldukça zaman alıyor, çünkü insanların doğrudan menfaatleri
olmasa da onlar için bir şeyler yapacaklarına inançlarını kaybetmişlerdir. Ancak genç
gönüllüler, ziyaretlerinde istikrarlı olduklarını ve gereken her şekilde yardımcı olmaya
istekli olduklarını gösterdikleri için bu zorlukların üstesinden geldiler.
Bu çalıştaylarda eşitlik ilkesinin çok önemli olduğunu ve gönüllülerle hapis çocuklar ve
gençler arasındaki ilişkinin temelini oluşturduğunu vurgulamak önemlidir. Hiçbir çocuğu
geride bırakmadan tüm çocukları, özellikle de engelli olanları, dâhil etmeye çalışıyorlar,
çünkü bu bütün bir grup üzerinde olumlu bir etki yapabilmektedir.

Projenin çıktıları ve gençlerin katılımı
Programın çıktıları ve muhtemel değişiklikler, ön test ve son test ile değerlendirildi ki bu
genç gönüllülerin projeye dâhil olmadan önce ve projenin sonunda test edildiği
anlamına geliyor. Aynı şekilde, mahkûm gençler bir odak grubunun şeklinde tartışıyor
ve öz değerlendirme listesini dolduruyorlardı.
“Farklı bir hayat mümkün ve toplum için olumlu bir etki yaratabiliriz.”

Projenin başarılı çıktıları şunlardır:
§
§
§
§
§
§

Bazı gençler, tahliye olduktan sonra "Toplum Gönüllüleri Vakfı" için gönüllü olarak
çalışmaya başladı
Proje, mahkûm çocuklarla çalışan diğer sivil toplum örgütleri için bir rol modeli
haline geldi.
Proje, diğer projelere ilham kaynağı olmuştur (0-6 yaş arasındaki çocukları olan
hüküm giymiş kadınları hedef alan "bir kuş olsam" projesi gibi).
Bu proje cezaevi personelinin mahkûm çocuklara ve gençlere yönelik yaklaşımını
değiştirdi
Bu proje, sivil toplum örgütlerinin karar alıcıları arasındaki işbirliğini teşvik etmiştir.
Proje, hükümlü çocukların ihtiyaçları konusunda farkındalık yarattı ve hapishane ve
gözaltı kurumlarındaki koşulların iyileştirilmesini teşvik etti.
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§
§

§
§

§

Çalıştay faaliyetleri, bu çocuklar arasında yeteneklerin keşfedilmesine yol açtı ve
tahliye olduklarında kullanabilecekleri pratik becerilere yardımcı oldu.
Bu proje, çocukların ve gençlerin benlik saygısını geliştirmelerine, kendi
yeteneklerine değer vermelerine ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak
hissetmelerine yardımcı oldu.
Bu gençlerin bir kısmı eğitimlerine devam ettiler.
Çocuklar ve gençler iletişim becerilerini, problem çözme becerilerini geliştirdiler,
önyargılarını reddettiler ve sabırlarını, toplumsal değişime ve barışa olan inançlarını
arttırdılar.
Cezaevi personeli, evlerinde kendi çocuklarıyla çalıştyadaki faaliyetleri uygulamaya
başladılar.

Gençlerin elde ettiği olumlu sonuçlar ve geri bildirimleri nedeniyle, bu proje
muhtemelen gelecekte uygulanacak, ancak bazı değişiklikler yapılacaktır - uzmanlar
ekibinin, özellikle de hapishane ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerle,
genişletilmesine ihtiyaç vardır. Aynı şekilde cezaevinde mahkûm çocuklara sunulan
daha üst düzey bir psikolojik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda
hapishaneden ayrıldıktan sonra çocukları izleyecek bir mekanizmasının geliştirilmesi de
faydalı olacaktır. Bu mekanizma projenin etkileri ve çıktılarının izlenmesinde de yararlı
olabilir.
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GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER
Proje uygulayıcıları için:
§ Proje çalışanlarının iyi iletişim becerilerine sahip olmaları gerekir
§ Genç gönüllülerin motivasyonlarını yüksek tutmak önemlidir
§ Proje çalışanları arasındaki iletişimin devamlılığını sağlamak önemlidir.
§ Paydaşlar ile uygulama süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunulması önemlidir.
§ Proje çalışanları, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip olmalılar
§ Uzman ekipler çalışma grubu şeklinde olmalıdır.

Daha fazla bilgi için levent.evci@tog.org.tr e-posta adresi üzerinden proje koordinatörü
Hamit Levent Evci ile ya da ozlem.ezgin@tog.org.tr e-posta adresi üzerinden proje
departman yöneticisi Özlem Ezgin ile iletişime geçebilirsiniz.
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Özet:
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi 12-29 yaşlarındaki gençlerin topluma aktif katılımını
sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Bu gençlik merkezi, gençlere boş zamanlarını
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde ilgileri, istekleri ve
yetenekleri doğrultusunda değerlendirme fırsatı sunuyor. Projenin adı “Genç
Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” olup genç insanların girişimcilik
potansiyelini ortaya çıkarmalarını sağlayarak istihdam oranlarını arttırmayı
amaçlamaktadır.

KURULUŞ HAKKINDA
Antalya'daki Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, 8 Mayıs 2015'te kurulmuş olup, 81 ilde
faaliyet gösteren 255 gençlik merkezinden birisidir. İlk gençlik merkezi 1969 yılında
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kuruldu. O zamandan beri gençlik
merkezlerinin sayısı hızla arttı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulmasıyla hepsi
modern tesislerle donatılmış durumdadır. Yakın zamanda açılmış olmasına rağmen,
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi 700 gence hizmet sunuyor. 12-29 yaşları arasındaki genç
vatandaşların topluma aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Merkezin vizyonu, ülkelerini
seven, sorgulama yeteneğine sahip, milli değerlerine bağlı ve cumhuriyetçi demokrasi
kavramlarını içselleştirmiş genç insanlara destek olmaktır.

Kuruluşun Misyonu
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin amacı genç vatandaşların topluma aktif olarak
katılmalarını sağlamaktır. Gençlik Merkezi'nin misyonu, gençlerin ihtiyaç ve ilgilerine
hitap eden çeşitli etkinlikler düzenlemektir. Buna göre, gençlerin yararlılık, sorgulama,
yaratıcılık, birleştiricilik yeteneklerini Atatürk ilkelerine uygun olarak geliştirmeye
çalışıyorlar ve gönüllü olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak istiyorlar.
Örgütün amaçlarından biri, gençlerin akranlarıyla sosyalleşebilecekleri mekanlar
yaratmak ve sevgi, saygı, hoşgörü ve nezaket gibi değerleri benimsetmektir. Aynı
şekilde, değişim programlarına çok çaba harcıyorlar ve bu nedenle projenin diğer
illerdeki gençlik merkezleri üyeleri ve uluslararası gençlik merkezleri ile birlikte
RIDE ▪Sosyalİçerme, ÇeşitlilikveEşitlikİlkelerineİlişkinKaynaklar
İyiUygulamalarKılavuzu

129

geliştirilmesini destekliyorlar. Ayrıca, kuruluşun amaçlardan birisi de, rehberlik ve
danışmanlık sağlayarak gençlerin kişiliklerini geliştirmek, topluma dâhil olmalarını ve
genel olarak gelişimlerini desteklemektir. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, gençlere
karar alma ve uygulama süreçleri hakkında bilgi edinmeleri ve bu süreçlere aktif olarak
katılmaları için bir fırsat sunmakta ve onların bu süreçlere aktif katılımını sağlamaktadır.
“Merkezimizde “Gençlik” var!”

Kuruluşun yapısı 3 temele ayrılmaktadır:
1. Gençlik Merkezi Akademisi Gençler değerler, dil, din bilimleri, yenilikler, sosyal
bilimler ve kişisel gelişim konularında çalıştaylara katılabilir.
2. Klüp –Gençler sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılabilir (El Sanatları Kulübü,
Müzik Kulübü, Proje Kulübü, Çevre Kulübü vb.)
3. Salon Programları –Gençler profesyoneller, yazarlar ve şairlerle bir araya gelebilir.

İnsan kaynakları
Özgecan Aslan Gençlik Merkezinin toplam 12 çalışanı vardır. Çalışanların 8'i
üniversitelerin farklı bölümlerinden (bilgisayar mühendisliği, işletme yönetimi, kamu
yönetimi, beden eğitimi öğretmenliği vb.) mezun olup bunlardan bir tanesi ekip lideri,
bir tanesi bir sosyolog ve üç tanesi oyun ustasıdır.

PROJE HAKKINDA
“Genç Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” 18 ile 29 yaşları arasındaki
gençleri hedefleyen bir projedir ve gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya
çıkarmalarını sağlayarak istihdam oranlarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Projenin misyonu
Projenin ana hedefleri şunlardır:
§
§
§
§
§
§
§

Kalkınma ve istihdam konusunda Türkiye'nin karşılaştığı sorunların en büyük
çözümü olan girişimciliği teşvik etmek,
Gençler arasında girişimci ruhu ortaya çıkarmak,
Gençlerin istihdam oranını artırmak,
Gençlerin gençlik merkezlerine aktif katılımını sağlamak,
Dezavantajlı gençleri sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol almalarını sağlamak,
Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlamak,
Gençlerin yaratıcı yeteneklerini keşfetmelerini desteklemek.
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Projenin arkaplanı
Proje, projenin gerekli olduğunu kanıtlayan değerlendirmeyi müteakip bir protokol
imzalayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatıldı. 2013 yılında
uygulanmasıyla başlayan proje halen devam etmekte olan bir hikâyedir.
“Genç,
Girişimci,
Ve Güçlü”

Proje hükümet tarafından finanse edilmektedir. Her yıl iller için eğitim kotaları belirlenir
ve etkinlik takvimi belirlenen kontenjana göre hazırlanır. Giderler, her ildeki katılımcı
sayısı ve ihtiyaçları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
karşılanmaktadır. 2013'te, 12 ilde gerçekleştirilen pilot uygulamadan 1260 genç
yararlandı. Şimdiye kadar, proje 81 ilde uygulandı. Projeden faydalananlar arasında
toplam 5832 genç eğitici vardı.
2014 ve 2015'te, Antalya'daki Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen
projeden 60 genç yararlandı. Eğitim uygulaması için uzmanlarını sunan Akdeniz
Üniversitesi ile işbirliği kuruldu.
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Proje içeriği
Proje katılımcıları, kendi işlerini kurmak isteyen gençler, üniversite profesörleri ve
gönüllülerdir. Gençler, gençlik liderleri ve akademisyenler projede işbirliği yaptılar.
Genç girişimcilere sosyal medya ve ilanlar aracılığıyla yapılan duyurularla ulaşıldı.
Hazırlanan formu doldurmalı, çevrimiçi olarak sunmalı ve iş fikirlerini geliştirmeliydiler.
Genç Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, ücretsiz olarak 70 saatlik bir
eğitim ve çalıştaylar içeren dört ana modülden oluşmaktadır.
1. Modül
Bu modül, girişimcilik becerilerinin değerlendirilmesi, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık
düşünme egzersizlerini içeren 8 saatlik bir eğitimden oluşur.
2. Modül
Bu modül, iş planı ve bileşenleri (pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı,
yönetim planı, finansal planlama) dâhil olmak üzere 18 saat eğitimden oluşur.
3. Modül
Bu modül, iş planı bileşenlerinin (pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı,
yönetim planı, finansal planlama) daha da geliştirilmesi için çalıştayları da içeren 24 saat
eğitimden oluşur.
4. Modül
Bu modül, iş planını tasarlama ve sunma konuları da dâhil olmak üzere 20 saatlik bir
eğitimden oluşur.
Eğitim modüllerinin% 80'ine katılan katılımcılar, katılım belgelerini alma hakkına
sahiptir.
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Projenin çıktıları ve gençlerin katılımı
Bu eğitimi alan ve eğitim modüllerinin %80'ine katılan gençler, katılım sertifikası aldılar
ve kendi işlerini geliştirme imkânı buldular.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı, gençlere 30.000 TL hibe ve
70.000 TL'ye kadar faizsiz kredi verdi.
Alınan hibe sayesinde, eğitim almış
başvuranlardan 198'i kendi işlerini
kurdu. Bu genç girişimcilerin üçü
Antalya'daki Özgecan Aslan Gençlik
Merkezi'nde
yürütülen
projeye
katılmıştır.
Bu proje, ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını sağlayarak gençlerin hayallerini,
gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, pozitif eylem yoluyla, kadın girişimcilerin kendi
işlerini başlatmaları teşvik edildi. Girişimcilik becerilerini bu proje ile geliştirdikten sonra,
gençler kendi işlerini ilgileri, ihtiyaçları ve becerileri doğrultusunda kurmak için motive
olmuşlardır. Dahası, bu genç girişimciler bir sorumluluk duygusu geliştirdiler.
Projeye katılan ve hibeyi alan gençlerden biri hayallerindeki işi olan bir güzellik
salonunu açabildi. Bir başka genç kendi restoranını açtı ve bu proje sayesinde hayatta
her zaman yapmak istediği bir şey yapacağını söyledi.

Buna göre yürütülen değerlendirme süreci, ilgili genç başvuru sahiplerinin eğitimde yer
almasıyla sonuçlandırılır. Bununla birlikte, değerlendirme süreci saatlerce süren uzun ve
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yorucu çalışmayı gerektirir ve bu da değerlendirme komitesi için proje uygulama
sürecini olumsuz etkileyen bir zorluk haline gelmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, illere eğitim için verilen
kontenjanlar her yıl arttırılarak birçoğu genç girişimcinin bu projeden yararlanmasına
imkân tanınmaktadır.
Proje kapsamında verilen eğitim, eğitimin bitiminde genç girişimciler tarafından
değerlendirilmektedir. Bu süreç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi web sitesinde
yayınlanan anket yoluyla yürütülmektedir. Gençlerin geribildirimine bağlı olarak projede
gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

§ Bu projenin uygulanması için ipuçları ve püf noktaları:
§ Gençlerin motivasyonunu yüksek tutmak,
§ Proje çalışanları gelişmiş problem çözme becerilerine sahip olmalı,
§ Gençlerin eğitimi uzmanlar tarafından verilmeli,
§ Uzman ekipler çalışma grubu şeklinde olmalıdır.

Daha fazla bilgi için zeynel.akdag@gsb.gov.tre-posta adresi üzerinden Zeynel Akdağ
ile iletişime geçebilirsiniz.
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İRTİBAT LİSTESİ
ORGANİZASYON/
PROJE

İRTİBAT BİLGİSİ

BİRLEŞİK KRALLIK
GLO ACTIVE

§
§

Email: info.glo-active@gmail.com orcheck
Web sitesi:http://glo-active.co.uk/.

THE ROCK

§
§
§
§

İrtibat kişisi - Andy Macauly
Email: hello@therock.uk.com
Web sitesi: http://www.therock.uk.com/
Facebook sayfası:
https://www.Facebook.com/therockcheltenham/

YOUNG
GLOUCESTERSHIRE: ‘’
ViParents projesi’’

§
§
§

İrtibat kişisi: Alicia Chance
Email:Alicia.Chance@youngglos.org.uk
Adres: The Link, 33 Southgate Street, Gloucester
SLOVAKYA

THE LAND OF HARMONY
(Uyum Toprakları) Vakfı

§
§
§

Email: nkh@slovanet.sk
Web sitesi: http://www.nkh.sk
Facebook
page:https://www.Facebook.com/NadaciaKrajinaH
armonie.

STORM (FIRTINA)
TOPLULUĞU

§
§

Email: zdruzenie.storm@gmail.com
Web
sitesi:
http://www.zdruzeniestorm.sk/kontakt.htm.

YOUNG MEN’S
CHRISTIAN
ASSOCIATION (Hristiyan
Gençler Topluluğu) Revuca yerel örgütü
programı

§
§

Email: ymcarevuca@gmail.com
Web
sitesi:
http://www.ymca.sk/miestnezdruzenia/revuca/

§

Facebook
https://www.Facebook.com/ymca.revuca.
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HIRVATİSTAN
STATUS:M ÖRGÜTÜ – Be
a man -change a world
(Erkek ol – dünyayı
değiştir) projesi

§
§
§
§
§

İrtibat kişisi - LeilaYounis
Email:status-m@status-m.hr
Web sitesi: http://www.status-m.hr/en/,
Facebook
page:https://www.Facebook.com/StatusM/
Instagram:https://www.instagram.com/statusmlad
ih/.

PLAY (OYUN)
TOPLULUĞU – Contact
(Temas) programı

§
§
§

Email:udruga.igra@udrugaigra.hr
Web sitesi:http://udrugaigra.hr/programi/kontakt/
Facebook:
https://www.Facebook.com/igra.play/?fref=ts

FIREFLY (ATEŞ BÖCEĞI)
TOPLULUĞU –
FireflyYouth (Ateş
Böceği Gençler)
programı

§
§
§
§

İrtibat kişisi - DraganCvitić
Email: dragan@krijesnica.hr
Web sitesi: https://www.krijesnica.hr/?lang=en
Facebook:
https://www.Facebook.com/krijesnica1/?fref=ts
İTALYA

CESIE Örgütü– Tandem
Now (Şimdi Birlikte)
projesi

§
§
§

İrtibat kişisi - IrenePizzo
Email: irene.pizzo@cesie.org
Proje web sitesi: http://www.tandemnow.eu.

CESIE: ‘’ALCE’’

§
§
§

İrtibat kişisi - MajaBrkusanin
Email: maja.brkusanin@cesie.org
Proje web sitesi: www.appetiteforlearning.eu

CESIE: ‘’INSART’’

§
§
§

İrtibat kişisi - RosinaNdukwe
Email: rosina.ndukwe@cesie.org
Proje web sitesi: www.insart.eu.
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TÜRKİYE
ÖZGECAN ASLAN
GENÇLİK MERKEZİ:
“Gençlerin İyilik Ağacı
Projesi”

§
§

İrtibat kişisi - Turan Zeynel Akdağ
Email: zeynel.akdag@gsb.gov.tr

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ
VAKFI: ‘Aynı gökyüzüne
bakıyoruz projesi’’

§
§
§
§

Projec koordinatörü- Hamit Levent Evci
Email: levent.evci@tog.org.tr
Proje Departman Yöneticisi -Özlem Ezgin
Email:ozlem.ezgin@tog.org.tr.

ÖZGECAN ASLAN
GENÇLİK MERKEZİ:
“Genç Girişimcilere
Yönelik Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi’’

§
§

İrtibat kişisi - Zeynel Akdağ
Email:zeynel.akdag@gsb.gov.tr.
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Ortak:
Coordinator

University of Gloucestershire
United Kingdom

www.glos.ac.uk

c e s i e
the world is only one creature

CESIE
Italy

www.cesie.org

Trnava University
Slovakia

www.truni.sk

Akdeniz University
Turkey

www.akdeniz.edu.tr

Croatian youth Network
Croatia

www.mmh.hr
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