Sulukule Gönüllüleri Derneği

EYLÜL 2017-AĞUSTOS 2018

Faaliyet raporu

Sevgili gönüllülerimiz ve destekçilerimiz,
2017 Eylül-2018 Ağustos dönemi boyunca,
gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde
305* çocuk, genç, kadın ve öğretmen
faaliyetlerimizden yararlandı.
Bu raporda, dernekte ve mahallemizdeki okullarda,
çocuk, genç, kadın ve öğretmenlerle olan çalışmalarımızı,
mahallemizdeki kedilerimizi, sosyal desteklerimizi,
kurumsal gelişimimizi, destekçilerimizi, ekibimizi ve
mali tablomuzu bulacaksınız.
Derneğimiz için emeğini, zamanını ve gönlünü veren
herkesin katkısı eşsizdir. Teşekkür ederiz.
* Eğitim bursu, beslenme ve kırtasiye destekleri ile SuluFest katılımcıları hariçtir.

Çocuklarla Çalışmalar

DERNEK ÇALIŞMALARI

Bir dönem boyunca her hafta, 9-10 yaş arası
7 çocukla Yaratıcı Drama atölyeleri
İletişim, kendini ifade etme, beden dili, problem
çözme konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Kendilerine odaklı olmak yerine
gruptaki arkadaşlarının duygu ve
davranışlarını fark etmeye başladılar.
Yaz ayları boyunca her hafta, 5-12 yaş arası
10 çocukla sosyal beceri atölyeleri
Dernek faaliyetlerine katılan ve artık dernek
gönüllüsü olan 3 genç tarafından,
çocuklarla el becerilerini geliştirici atölyeler
kurgulandı ve uygulandı.
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Çocuklarla Çalışmalar

OKUL ÇALIŞMALARI

Okulda yapılan ders dışı etkinlikler,
çocuğun okulu sevmesine
ve okulla bağ kurmasına destek oluyor.
Çocukların kendilerini ifade
edebilmelerini sağlayacak
araçlar yaratmak amacıyla,
okullarda faaliyetler yapıyoruz.
Çocuklarla güven bağını kurmak,
rutini sağlamak ve
faaliyetlerin etkilerini izlemek için,
atölyelerin bir okul dönemi boyunca, aynı
gün ve aynı derste, aynı çocuk grubu ile
uygulanmasını önemsiyoruz.
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Akşemsettin İlkokulu
Bir okul yılı boyunca her hafta,
6-10 yaş arası 49 çocukla,
ritim, masal, yaratıcı drama ile
sosyal becerileri güçlendirmeye
yönelik atölyeler

Benim için yeni olan bu
ortama alışmaya başladım.
Giderek daha istekli bir şekilde
atölyeye gitmeyi hissetmek
güzel
Atölyeler, TÜSEV’in organize ettiği Destekle Değişir
etkinliğine katılan bireysel bağışçılarla birlikte,
Bozcaada Maratonu 2017 ve İstanbul Maratonu
2017’de koşan gönüllü koşucuları destekleyen
1841 bağışçının katkısı ile gerçekleştirildi.

Hattat Rakım Ortaokulu
Bir okul yılı boyunca her hafta,
10-14 yaş arası 51 çocukla,
Spor ve Beden Hareketi aracılığı ile
şiddetsiz iletişim, ayrımcılık, toplumsal
cinsiyet, akran zorbalığı gibi temalarda,
hak temelli, sosyal becerileri
güçlendirmeye yönelik atölyeler
Her atölyenin sonunda,
çocuklarla değerlendirme kısmına
geçtiğimizde şaşırıyorum. Atölyelerin
ana fikirlerini o kadar iyi anlıyorlar ki
acaba ben bu kadar net görür müydüm
diyorum onların yaşlarındayken
Atölyeler EMpower Foundation desteği ile gerçekleştirildi.
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Karagümrük Ortaokulu

Bir okul dönemi boyunca her hafta,
10-14 yaş arası 49 çocukla,
ritim, fotoğraf, çocuk hakları ve
toplumsal cinsiyet konularında,
sosyal becerileri güçlendirmeye yönelik
atölyeler

Çocukların atölye boyunca
giderek ilgilerinin arttığını
gözlemledim. Diyaloğa, anlamaya,
ifade etmeye olan istekleri beni çok
etkiledi. Onlardan bir çok şey
öğrendim.

BİR OKUL DÖNEMİ
BOYUNCA
3 OKULDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLERDEN
6-14 YAŞ ARALIĞINDA
TOPLAM 149 ÇOCUK
DÜZENLİ OLARAK
YARARLANDI.

Atölyeler Sabancı Vakfı desteği ile gerçekleştirildi.
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Gençlerle çalışmalar
Sınav hazırlık ve
etüt buluşmaları

Gönüllü eğitimleri

Bir yıl boyunca
dernekte,
liseye devam eden
8 gençle,
sınava hazırlık
buluşmaları ve
etütler yaptık.

Dönem boyunca
her ay, faaliyetlere
dâhil olan
gönüllülerimizle
Değişim Benimle
Başlar*,
Toplumsal Cinsiyet
Temelli Şiddet,
Risk Altındaki
Çocuklarla İletişim,
Çocuk Güvenliği**
eğitimleri ve
değerlendirme
toplantıları yaptık.

Çalışmaları, gençlerin
ihtiyacına göre,
olabildiğince birebir
destek şeklinde
kurguladık.

Gönüllü arkadaşlarımla
iyi bir ekip olduk.
Daha az kaygılıyım.
Çocukların beni sevdiklerini hissediyorum.
Eğleniyorum ve çocukların da eğlendiğini
görüyorum.

*Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği tarafından yürütüldü,
Tarlabaşı Toplum Merkezi gönüllülerinin de katılımı ile gerçekleşti.
** Hayata Destek Derneği tarafından sağlandı.
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kadınlarla çalışmalar
Okuma yazma dersleri

Çocuk Hakları atölyeleri

Bir yıl boyunca her
hafta, 5 kadının
katılımı ile okuma
yazma dersleri
yaptık.

8 hafta boyunca,
17 kadının katılımı ile
Uzm.Psk.Danışman
Sevgi Mandan
tarafından uygulandı.
Atölyeler boyunca
İletişim ve ilişki, aile
içi roller ve etkileşim,
kadın hakları,
insan hakları,
çocuk hakları,
çocuk ve okul,
riskli davranışlar ve
aile, çatışma çözme
ve stratejiler
konuları ele alındı.

İlk gün herkes kendisini tanımladı.
Tanımlarken hiçbirinin kendine ait bir tanımı
yoktu. Bir kişinin eşi ya da birinin annesi olarak
tanımladılar. Ama son gün her biri, biz bunu
yaparız, ben şuyum, diyerek bitirdi.
'Ben' olarak bitirebilmesi çok önemliydi.
Bu aslında mikro gibi gözükebilir, ama
makro bir dönüşüm.

Okuma yazma dersleri, Bozcaada Maratonu 2017 ve İstanbul
Maratonu 2017’de koşan gönüllü koşucuları destekleyen,
1841 bağışçının desteği ile gerçekleştirildi.
Çocuk Hakları Atölyeleri, Sabancı Vakfı desteği ile
gerçekleştirildi.
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Öğretmenlerle çalışmalar
Akşemsettin İlkokulu
Atölyede 13 öğretmenin katılımı ile,
Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi uzmanları
tarafından, sınıfta sosyal duyusal öğrenmenin
nasıl hayata geçirilebileceği, ele alındı.

Hattat Rakım Ortaokulu
Atölyeler 33 öğretmenin katılımı ile, Melda Akbaş
tarafından uygulandı. Atölye boyunca çocuk
hakları ve risk altındaki çocuklarla çalışma
konuları ele alındı.

Karagümrük Ortaokulu
Atölyeler 23 öğretmenin katılımı ile, Melda Akbaş
tarafından uygulandı. Atölyeler boyunca çocuk
hakları ve risk altındaki çocuklarla çalışma
konuları ele alındı.

Eğitimden ayrılırken hem öğretmenler iyi
hislerdeydi, hem de ben 'bu sefer en azından
karşı tarafa bir şeyler geçti' diye hissettim. Çok
tepkili gelmişlerdi, eğitim dönemindeydi, yine
çok sıkıcı bir seminer dinleyeceğiz, diye. En
azından verdikleri geribildirimler hep daha
olumlu, hiç de sıkıcı bir şey olmadığı, yeni bir
şeyler öğrendik, şeklindeydi.

Akşemsettin İlkokulu’ndaki atölye Ashoka Vakfı desteği ile,
Karagümrük ve Hattat Rakım ortaokullarındaki atölyeler
Sabancı Vakfı desteği ile gerçekleştirildi.
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Sulufest
Çocuklar, ebeveynler, gönüllüler
ve destekçiler olmak üzere,
68 katılımcı ile beraber,
4. SuluFest’i
afiş boyama, kilden heykel,
maske atölyeleri, elektrik
oyunu, yoga, yüz boyama,
konser, dans ve kareoke ile
geride bıraktık.

Kedilerimiz
Bu dönem boyunca misafirimiz olmuş kediler
sevgi ile kucaklandı, ilgiye boğuldu ve sonunda
yeni yuvalarına kavuştular.
İçlerinden birisi ekibimize dahil oldu:
Merhaba ben Leyla Ponçik
Derneğin bulunduğu sokakta dünyaya geldim.
Birçok badireler atlattım, bu süreçte bana
desteğini esirgemeyen Sulukule Gönüllüleri
Derneği’nde yaşamımı sürdürüyorum.
Dernekte kucak kontrolünden, mamadan ve
sokak güvenliğinden sorumluyum. Zaman
zaman çocuklarla ve kadınlarla yapılan
etkinliklere de destek oluyorum.
Çöpün çevresinde araştırma yapmaktan, çiçek
ve toprak ile oynamaktan, insanların kucağına
zıplamaktan ve orada uyumaktan çok
hoşlanırım.
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Kurumsal gelişim
Destekle Değiştir Etkinliği
TÜSEV tarafından organize edilen Destekle
Değiştir'in İstanbul'da düzenlenen dördüncü
etkinliği, 10 Ekim akşamı gerçekleşti.
"Okulumu Seviyorum" adlı projemizi tanıtarak,
ilkokul atölyelerimiz için kaynak yarattık.

STK’lar İçin Sosyal Etki Yönetimi Programı
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)
tarafından organize edilen ve 6 ay süren program
boyunca Değişim Teorisi, Göstergeler, Sosyal Etki
Değerlendirme konuları üzerine atölyelere
katıldık.

Çocuklarla Çalışma Araçları ve
Değerlendirme Süreci Raporu
Dernek tarihinin bu ilk kurumsal hafıza
çalışmasını yaratıcılıkları, sonsuz enerjileri ve
gülümsemeleri ile bizleri yenileyen çocuklara
ithaf ediyoruz.
Raporun ortaya çıkma sürecindeki mali desteği
için Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ve tasarımı
için Pikan Ajans’a teşekkür ederiz.

Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim
Politikaları ve Uygulamaları Konferansı
Maltepe Üniversitesi SOYAÇ tarafından organize
edilen konferansta 'Okulu Terki Önlemede Bir
Yöntem: Spor-Beden İlişkisi' başlığı ile okul
faaliyetlerimize ilişkin deneyimlerimizi paylaştık.
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Kurumsal gelişim
"STÖ’ler İçin Dijital Okuryazarlık ve
Dijital Dönüşüm” Eğitimi
STGM tarafından organize edilen eğitim boyunca
savunuculuk üzerine yeni medya, sosyal medya
araçları, görsel ve video tasarımı araçları üzerine
atölyelere katıldık.

Flow Radyo ve Açık Radyo'ya konuk olduk
Flow Radyo'da Grassroots'a konuk olduk,
hikâyemizden, çalışmalarımızdan ve
yaklaşımlarımızdan bahsettik.
Açık Radyo’da Diğerkãm’ın konuğu olduk,
okulu terki önleyebilmek üzerine konuştuk.

Örgün Eğitim Kurumlarında Risk Altındaki
Çocuklarla Çalışmak: Bir Mahalle Deneyimi
Risk altındaki çocuklarla, okul ortamında çalışma
deneyimimizi paylaştığımız bu kitapçığın,
farklı mahallelere, eğitmenlere, gönüllülere,
çocuklara ulaşmasını dileriz.
Tüm çocukların eşit ve adil eğitime erişeceği
günler dileğiyle…
Raporun ortaya çıkma sürecindeki mali desteği
için Sabancı Vakfı’na ve tasarımı için Myra
Ajans’a teşekkür ederiz.
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Sosyal destekler
2009 yılından bugüne
405 çocuk için Beslenme,
87 çocuk için ise Eğitim
Bursu sağlandı.
2017 Eylül-2018 Ağustos
dönemi boyunca;
28 çocuk için eğitim bursu
95 çocuk için okulda
beslenme
400 çocuğa Kırtasiye
Malzemesi sağlandı.

Eğitim bursu ve beslenme bursu
destekleri Bozcaada Maratonu 2017 ve
İstanbul Maratonu 2017’de koşan gönüllü
koşucuları destekleyen 1841 bağışçı ve
bireysel bağışçılar desteği ile, Kırtasiye
desteği Borusan Ahtapot Gönüllüleri’nin
desteği ile sağlandı.

Destekçilerimiz
1850 Bireysel Bağışçı
Sabancı Vakfı
Empower Foundation
Remax Toplumsal Gelişim Fonu
Sivil Toplum için Destek Vakfı
Detaylı bilgiye, Destekçilerimiz (dar.vin/destekcilerimiz)sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Ekibimiz

Yönetim Kurulu

Saha Ekibi

Başkan: Nazan Bekiroğlu
Başkan Yardımcısı: Deniz Göktaş
Genel Sekreter: Cem Demirayak
Sayman: Yağmur Pal
Üye: Ezgi Tunca

Aysun Koca: Proje koordinatörü, kaynak
geliştirme ve izleme değerlendirme
sorumlusu
Ayşegül Kanal: Gönüllü koordinatörü ve
saha sorumlusu
Aytül Özcan: Proje koordinatörü ve idari
işler sorumlusu
Cem Avcı: İletişim ve saha koordinatörü
Şefika Kübra Kalender: Proje sorumlusu
ve atölye eğitmeni
Leyla Ponçik: Mama ve kucak sorumlusu

Saha Ekibi Sabancı Vakfı, Empower Foundation ve Birlikte hibeleri ile istihdam edilmektedir.
Leyla Ponçik Hanım tam zamanlı gönüllüdür.
Detaylı bilgiye, Ekibimiz (dar.vin/ekibimiz) sayfasında bulabilirsiniz.
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Mali tablo

Genel Giderler: Kira, faturalar, vergiler, mutfak giderleri, temizlik giderleri, sokak hayvanları için
beslenme, web sitesi bakımı, kargo, demirbaş alımı
Amaca Yönelik Giderler: Beslenme desteği, eğitim bursu, atölye malzemesi, yayınlar, kırtasiye,
ulaşım, takibi yapılan ailelere mutfak malzemesi ve ilaç desteği, eğitim mekanı ödemesi,
toplantı
Detaylı bilgiye, Hakkımızda (dar.vin/hakkimizda) sayfasındaki Belgelerimiz bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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