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Merhaba
Sevgili gönüllülerimiz ve destekçilerimiz,
Çocukların eğitim haklarına erişimlerini sağlamak için yürüttüğümüz
mücadelemizde 10.yılı doldurduk. 2010’dan bugüne çalışmalarımız
gelişerek ve dönüşerek devam ediyor.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci, geleceğe dair belirsizlikleri
görünür kıldı. Bu süreçten etkilenmiş olsak da faaliyetlerimize devam
etmeye çalıştık, işlerimizi uzaktan yürütmenin yollarını bulduk.
Bu sorunla başa çıkabilmek için, başta Yönetim ve Danışma Kurulumuz
olmak üzere, paydaşlarımızla yan yana geldik.
2019 Eylül-2020 Ağustos dönemi boyunca, 306 çocuk, genç ve kadın
faaliyetlerimizden yararlandı.
52 yeni gönüllü aramıza katılarak çocuklar, gençler ve kadınlarla
yapılan atölyelerde yer aldı.
Derneğimiz için emeğini, zamanını, gönlünü veren herkese,
Teşekkür ederiz.
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Biz Kimiz?
Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), 2010 yılının Mart ayında, Sulukule Platformu
gönüllüleri tarafından, İstanbul’un Fatih İlçesinde, Karagümrük Mahallesi’nde kuruldu.
Dernek, Neslişah Sultan ve Hatice Sultan mahallesinde, Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi
adıyla gerçekleşen yıkımın psikososyal etkilerini hafifletmek ve bölgedeki okul terkini
önlemek amacıyla kuruldu.
2008 yılında, Sulukule'de yıkım alanında başlayan çalışmalarımız, 2015 yılına kadar Fatih
ilçesinde Akşemsettin İlkokulu (2009’dan beri) ve Hattat Rakım Ortaokulu’nda (2011’den
beri), gönüllülerimizin desteğiyle devam etti.
2015 yılından itibaren çeşitli kurumların desteğiyle, daha programlı bir çalışma sistemine
geçtik: Sivil Düşün desteğiyle ritim ve fotoğraf atölyesi, Empower Vakfı’nın desteğiyle
spor ve beden hareketi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) desteğiyle
sosyal duygusal öğrenme atölyesi.
Bu atölyeler Fatih bölgesindeki 5 okulun (Akşemsettin ve Muallim Naci İlkokulu, Hattat
Rakım, Karagümrük ve Tarık Us Ortaokulu) öğrencileriyle devam ediyor.
Bölgemizdeki okullarda (ilkokul, ortaokul), öğretmenlerin ihtiyaçlarına-taleplerine
uygun, destekleyici eğitimler (Çocuk hakları, çocuk güvenliği, zor çocuklarla
çalışma …) kurguluyoruz.
Velilerin ihtiyaçlarına-taleplerine uygun, destekleyici eğitimler (Çocuk güvenliği, çocuk
işçiliği, çocuklarla destekleyici iletişim, oyuncu ebeveynlik…) kurguluyoruz.
Dernekte, kadınlarla ve gençlerle çalışıyoruz. İlkokula başlayan çocuğunun ödevlerine
destek olmak isteyen bir annenin talebiyle başlayan, okuma-yazma dersleri, kadınların
ihtiyaçlarına-taleplerine uygun atölyelerle (Kadın sağlığı ve cinsel sağlık, Kadın Hakları,
Sosyal Haklar ve yararlanılabilecek kamu hizmetleri, uygun bütçe ile sağlıklı beslenme…)
devam ediyor.
İlkokul ve ortaokul öğrenciliği boyunca SGD ile temasta olan, lise çağında bulunan (örgün
ve açıköğretim), gençlerin ihtiyaçlarına-taleplerine uygun atölyeler (Edebiyat, rap, Haber
Canavarları dijital dergisi…) kurguluyoruz.
Tatillerde, kısa dönemli faaliyetler (gezi, tiyatro, sinema…) ve rol model buluşmaları
(öğretim üyesi, maraton atleti, dans sanatçısı…) gerçekleştiriyoruz.
Tüm faaliyetlerimizi gönüllülerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz.

05

Ekibimiz
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı: Yağmur Pal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Sezin Gizem Işıklı
Sayman: Esra Aksoy
Genel Sekreter: Cem Demirayak
Üye: Yakup Yıldırım
2020 yılı Ağustos ayında yeni üye olan üç kişi ile beraber 40 üyeye sahibiz.

Danışma Kurulu
Abdülkadir Özdemir, Ayşegül Özadak, Çare Olgun Çalışkan, Ceylan Tarhan,
Devrim Zümrütkaya, Ecehan Özgören, Engin Doğan, Hamit Levent Evci,
Helin Aslan, Melda Akbaş, Murat Azman, Nuray Çolak, Olcayto Art, Onur
Güzel, Sedef Kanat, Sibel Kırmızıgül Çalışkan, Sine Boran Art, Tuba
Emiroğlu, Yağmur Yollu, Zeynep Burçak Kurna

Saha Ekibi
Kaynak Geliştirme ve İzleme Değerlendirme Sorumlusu: Aysun Koca
Gönüllü Koordinatörü ve Saha Sorumlusu: Ayşegül Kanal
Proje Koordinatörü ve İdari İşler Sorumlusu: Aytül Özcan
İletişim ve Saha Koordinatörü: Cem Avcı
Araştırma Asistanı: Melis Karakaş
Atölye Kolaylaştırıcısı: Seray Çağla Keleş
Proje Sorumlusu ve Atölye Kolaylaştırıcısı: Şefika Kübra Kalender
Mama ve Kucak Sorumlusu: Leyla Ponçik

06

10 YILLIK SERÜVENİMİZ
2010-2020
10 yılda değer ürettiğimiz

404 atölye
Ortalama 6 ay boyunca,
bire bir temas ettiğimiz atölye katılımcısı

1179 çocuk

10 yılda, fon desteği sağlayan

13 kurum
En genci 18, en deneyimlisi 64 yaşında

500+ gönüllü
Atölyelerimizi gerçekleştirdiğimiz

5 okul
Çocukların okulu terk etmeyeceği bir gelecek dileğiyle...
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OKUL ÇALIŞMALARI

MASAL ATÖLYESİ
6-9 Yaş
15 Çocuk

1 eğitmen

1 gözlemci
2 gönüllü

Düzenli

12 atölye

Masal atölyesi ile çocukların masal karakterlerinin yaşadıkları duygu
durumlarından yola çıkarak dünyayı tanımalarını ve yaratıcılıklarını
geliştirmelerini hedefliyoruz.
Muallim Naci İlkokulu’nda yürütülen atölyeyi 15 çocuğun katılımı ile
gerçekleştirdik. Atölyeye 1 eğitmen, 1 gözlemci ve 2 gönüllü kolaylaştırıcı
eşlik etti.
COVID-19 sürecinde, masal atölyesine eğitmenimiz Zinnure Türe’nin
kaydettiği masalları çocuklara göndererek tekrar başladık.

Zinnure Türe ile Masal Atölyesi
"Geri planda duran ve kendi aralarında iletişim kuramayan çocuklar da vardı. Biz
ne kadar iletişim kurmaya çalışsak da kendini kapatmaya çalışan çocuklar vardı. Bu
konuda bizim açımızdan bir ilerleme kat edilmişti."
Atölye gönüllüsü
Masal Atölyesi, Dalyan Vakfı’nın desteği ile yürütülmüştür.

OKUL ÇALIŞMALARI
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RİTİM ATÖLYESİ
9-11 Yaş
15 Çocuk

1 eğitmen

1 gözlemci
2 gönüllü

Düzenli

12 atölye

Ritim atölyesi ile risk altındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirerek
okulla bağlarını güçlendirmeyi amaçladık.
Akşemsettin İlkokulu’nda yürütülen atölyeyi 15 çocuğun katılımı ile
gerçekleştirdik. Atölyeye 1 eğitmen, 1 gözlemci ve 2 gönüllü kolaylaştırıcı
eşlik etti.
Ritim ve müziği kullanarak çocukların dürtü kontrolünü güçlendirmeye
ve farklı ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya çalıştık.

Akşemsettin İlkokulu Ritim Atölyesi
"Oyunlar içerisinde insanlara da davranışlarında farklılık gözlemleniyordu bence.
Kısa süreli farklılıklar gözlemleniyor gibi geldi bana. Ama yine de yavaş bir şekilde,
davranışlar birden değişemez..."
Atölye gönüllüsü
Ritim Atölyesi, Dalyan Vakfı desteği ile yürütülmüştür.

OKUL ÇALIŞMALARI
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SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME ATÖLYESİ
9-11 Yaş
55 Çocuk

2 eğitmen
10 gönüllü

Düzenli

46 atölye

Sosyal-Duygusal öğrenme atölyesi ile çocukların duygularını tanıma ve
yönetme, olumlu ilişki kurabilme gibi sosyal becerilerini geliştirmelerine
destek olmayı amaçladık.
Çocuklarla öz farkındalık, duygular, çelişen duyguları kapsayabilme,
başkasının duygularını tanıma, empati, ekip çalışması ve yardımlaşma,
kendini sakinleştirme ve güçlü yanlarını keşfetme konuları üzerine
çalıştık.
Akşemsettin İlkokulu ve Muallim Naci İlkokulu’nda yürütülen atölyeleri, 55
çocuğun katılımı ile gerçekleştirdik. Atölyelere 2 eğitmen ve toplamda 10
gönüllü kolaylaştırıcı eşlik etti.

Muallim Naci İlkokulu Sosyal-Duygusal Öğrenme Atölyesi
"...İlk başta duyguları bilmeyen çocuklar, daha sonra sessiz sinema etkinliğinde
birbirlerinin duygularını canlandırabiliyorlar. Başlarda sözel olarak ifade edemeseler
de ortalara doğru duyguları yüz ifadeleri ile davranışlarıyla aktarabiliyorlar
arkadaşlarına. Oradaki çocuklar da bunu tanıyabiliyor. Belki böyle bir fark olabilir."
Atölye gönüllüsü
Sosyal-Duygusal Öğrenme Atölyesi, GIZ’in desteği ile yürütülmüştür.

OKUL ÇALIŞMALARI
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SPOR-BEDEN HAREKETİ ATÖLYESİ
10-14 yaş

156 çocuk

4 eğitmen
29 gönüllü

Düzenli

140 atölye

2016’dan beri Hattat Rakım ve 2018’den beri Karagümrük Ortaokulu’nda
devam eden atölyelere, bu yıl Tarık Us Ortaokulu dahil oldu.
Çocuklarla iletişim, şiddetsiz iletişim, ekip çalışması, dahil etme, çocuk
güvenliği, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet konuları üzerine çalıştık.
3 okulda yürütülen atölyeler 156 çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Atölyelere 4 eğitmen ve toplamda 29 gönüllü kolaylaştırıcı eşlik etti.

Karagümrük Ortaokulu Spor-Beden Hareketi Atölyesi
“…taş, makas, kağıt gibi oyunlarla çocuklar kendi çözümlerini kendileri buluyorlardı.
Bu da benim hoşuma gidiyordu. Oyunda kazanan başlıyordu ve hiçbir şekilde problem
olmuyordu. Karton hazırlıyorduk ve biri diğerinin sözünü kestiğinde hemen o
hatırlatılıyordu. Kendi koydukları kurallara uymaları ve birbirlerini de uyarmaları iyi
oluyordu.”
Atölye Gönüllüsü
Spor-Beden Hareketi Atölyesi, Empower Vakfı ve GIZ’in desteği ile yürütülmüştür.

OKUL ÇALIŞMALARI
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VELİ AKADEMİLERİ
27 ebeveyn

4 eğitmen

3 Atölye

Hattat Rakım Ortaokulu’nda velilere yönelik İhmal, İstismar ve Çocuk Güvenliği,
Çocuk İşçiliği ve Çocuklarla Destekleyici İletişim konularında atölyeler
gerçekleştirdik.
Atölyelere, 27 veli katıldı.

Hattat Rakım Ortaokulu İhmal, İstismar ve Çocuk Güvenliği Atölyesi

Atölyeler, GIZ’in desteği ile gerçekleştirilmiştir.

DERNEK ÇALIŞMALARI
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GENÇLERLE ÇALIŞMALAR
14-18 yaş
10 genç

1 eğitmen

1 gözlemci
3 gönüllü

Düzenli

30 atölye

Uzun yıllardır çalıştığımız artık lise öğrencisi olan 10 genç ile her cumartesi bir
araya geldik. Gençlerin ilgisini çeken konularda atölyeler gerçekleştirdik.
Her atölyeye 1 eğitmen, 1 gözlemci ve 3 gönüllü eşlik etti.

Rap ve Edebiyat Atölyesi
Gençler, geçmişte hazırlamış oldukları ‘Haber Canavarları’ gazetesini blog
formatında devam ettirmek ve ortak dertlerini rap müzik yolu ile ifade etmek
istediklerini belirttiler. Ortaya karma bir atölye çıktı.
Blog çalışmasında gençleri, ilgilerini çeken konularda yazmaya teşvik ettik.
2 genç, Karagümrük semt pazarında, pazarcılık ve yediklerimizin nereden geldiği
üzerine röportaj gerçekleştirdi.
Rap atölyesi ise, müzik ile ilgilenen 2 gencin liderliğinde gerçekleşti. Şarkı sözü
yazmak edebiyat atölyesini tamamladı, şarkı söylemek ise çalışmaya başka bir
boyut kattı.
Bu çalışmalar ile gençlerin özgüvenlerini arttırmayı, bireysel karar alma
becerilerini güçlendirmeyi, ekip olmayı deneyimlemeyi ve ekip arkadaşının
duygularını tanımalarını hedefledik.

Rap Atölyesi

Edebiyat Atölyesi

DERNEK ÇALIŞMALARI
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GENÇLERLE ÇALIŞMALAR
Çevrimiçi Atölyeler
Covid-19 tedbirleri kapsamında saha faaliyetlerine ara vermemiz ile birlikte
gençlerle gerçekleştirdiğimiz atölyeleri çevrimiçi ortama taşıdık.
Oyun oynayarak başladığımız çalışmalarımıza, sınav ve gelecek kaygısı üzerine
sohbetlerle devam ettik. Dijital okuryazarlık atölyesine, Teyit.org’dan Emre İlkay
Saklıca‘nın katılımı ile dijital güvenlik ve yanlış bilgiyi nasıl teyit edeceğimize dair
bir buluşma ile devam ettik. Pera Müzesi ile çevrimiçi sergi turu yaptık.
Atölyelerle eş zamanlı olarak, gençlerin ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak,
yeni döneme hazırlanmak için saha ekibinden 2 kişinin katılımıyla, gençlerle online
bireysel görüşmeler gerçekleştirdik.

Çevrimiçi Atölyeler

"Atölyeyi gençler yürüttü ve bizler hiç bilmediğimiz bir konuda atölyeye katıldık. Atölyeyi
yürüten gençler oldukça teşvik ediciydi, öneri sunan herkese harikasın, çok iyi şeklinde
dönüş yaptılar. Yönlendirmeleri de hem katılımcılara alan tanıdı hem de öğretici oldu..."
Atölye gönüllüsü

Gençlerle çalışmalar, Dalyan Vakfı’nın desteği ile yürütülmüştür.

DERNEK ÇALIŞMALARI
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KADINLARLA ÇALIŞMALAR

8 kadın

1 eğitmen
3 gönüllü

Düzenli

14 atölye

Güçlendirme Atölyeleri
2016’dan beri süren okuma-yazma ve güçlendirme atölyeleri bu yıl da 8 kadının
katılımı ile devam etti.
Eylül-Mart ayları boyunca 1 eğitmen ve 3 gönüllü kolaylaştırıcının eşliğiyle,
kadın sağlığı ve cinsel sağlık, beslenme, duygular, bireysel ihtiyaçlar ve sosyal
haklar konuları üzerine odaklandık.

Covid-19 Sürecinde Psiko-Sosyal Destek Çalışması
Covid-19 süreciyle ara verdiğimiz kadın çalışmaları, uzaktan psikososyal destek
çalışmalarına evrildi.
Haziran-Ağustos ayı boyunca 6 gönüllü psikoloğun gerçekleştirdiği bireysel
görüşmelere 6 kadın katıldı.

Dr. Beyhan Bulgurlu ile Uygun Bütçe ile Sağlıklı
Beslenme

Maçka Parkı'nda Kadınlarla Piknik
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GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞMALAR
16 farklı
52 gönüllü

5 yüz yüze
buluşma

konuda

çevrimiçi
buluşma

Oryantasyon
Bu yıl bize eşlik edecek gönüllüler için açtığımız çağrıya 106 kişi başvurdu, 52
gönüllü ile dönemi tamamladık.
Derneğin kuruluş ve gelişim tarihi, yapılanması, çalışmalarımız, sivil toplum
ve gönüllülük, çocuk güvenliği politikası ve davranış kuralları, çocuk hakları,
risk altındaki çocuklar/ gençler/kadınlarla çalışma ve atölye kolaylaştırıcılığı
üzerine konuştuğumuz iki gün süren oryantasyon eğitimini, 39 gönüllünün
katılımı ile 2019 yılının Ekim ayında gerçekleştirdik.

12-13 Ekim Oryantasyon Toplantısı

Aylık Toplantılar
Gönüllülerimizle, yaptığımız çalışmaları değerlendirdiğimiz, onların ihtiyaç
duyduğu konular hakkında eğitimler düzenlediğimiz, aylık toplantılar düzenledik.
Çocuk Katılımı, Kent ve Çocuk, Sosyal Uyum, Toplumsal Cinsiyet, Çatışma
Çözümü konularında gönüllü uzmanların desteği ile eğitimler gerçekleştirdik.
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GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞMALAR
Çevrimiçi Haftalık Buluşmalar
Covid-19 süreci ile birlikte her hafta çevrimiçi buluşmalar gerçekleştirdik.
Buluşmalar, bir hafta dernek dışından bir uzmanın katılımı ile diğer hafta ise
dernek içerisinden bir gönüllü ya da çalışanın üzerine çalıştığı konu odağında
buluşmalar gerçekleştirdik.
Mart-Ağustos ayları boyunca 16 buluşma gerçekleştirdik:
Cumhur Amasyalı
Travma ve Öz-bakım
Ayçe Feride Yılmaz
Vegan Feminizm
Zinnure Türe
Masal Gecesi
Egemen Yılgür
Çöküntü Bölgeleri, Gecekondular,
Teneke Mahalleler; Kent
Yoksulluğunun Üç Yüzü
Cem Avcı
Bilimkurgu ve Sinema
Gözde Durmuş
Yetişkinlik Meselesi

Aralık ayı değerlendirme toplantısı

Sezin Işıklı
Seyahat Kavramı ve
Tek Başına Seyahat
Çağrı KüpeliOyun Gecesi
Melis Karakaş
Yunan Mitolojisi ve Platon
Özelinde Demokrasi Kavramı
Hülya Ergün Taşdemir
Sinema ve Psikanaliz
Hamit Levent Evci
Öğrenme ve bir eğitimi
tasarlamak

Zafer Kıraç
Kapalı Kurumlar,
Kanunla ihtilafa düşmüş
çocuklar ve cezaevinde
yaşam
Tuba Emiroğlu ve
Aysun Koca
SGD Sosyal Etki Analizi
Efsun Sertoğlu
Çocuklarla Cinsellik
Üzerine Konuşmak
Seray Çağla Keleş
Ahlak Psikolojisi
Nagihan Bulduk
İstanbul Sözleşmesi

Travma ve Öz bakım konulu çevrimiçi
buluşma
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SAVUNUCULUK VE İZLEME ÇALIŞMALARI
Etki Raporları
İzleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında 2016’dan bu yana sosyal etki
raporları yayınlıyoruz.
Etki raporlarının başlangıcında “Değişim Teorisi” oluşturup, nihai amacı, amacı
belirledikten sonra hedef gruba göre değişimleri ve göstergeleri belirliyoruz.
Atölyelerin hedeflerine ve hedef gruba göre kullanılacak araçları seçiyoruz.
Kullandığımız araçlar içinde ön-son testler, değerlendirme ve gözlem formları,
odak ve bireysel görüşmeler bulunuyor.
Bu yıla kadar etki raporları proje/fon bazlı hazırlanırken, ilk defa bu yıl tüm hedef
kitle üzerindeki etkinin bir arada izlenebildiği tek bir rapor hazırlandı. Etki raporları
için bu zamana kadarki en büyük kısıtımız, çocuklara özel ölçme araçlarının sınırlı
olmasıdır. Farklı çocuk grupları için farklı ölçme tekniklerine duyulan ihtiyaç
nedeniyle bir çok atölye için ön-son test uygulamalarının etkin olmadığı görüldü.
2019-2020 Etki değerlendirme raporumuza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://dar.vin/19-20-etki-raporu
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SAVUNUCULUK VE İZLEME ÇALIŞMALARI
Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde
Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması
İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması’nda,
Covid-19 sürecinde risk altındaki ve kırılgan bölgelerdeki, diğer bir deyişle, özel
koruma önlemleriyle desteklenmesi gereken çocukların haklarına erişimine dair
durum tespiti yapmak, hangi alanlarda haklara erişilemediğini ve bunun çocuklara
etkisini ve alınması gereken kısa ve uzun vadeli önlemleri ortaya koymak
amaçlandı.
İzleme çalışması, uzun yıllardır İstanbul’un farklı bölgelerinde çocuklarla çalışan,
çeşitli ve farklı dezavantajları olmakla birlikte hedef grupları birbirine benzeyen
dört kurumun; Başak Kültür Sanat Vakfı (BSV), Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD),
Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) ve Small Projects Istanbul (SPI) adıyla bilinen
Zeytin Ağacı Derneği’nin işbirliği içinde tasarlandı ve Nisan-Temmuz 2020’de
yürütüldü.

Araştırmanın çıktıları olan farklı dillerdeki final raporuna, çocuklar için rapora ve
infografiklere erişmek için siteleri ziyaret edebilirsiniz:
Yetişkinler için hazırlanan site: http://covid19cocukhaklariizleme.org/
Çocuklar için hazırlanan site: http://koronadacocukhaklari.org/

İzleme çalışması ve ürünleri, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal
desteği ile üretilmiştir.
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İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
KAMPANYALAR
Facebook Sivil Toplum Programı
İletişim ekibimiz, Facebook Sivil Toplum Programı kapsamında aldığı eğitimlerin
ardından Mayıs ayında sosyal medya kampanyası gerçekleştirdi. Program
kapsamında Pikan Ajans’ın danışmanlığı ile yürütülen kampanya ile 741.323 erişim,
751.136 gösterime ulaştık.

10.Yıl Kampanyası
10.yıl kutlamalarımız kapsamında, Myra Ajans’ın danışmanlığı ve tasarım desteği ile
facebook reklam kampanyası gerçekleştirdik. 10 yıllık serüvenimizi ve
gönüllülerimizin gözünden SGD’yi anlattığımız videolarımıza 6.721.734 kişi erişti.
#SGD10yaşında #SGDBenimiçin

Facebook Sivil Toplum Programı kampanyası

10.yıl Kampanyası
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KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ
Fatih İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği protokolümüz bulunmakta,
bölgedeki okullardaki çalışmalarımızı
resmi olarak desteklenmektedir.

Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek için Ortaklık Ağı

Myra Ajans
Çocukların Okulu Terki'ni önlemek adına
katıldığımız maratonlardaki görsel iletişim
malzemelerimizi ve sosyal medya
gerçekleştirdiğimiz 10. yıl özel kampanya
görsellerimizi Sosyal Fayda İletişimi Ajansı
Myra tasarladı.

Çocuğa Karşı Şiddet Durum
Raporu’nun hazırlanması amacıyla
gerçekleştirilen çalıştaya katıldık. Ağ
üyeleri, çocuğa karşı şiddetin farklı
boyutlarıyla ilgili, izleme ve raporlama
faaliyetleriyle elde ettikleri bilgileri
çalıştayda paylaştılar.

İBB Kent Konseyi

İBB Mahalle Evleri Projesi

İstanbul Kent Konseyi 2019-2021
1. dönem yürütme kurulu üyesi
olarak seçildik.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Stratejik
Plan ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığı
kapsamında yaptığı toplantılarda
çalıştığımız grubun ihtiyaçlarını paylaşma
ve önerilerimizi sunma fırsatı edindik.

İBB Stratejik Plan ve Yerel
Eşitlik Planı Toplantıları
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan ve Yerel Eşitlik Eylem
Planı hazırlığı kapsamında yaptığı
toplantılarda çalıştığımız grubun
ihtiyaçlarını paylaşma ve
önerilerimizi sunma fırsatı edindik.
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KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)
Genç Sesler Buluşmaları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin Genç Sesler projesi
kapsamında, Çocuk Hakları’nın 30. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen Çocuklarla Açık
Alan etkinliklerinde yer aldık.
Etkinlikleri SGD’den gençler ile birlikte, Kabataş Lisesi Gönüllülerinden ve Sakıp
Sabancı Anadolu Lisesi CIP Kulübü'nden gençler birlikte planladı.
Gençler atölyeleri, Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Bağlar Şubesi’nden
ve Şişli Belediyesi Mahmut Şevket Paşa Bilim Evi'nden gelen 30 çocuğun katılımı
ile uyguladılar.

30 Kasım-Açık Alan Etkinlikleri

Çocuk Hakları Sempozyumu
Geçtiğimiz yıl
gerçekleştirdiğimiz Genç
Bostan projesinin yürütücüsü
gençler, 22-23 Kasım 2019
Çocuk Hakları Sempozyumu:
Ekoloji ve Çocuk Katılımı
oturumunda projelerini
tanıttılar.
22 Kasım-Ekoloji ve Çocuk Katılımı Oturumu

22

ETKİNLİKLER
Hip-Hop Atölyesi
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde kız çocuklarına yönelik gerçekleşen Urban
Spirit’in düzenlediği dans atölyesine katıldık.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Hip Hop Atölyesi

Tiyatro
Destekçimizin katkıları ve 11 çocuğun katılımı ile Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde sahnelenen “Papageno” adlı çocuk müzikaline gittik.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Papageno Çocuk Müzikali
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SOSYAL DESTEKLER

2019-2020

2010-2020

123 414
BESLENME
BURSU

BESLENME
BURSU

8 152

EĞİTİM
BURSU

EĞİTİM
BURSU

Eğitim bursu ve beslenme bursu destekleri maraton bağışları ve bireysel bağışçılar ile sağlanmıştır.
Beslenme bursu desteğinin bir kısmı GIZ’in desteği ile sağlanmıştır.
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SOSYAL DESTEKLER
Beslenme ve Eğitim Bursu neden önemlidir?
Okul devamsızlığının ve okul terkinin temel sebeplerinden biri maddi yoksunluktur.
Okul terki ile mücadelede sosyal destek, temel bir iştir.
Eğitim Bursu ile ailenin çocuğu okuldan alma riskinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.
Çocuğun düzenli olarak okula gönderilmesi koşuluyla burs evdeki bakımverene
(anne/nine) teslim ediliyor.
Beslenme Bursu ile Fatih'te, okul saatinde beslenme ihtiyacını karşılayacak maddi
güce sahip olmayan çocukları desteklemeyi amaçlıyoruz. Beslenmeye ulaşamayan
çocukların konsantrasyonları azalmakta, ders başarıları üzerinde olumsuz bir etki
yaratmaktadır.
Covid-19 ile birlikte var olan eşitsizlikler ve yoksulluk derinleşti ve görünür oldu.
Karagümrük’teki birçok aile işsiz kaldı. Covid-19 Erzak ve Hijyen Desteği ile
Karagümrük’teki gıdaya ve hijyen malzemesine erişemeyen aileleri desteklemeyi
amaçlıyoruz. Mayıs-Temmuz ayları boyunca 25 aileye erzak ve hijyen desteği
sunduk.

Covid-19 Erzak ve Hijyen paketi, Dalyan Vakfı'nın desteği ile sağlanmıştır.
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MALİ DURUM
GELİRLER
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*İdari: Kira, faturalar, mutfak, sokak hayvanları için mama, vergiler, fonzip gibi sistemlerin aidatları, banka kesintileri

*Amaca Yönelik: Eğitim ve beslenme bursları, atölye malzemeleri, atölye kolaylaştırıcıları

Prof. Naci Şensoy Caddesi, Sağel Sokak, No: 2/D,Karagümrük, Fatih, İstanbul
Tel: 02126319080

sulukulegonulluleri.org

iletisim@sulukulegonulluleri.org
@SulukuleGD

@sulukulegonulluleri

