Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD)
Eylül 2014-Haziran 2015 dönemi faaliyetlerimiz
Sevgili SGD gönüllüleri ve destekçileri,
2014-2015 eğitim döneminde, faaliyetlerimizden çok sayıda çocuk ve gönüllümüz yararlandı.
Derneğimiz için emeğini, zamanını ve gönlünü veren herkesin bu güzel sonuçta katkısı
büyüktür.

Eylül 2014-Haziran 2015 döneminde
Gönüllülerimiz
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla 50 gönüllü aramıza
katıldı.
Gönüllülerimiz, haftada 1 gün, 1.5 saat dernek faaliyetlerinde
çalıştı, dernek dışı etkinliklerde çocuklara eşlik etti.
Akşemsettin İlkokulu’ndaki sosyal etkinliklerimize, 23 gönüllü
destek verdi, atölyeleri yürüttü.
Dernek faaliyetlerimiz
Dernek mekânında 32 hafta boyunca devam eden ödevlere destek
etütleri, Matematik, Oyunla İngilizce derslerinden;
16 hafta boyunca gönüllü sınıf öğretmenlerimizin gözetiminde
gerçekleştirilen okuma-yazma derslerinden;
Bir okul dönemi boyunca 5-14 yaş arası 60 çocuk yararlandı.

“Mahallemiz
yıkıldığında
hepimiz
üzüldük,
ağladık, ama
sonra
derneğimiz çıktı.
Burada bir sürü
şey
yapabiliyoruz.”
M.( 13)

Okul faaliyetlerimiz
Öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerle aynı anda iletişim kurma fırsatı sunduğu ve okulu
terki önlemede yardımcı olduğu için, Akşemsettin İlkokulu'nda ders saatinde ders dışı sosyal
etkinlikler düzenledik.
Birinci dönem, 6 hafta süren, Buse Gizem Danış, Simay Şahin ve
Tsisem Molla Amet Ali tarafından yürütülen “Dışavurumcu sanat
atölyesi”ne
7-10 yaş arası 15 çocuk katıldı.
İkinci dönem, 12 hafta süren ve her hafta dönüşümlü olarak
gerçekleştirilen atölyelerden,
7-10 yaş arası 20 çocuk yararlandı.

“Dernekte
kâğıtları,
kartonları hiç
çöpe atmıyoruz,
onlarla bir şeyler
yapıyoruz.”
N.( 12)

Bu dönem boyunca, Olcayto Art ile “müzik atölyesi”, David Dorffman, Korhan Başaran ve
Erdem Gündüz ile “dans ve oyun atölyesi”, tiyatro oyuncuları Ayşegül Adıyaman, Senem
Donatan ve Zinnure Türe ile “masal atölyesi” gerçekleştirildi.
Gezilerimiz
Hilton Inn tarafından organize edilen “yemek atölyesi”ne
7-14 yaş arası 20 çocuk
Le Meridien tarafından organize edilen “pasta atölyesi”ne
7-14 yaş arası 20 çocuk
Rahmi Koç Müzesi gezisine
7-14 yaş arası 20 çocuk
İş Sanat ‘Keloğlan Bir Varmış Hiç Yokmuş’ tiyatro oyununa
7-12 yaş arası 15 çocuk
Özel Nobel Okulu (BRIDGES İstanbul)’nda 9 farklı mekânda eş
zamanlı gerçekleştirilen 27 atölye ile 23 Nisan kutlamasına
5-14 yaş arası 20 çocuk
Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM)organizasyonu ile
Çocuklararası Çocuk Hakları Forumuna
11-14 yaş arası 3 çocuk
Okul döneminin kapanışını kutladığımız SuluFest'e
5-14 yaş arası 20 çocuk, 2 anne, 26 gönüllü ve 7 misafirimiz katıldı.
Dernek kitaplığımızdan
8-16 yaş arası 100’e yakın çocuk ve genç yararlandı.
Sosyal Destek
7-14 yaş arası 42 çocuk için 8 ay boyunca okulda beslenme
7-17 yaş arası 113 çocuk için okul dönemi başında kırtasiye seti
8-13 yaş arası 7 çocuk için 8 ay boyunca eğitim bursu sağladık.

“Arkadaşlarım
burayla beni
tanıştırdı. Buraya
okumayı
öğrenmek için
geldim.”
B.(9)

Gönüllü etkinlikleri kapsamında kapasite güçlendirme eğitimleri
TOG tarafından organize edilen Çocuklarla Çalışma hakkındaki
“Ablalar geliyor
atölye ve eğitimlerden
ders çalışıyoruz,
50 gönüllümüz
Uzman sınıf öğretmeni Ceyhun Bora tarafından organize edilen
oyun oynuyoruz,
okuma-yazma’da güçlük çeken çocuklara destek eğitiminden
yemek yiyoruz.”
10 gönüllümüz
Z.(10)
SALT tarafından organize edilen uzman sanat terapisti Leyla Akça
tarafından yürütülen Eğitimde Yaratıcı Yöntemler atölyesinden
4 gönüllümüz
Sosyal Kuluçka Merkezi’nin organize ettiği atölye ve eğitimlerden
7 gönüllümüz
Psikolog Dr. İpek G. Pur tarafından duygu düzenleme ve kompleks travma üzerine
düzenlenen eğitim toplantılarından
7 gönüllümüz yararlandı.
Destekçilerimiz
SGD’nin temel faaliyetleri olan
o Okulu terk etmenin ciddi bir sorun olduğu mahallede, okula devamı odağına alan
çalışmalar
o Okul içi ve dışında, çocuklara sosyal beceriler kazandırma, yaratıcılıklarının
gelişimine katkı sunmaya yönelik faaliyetler
o Eğitim hakkından yararlanabilmeleri için, maddi imkânı yetersiz olan çocuklara
beslenme, kırtasiye ve burs fonu
İçin verdiğiniz destekten ötürü, SGD olarak,
Bireysel bağışlarıyla her zaman yanımızda olan 38 destekçimize
Kurumsal destekleriyle yanımızda olan Global Fund for Children (GFC), İnci Deri, Koton, Özel
Nobel Okulu (BRIDGES İstanbul) ve Sivil Düşün’e
İşbirliği yaptığımız ve ortak faaliyet gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz Toplum Gönüllüleri
Vakfı (TOG), Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Çocuk
Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (ÇARE-DER), Mavi Kalem Derneği, Tarlabaşı Toplum
Merkezi (TTM) ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)’ne
Ve Sevgili gönüllülerimize
Çok teşekkür ederiz :)
Bizim için çok değerlisiniz.
http://www.sulukulegonulluleri.org/
https://twitter.com/SulukuleGD
https://facebook.com/Sulukulegonulluleri
https://instagram.com/sulukulegonulluleri/

