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Uluslararası Çocuk Merkezi
Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM), UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris’te Centre International
de l’Enfance ismi ile kuruldu. Merkez 1999 yılına kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk hekimleri ve sağlık
çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kurslar düzenledi ve yayınlar hazırladı.
1999 yılında kapanan Merkez, aynı yılın sonunda Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın girişimleri ile Ankara’da Bilkent
Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. Uluslararası Çocuk Merkezi 2004 yılında Dernekler Kanunu uyarınca dernek
statüsü aldı.
Uluslararası Çocuk Merkezi Türkiye’de faaliyetlerine başladıktan sonra çalışmaları çocuk sağlığı ve hakları odaklı
olmasının yanı sıra, insan hakları, kadın ve gençlerin sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve hakları da Merkezin uğraş
alanlarına girmiş, ilgilendiği konular genişlemiştir.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Ağ;
çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme
olmak üzere, ulusal ve uluslararası birçok alanda hizmet vermektedir.
Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek
örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve
desteklemek için oluşturulmuştur.
Ortaklık Ağının faaliyetleri; bilginin ve eğitimin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü bir araç olduğu inancına dayalı
olarak planlanır. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı çalışmalar yapılır.
Ağ; yerel STÖ’ler ile ulusal ve uluslararası STÖ’leri birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi
dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak STÖ’leri güçlendirir.

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Türkiye de çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün
ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşları ağıdır. Ağ
bünyesinde ayrıca Çocuk ve Gençlik katılımını sağlamak üzere ÇTCS ile Mücadele Gençlik Ağı oluşturulmuştur.
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ÖNSÖZ
Türkiye’de sivil topluma çocukların etkin katılımını desteklemek amacıyla tasarlanan Küçük Destek Programı, aslında
Türkiye’deki çocuk hakları ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen 3 yıllık bir programın parçası olarak ortaya çıkmıştır.
2015 yılında başlayan Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi–
Uluslararası İle Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak Projesi, kısa adıyla ‘’Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü’’ ile
Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 3 büyük çocuk hakları ağı savunuculuk, izleme ve raporlama ve çocuk katılımı alanında
faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda, UNICEF, Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı,
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) ve
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER) desteğiyle ve katılımıyla Uluslararası Çocuk Merkezi
(UÇM) tarafında yürütülen çalışmalarda, yararlanıcı ağlar ve üyeleri; Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı
(Ortaklık Ağı), Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
(ÇAÇAv) çocukların hayatında bir değişim yaratmak amacıyla ortaklık kurmuştur.
Çocukların kendi hayatlarını etkileyen konularda alınan kararlara katılım hakkı ve bu süreçte sivil toplum örgütleri ile
ortaklık kurmaları ve birlikte hareket etmelerine verilen önemden yola çıkılarak, 2017 yılında Küçük Destek Programı
Uygulanmıştır. Bu süreçte, çocuklar kendi fikirlerini planlamak ve uygulamak için sivil toplum örgütleri ve gençlik
grupları ile bir araya gelmiş ve Küçük Destek Programı’na fon başvurusunda bulunarak çalışmalarını hayata geçirmişlerdir.
Küçük fonlar ile çocukların hak savunuculuğu çalışmalarında yer almasına ve çevrelerinde değişim yaratmak için sivil
toplum ile bir araya gelmesine olanak sağlayan Program’ın sonucunda Çocuklarla Birlikte Güçlü Küçük Destek Programı
Çalışmaları Derlemesi yazılmıştır.

Çocuklarla Birlikte Güçlü Küçük Destek Programı Çalışmaları Derlemesinin’ yazılmasındaki amaç Sivil Toplum
Kuruluşlarının, Gençlik ve Çocuk Gruplarının çocuk katılımını içeren faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin sonuçlarının
geniş kitlelerle paylaşarak görünürlüğünü sağlamak ve bu programın uygulaması ile edinilen tecrübeleri paylaşmaktır.
Bu çalışmada, Küçük Destek Programı tarafından desteklenen çalışmaların tamamı ile ilgili tanıtıcı bilgileri, iyi örnekleri
ve yapılan çalışmalarda ortaya çıkan görselleri bulabilirsiniz. Gerçekleştirilen 49 çalışmadan 8 iyi uygulama olarak
değerlendirilmiş ve bu çalışmalar ayrı bir bölümde ele alınmıştır. İyi uygulamalar belirlenirken, çalışmanın kalıcı bir etki
bırakması, çocuk katılımının çocuk önderliğinde gerçekleşmiş olması, STÖ’lerinin çalışmalarına doğrudan ve etkili katkıda
bulunması gibi konular göz önüne alınmıştır. Bu çalışma hazırlanırken Küçük Destek Programı yararlanıcılarından talep
edilen çalışma sonu raporlamalarından, bu raporlarda bildirdikleri, faaliyetlerine yönelik ve Küçük Destek Programına
yönelik görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışma Küçük Destek Programı’nın gelecekte yürütülmesi planlanan benzer
çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.
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GIRIŞ
1995 yılında Türkiye’de yasalaşıp uygulamaya giren Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS), çocukları yetişkin korumasına
muhtaç pasif hizmet alan bireyler olarak değil, kendilerini etkileyen kararlara katılım hakkı olan ve kendileriyle ilgili
karar alma yönünden giderek artan bir sorumluluğu deneyimleyen bireyler olarak tanımlamaktadır. Sözleşme’nin tüm
maddelerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bir şemsiye hak olarak çocuğun gelişen kapasitesi doğrultusunda
haklarını kendisinin kullanması ve kendisini ilgilendiren her karara katılım hakkı (ÇHS Madde 5 ve 12. Madde), bunun
için doğru bilgiye anlayabileceği şekilde ve zamanında ulaşma hakkı (ÇHS Madde 17), şiddet ve ayrımcılık içermemesi
koşuluyla düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkı (ÇHS Madde 14), haklarını kendisinin kullanabilmesi için toplanma
ve örgütlenme hakkına saygı gösterilmesine işaret eder. (ÇHS Madde 15). ÇHS, çocukların kendi hayatlarına ilişkin
konulara etkin olarak katılma hakkına saygı gösterilmesi, korunması ve uygulanması gerektiğini vurgular.
Çocuk hakları alanında ve çocuklarla çalışan sivil toplum örgütleri katılım hakkının savunusunu yaparken ve çocuk
katılımı örnek uygulama çalışmaları yürütürken örgütsel
karar alma süreçlerine çocukların sürdürülebilir bir
şekilde ve yapısal gereklerini de yerine getirerek katılması
kaçınılmaz olarak kabul edilmelidir. Bu aslında sivil toplum
Çocuk Katılımı Nedir?
örgütlerinin vizyon ve misyonlarının gerçekleşebilmesi
için varoluşsal bir anlam taşımaktadır. Çocuklar olmadan,
Küçük Destek Programı kapsamında, çocuk
çocukların katılımı olmadan, onların deneyimleri ve çocuk
katılımı, çocukların değişik düzeylerde
olmanın getirdiği birinci elden bilgileri olmadan çocukları
kendilerini etkileyen karar alma süreçlerine
etkileyecek hiçbir çalışmanın yapılmaması gerekir.
düzenli ve sürekli bir şekilde görüş
Bunun aksi, çocukların yüksek yararını (ÇHS Madde
3) düşünmemek ve çocukların insanlık onurlarına saygı
bildirmesi ve aktif olarak katılmasıdır. Bu
duymamak anlamına gelir.
süreç aşağıda sıralanan koşulların yerine
Uygulamada ise çocuk katılımı, çocuk hakları örgütleri
ve çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerinin çocukların
yararına yaptıkları çalışmalara düşünce, hazırlık,
uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarına derinlik
katarken, yapılan çalışmaların, çocuklardan gelen bilgilerle
çocuklara daha yerinde ve yararlı hizmetler verilmesi
anlamına gelmektedir. Diğer yandan çocukların örgütlü
sivil toplumun parçası olmaları hem onların kişisel gelişimi
açısından destekleyici olurken hem de toplumda insan
hakları temelinde demokrasinin gelişimini besleyecek bir
neslin gelişimi anlamına gelmektedir.

getirilmesini gerektirir:
• Çocuk ve yetişkinler arasında karşılıklı
saygı ve güç paylaşımı esasına dayalı diyalog
ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmek;
• Çocuklara hem süreci hem de sonuçları
etkileyebileceği gücü ve yetkiyi vermek;
• Çocukların gelişen kapasitelerine,
tecrübelerine, ilgilerine saygılı olmak.

Oysa ÇHS’nin Türkiye’de kabulünden 22 yıl sonra dahi
çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri öteki
ülkelerde de olduğu gibi çocukları yönetişim sistemlerinin
parçası olarak görmemekte ya da bu konuyu içselleştirmekte zorluk çekmektedir.
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Çocukların Sesi Olmak İçin Güç Birliği
Bu bilgiler ışığında bu konuda ilerleme sağlayabilmek için ‘’Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz’’ Küçük Destek Programı
çalışması hayata geçirildi. Çalışmanın temel göstergelerinden birisi bu programdan destek alan sivil toplum örgütlerinin
çocuklardan oluşan danışma gruplarını kendi yönetimlerinin parçası haline getirmeleri; bir diğeri ise sivil toplum
örgütlerinin desteğiyle çocuk gruplarının kendi faaliyetlerini gerçekleştirmesiydi.
Uluslararası Çocuk Merkezi ile uzun süredir çalışan 10-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Danışma Grubu 2009
yılından bu yana şiddetin çocukların hayatında her gün karşılaştıkları, çocukları ruhen ve bedenen çok olumsuz etkilediği,
çocukların şiddeti hayatın parçasıymış gibi görmelerine, böylece de şiddeti yeniden nesilden nesle artarak devam
edebildiğini belirterek, UÇM’nin çocuğa karşı şiddet konusunda çalışması gerektiğini belirttiler. Çocuklardan doğrudan
gelen bilgilerle Merkezimiz çocuğa şiddeti önleme konusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Bu çalışmaların temelinde, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi tek tek her çocuğun ve bir grup olarak çocukların
şiddetin olmadığı bir ortamda yaşama hakkı olduğu bilinci yer almaktadır. Ayrıca bu hak, demokratik bir toplumun temel
unsurlarından biridir. Çünkü demokrasi, çocuklarında karar alma süreçlerine katılabildiği, sivil toplumun bir parçası
olduğu, çocukların kendi düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini ifade edebildiği bir ortamı ifade eder. Şiddet, bu
ortamı ortadan kaldıran en temel etmendir. Yani çocuğun şiddetsiz bir ortamda, kendini ilgilendiren tüm kararlara her
aşamada şiddet görme korkusu olmadan etkin katılımı olmaksızın demokrasi mümkün değildir.
Bu ortamın oluşumu için en verimli çalışma biçimi güç birliği içerisinde çalışmaktır. Yani, çocukların hayatında olumlu bir
değişim yaratmak, büyük ölçüde çocuklarla etkin bir güç birliği oluşturmaktan geçmektedir. Dolayısıyla çocukların karar
alma süreçlerine katılımlarını temin etmeden, onların seslerini duyurmadan yüksek yararlarını gözetmek ve değişimden
söz edebilmek sivil toplum örgütleri ve ağları için mümkün değildir. Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz çalışmalarında
çocuklar, gençler, çocuk hakları ağları ve sivil toplum örgütleri için destekleyici bir ortam yaratarak çocuğa karşı şiddeti
önlemek için sivil toplum örgütlerine çocuk katılımını teşvik etmek amacıyla oluşmuştur.
Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz Çalışması, UNICEF, Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu, Çocuk Hakları Uluslararası
Ağı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (Türk PDRDER) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER) desteğiyle Uluslararası Çocuk Merkezi
(UÇM) tarafından ve yararlanıcı ağlar ve üyeleri Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı),
Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) kanalıyla
çocukların hayatını iyileştirmek için faaliyetler içeren bir çalışmanın/projenin temel parçalarından biridir. Projenin genel
hedefi; Türkiye’de çocukların şiddetten korunma hakkı ve katılım haklarına odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına
saygı duyulmasını güçlendirmek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (ÇHS) yer alan haklar ile ilgili ilke ve hükümlerin
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının, çocukların ortak sesi olması için kapasitelerinin
güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
Projenin uygulanmasıyla birlikte şu üç amaca ulaşılması hedeflenmiştir.
(1) Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı, güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi,
(2) Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha
fazla duyulmasını sağlamak
(3) Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmektir.
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KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI NEDIR?
Küçük Destek Programı’nın hedefi sivil toplum örgütlerinin çocuk grupları oluşturarak çocuk katılımı ile çocuğa karşı
şiddeti önlemek için çalışma yapmalarını özendirmek ve desteklemektir. Bu kapsamda; çocuk hakları ağları üyesi
sivil toplum örgütleri ve herhangi bir tüzel kişiliği olmayan çocuk grupları ve çocuklarla çalışan gençlik gruplarının
eğitim, toplantı, atölye çalışmaları, kampanya organize etmek ve benzeri etkinlikler yoluyla savunuculuk faaliyetlerini
yaygınlaştırmak ve mevcut çocuk hakları ağlarının etkili ortak güç olabilmesine katkı vermek amaçlanmıştır. ‘’Küçük
Destek’’ programına katılacak olan gruplara verilen maddi desteği belirtmektedir.
STK’lar, Çocuk ve Genç Gruplarına Yönelik Küçük Destek Programı kapsamında iki kez hibe çağrısı yapılmış ve toplamda
82 başvuru olmuştur. ÖZGEDER, SHUDER ve Türk PDR-Der tarafından belirlenmiş üyelerden oluşan bağımsız bir
değerlendirme komitesi oluşturulmuş ve başvurular bu komite tarafından değerlendirilmiştir. Desteklenecek projeler için
destek miktarı toplam 291.667.88 TL’dir. Bu miktarın dağılımı, STK’lar için üst limit 10.200 TL/alt limit 3.700 TL, çocuk
ve gençlik grupları için ise üst limit 3.400 TL/alt limit ise 1.700 TL olarak belirlenmiştir. 82 proje başvurusundan çocuk
katılımını gerçekleştirebilecek olan 52 tanesi hibe almaya hak kazanmış ve 3 proje iptal edilmiştir. Yapılan ilk çağrıda
Çocuk Grupları, Gençlik Grupları ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel
Sömürü ile Mücadele Ağı’na üye STK’ların başvuruları alınmış, ikinci çağrıda Küçük Destek Programı bütün STK’lara
açılmıştır.
Küçük Destek Programı kapsamında, Uluslararası Çocuk Merkezi olarak bütün proje uygulayıcıları ile birebir ilişki
kurulmuş, projenin aşamaları anlatılmış, gerekli teknik (uzman desteği ve idari destek) ve mali destek sunulmuştur.
Küçük destek programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan tüm proje uygulayıcıları ile birebir temasa geçilmiş,
projelerinin her aşamasında soruları cevaplanmış ve gerekli destek verilmiştir. Desteğin en önemli aşaması olarak
nitelendirilebilecek kısım ödemelerin ayni olmasıdır. UÇM’ye düşen muhasebeleştirme süreci ile amaç bu iş yükünü
uygulayıcıların üzerinden almaktır. Bütün bu süreci özveri ile üstlenen Çocuklarla Güçlü Ekibi süreç içerisinde yaşanan
sıkıntılardan daha iyiye nasıl gidileceği konusunda çıkarım yapmış ve gelecek dönemler için tecrübe edinmiştir. Bu
destekler içerisinde proje uygulayıcılarının projeleri kapsamında gerçekleştirecekleri uygulamalar için gerekli acentalarla
temasa geçmelerini sağlamak, gerekli kurumlara yönlendirmek, sorun oluşturan firma ve işletmeler ile görüşmek ve
danışmanlık sağlamak yer almıştır. Küçük Destek Programı sürecinin her aşamasında (protokolün imzalanması sürecinden,
raporlama sürecine kadar) proje uygulayıcıları ile gerek e-posta, gerek telefon yoluyla iletişim kurulmuş toplamda 49
projede 300’den fazla görüşme yapılmıştır. Türkiye’nin çok farklı illerinde gerçekleştirilen projelere destek olmak ve
değerlendirme yapabilmek maksadıyla UÇM çalışanları birçok projeye katılımda bulunmuştur. İzmir, İstanbul, Eskişehir,
Bitlis, Ankara (Mamak, Polatlı, Kızılcahamam) olmak üzere toplamda 20 projeye ziyaret gerçekleştirmiştir. Nitekim
izlenmeye gidilen projelerde, proje uygulayıcıları ve çocuklarla birebir programı değerlendirme olanağı bulunmuş,
olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimler proje uygulayıcılarından bizzat alınmıştır.
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TOPLAM
KÜÇÜK DESTEK
PROGRAMI
KAPSAMINDA

1. ÇAĞRIDA 43 ,
2. ÇAĞRIDA 39 ,

14 ÇOCUK
GRUBU

10 GENÇLİK
GRUBU

TOPLAM

25 SİVİL
TOPLUM KURULUŞU

YAPILMIŞTIR.

KÜÇÜK DESTEKLERDEN
YARARLANMIŞTIR.

82 BAŞVURU

YAPILAN FAALİYETLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI:
ANKARA, ANTALYA, BİTLİS, DİYARBAKIR, ESKİŞEHİR, ELAZIĞ, ERZİNCAN,
İSTANBUL, İZMİR, HATAY, MANİSA, MALATYA, TRABZON, TOKAT
KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA
DESTEKLENEN ÇALIŞMALARLA
5000’DEN FAZLA
ÇOCUĞA ULAŞILDI!
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İYI UYGULAMA ÖRNEKLERI
Toplamda 49 proje, Türkiye’nin çeşitli illerinde hayata geçirilmiştir. Bu 49 projenin 14’ünü çocuk grupları, 10 tanesini
gençlik grupları ve 25 tanesi STK’lar oluşturmaktadır.
KDP’nın planlama aşamasında, 3 farklı hedef grubu belirlenmiş ve bu hedef gruplarının programdan farklı şekillerde
faydalanması öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloda KDP programı ile ulaşılması planlanan beklentilere yer verilmiştir.

25 SİVİL
TOPLUM
ÖRGÜTÜ

AĞ ÜYESİ VE ÜYE
OLMAYAN
SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ

• Düzenli çocuk katılımı
mekanizmalarının oluşturulması
• Çocuğa karşı şiddeti önleme
çalışmalarının yapılması

10
GENÇLİK
GRUBU

GENÇLİK
GRUPLARI

• Çocuklarla ortak çalışma
deneyimlerinin oluşması
• Sivil toplum örgütlerinden destek
alınması

14
ÇOCUK
GRUBU

ÇOCUK
GRUPLARI

• Sivil toplum örgütlerinden destek
almak ve sivil toplum çalışmalarına
etkin katılım sağlanması

Projenin mantıksal çerçevesinde de belirtildiği üzere KDP’nin temel başarı göstergeleri şu şekilde sıralanabilir:
• Desteklenen sivil toplum örgütlerinin çocuk danışma grupları oluşturması,
• Sivil toplum örgütlerinin çocuklar ile “ortak” çalışma yapması (çocukların sadece araştırma öznesi olmasının
ötesinde ortak çalışmalar yapılması),
• Çocukların liderliğinde planlanan bir çalışmayı sivil toplum örgütlerinin desteklemesi,
•Sivil toplum örgütlerinin desteği ile çocuklar ve gençlerin “ortak” çalışması.
Bu başarı göstergeleri ışığında desteklenen çalışmalar içerisinden yedi örnek çalışma öne çıkmaktadır. Türkiye’nin değişik
yerlerinden farklı grupların yaptığı bu çalışmaları aşağıda bulabilirsiniz. Bunun yanında, derlemenin sonunda desteklenen
tüm çalışmaların bilgilerine yer verilmiştir.
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◊ Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)
‘’Çocuk Hakları Grubu Kuruluşu’’ (Hatay)
Vakıf bünyesinde yürütülen çalışmalarda çocukların katılımını sağlayacak ve çocuk hakları alanında çalışmalar yürütecek
bir çocuk hakları grubunun kurulması planlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle vakıf çalışanlarının çocuklarla çalışma eğitimi
alarak, çocukların aktif katılımının hayata geçirileceği süreçte temel bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmiştir.
Program kapsamında vakfa başvuru yapan 9-15 yaş arası çocuklardan seçilen bir ‘‘Çocuk Hakları Grubu’’ oluşturulmuştur.
Yapılan iki günlük çalışmayla çocuklar ilk olarak çocuk hakları konusunda eğitim almış ve bu konuda bilinçlenmişlerdir.
Vakıf çalışmalarının çocuk dostu olabilmesi için aktif katılım gösterecek olan çocuk hakları grubunun ayrıca çocuklara
yönelik etkinlik ve projelerde de vakfın çalışmalarına destek olması ön görülmüştür.
Çocuk Hakları Grubu’nun üç ayda bir kez toplanması hedeflenmektedir, vakfın çalışmalarında çocukların aktif katılımı
konusunda görüşlerini bildirmelerinin yanı sıra bir farkındalık kampanyası yürütmesi beklenmektedir.
Görüldüğü gibi Vakıf, Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz Küçük Destek Programının temel başarı göstergelerinden neredeyse
tümünü hayata geçirmiştir. Sürdürülebilir bir çalışma örneği gösteren “Çocuk Hakları Grubu” projesi, program
çerçevesinde iyi uygulama örneği olarak yerini almıştır.
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◊ Eksi 25 Derneği
‘’Liseliler Farkında’’ (Eskişehir)
Eksi 25 Derneği Liseliler Farkında projesi ile beraber liseli
gençlerin katılımcılığını artırarak yerel bir topluluk oluşturmayı
hedeflemiştir. Liseli gençlerin toplumsal sorun ve haklar
alanlarında farkındalığını artırmak, gençlerin liderliğini ve
savunuculuğunu desteklemek ve yine gençlerin akranlarına
ulaşarak bilgilerini yaymalarını sağlamak amacıyla 15-18 yaş
aralığında 25 çocuk ile beraber 5 günlük bir bilgilendirme atölyesi
gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerinin atölyeye katılımı için
gereken veli izinlerinin alınması ve okuldan izinli sayılmaları
ile ilgili süreçler, çalışmayı destekleyen Eskişehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çocuklar bu beş günlük çalışma içinde;
• Örgütlü çalışmalar, gönüllülük, dernek çalışmaları,
• Çocuk ihmal ve istismarında temel kavramlar,
• Çocuk ihmalini ve istismarını önleme,
• Çocuk hakları,
• Toplumsal cinsiyet algısı gibi birçok konuda bilgi sahibi olmuşlardır.
Programın sonunda ise çocuklarla beraber bir broşür çalışması gerçekleştirilmiş, böylelikle çocuklar kendi okullarında
öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına aktarma fırsatını elde etmişlerdir.
Bu çalışma sonunda Eksi 25 Derneği bir derneğin kararlarına yön verecek çocuk grubu oluşturmuş ve sürdürülebilir bir
projeye imza atmıştır.
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Liselilerden Yansımalar…
“Bize farklı insanlarla farklı görüşlerle birçok konuyu tanıttınız. 1 haftada insan ne kadar bilinçlenebilir ki diye düşünürken
büyük dersler çıkartmamızı sağlayan hem öğreticiler hem de öğrenciler tanıdım. Yaş ortalamamız 17’ydi ve olgun fikir
sahibi bir gruptuk. Buna rağmen etrafımızda bir sürü de riskin olduğu gayet aşikardı. Her zaman savunduğum şeyi insanlar
nasıl anlamaz bu kadar mı körler derken fark ettim ki insanlar kör değil, insanlar bazı şeylerin farkına etrafındaki insanlar
yüzünden varmıyor. Tam anlamıyla farkındalık projesiydi. Teşekkürler bu projede katkısı bulunan herkese.”
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◊ Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
“Bakımevlerinde Kalan Çocukların Gözüyle Çocuk Koruma Sisteminin
Değerlendirilmesi Çalıştayı” (Ankara)
Bakım Evlerinde Kalan Çocukların Gözüyle
Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi
Çalıştayı, Hayat Sende Derneği’nin 2016-2018
Stratejik Planı’nda belirtilen “Çarpan Etkisi
Yüksek Çalıştaylar Vasıtasıyla Devlet Korumasında
Kalan Çocuk ve Gençlerin Sorunları Hakkında
Farkındalık Oluşturmak” amacı doğrultusunda
hazırlanmış ve 2017 yılı çalışma programı dahilinde
yapılması planlanmıştır. Çalıştaya çocukların katılım
sağlaması için Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır.
Çalıştayın, klasik bir sempozyum ya da panel
şeklinde olması yerine tüm çocukların fikirlerini
özgürce ifade edebileceği, katılımcılığın, paylaşımın,
sinerjinin ve ağ ilişkilerinin ön planda tutulduğu bir
biçimde yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak katılımcıların birbirlerini tanımaları adına “Tanışma Oyunu”
oynanmıştır
Bilgilendirme sonrası katılımcılar gruplara ayrılarak, çocukların değiştirmek istedikleri sorunları kolaylaştırıcılar eşliğinde
iki saatlik bir oturumda ele almaları istenmiştir. İlk aşamada katılımcıların iki gruba ayrılmaları istenmiş, birer cümle
verilerek cümlenin devamının tiyatro şeklinde canlandırılması beklenmiştir. Kolaylaştırıcılar tarafından katılımcıların
değiştirmek istedikleri sorunlar gruplandırılmış, gruplandırma sonucunda ortaya çıkan dört ana sorunun yazıldığı fon
kartonları oluşturulmuştur. İkinci aşamada, gruplandırılan katılımcılara sorunların çözümü için iki saatlik süre verilmiştir.
Daha sonra her grup onar dakika boyunca sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini sunmuş ve diğer katılımcıların katkıları
dinlenmiştir. Katılımcıların daha rahat ve üst-ast ilişkisinin bulunmadığı bir ortamda kendilerini ifade edebilmeleri için
kurumdan gelen görevlilerin çalıştayın yapıldığı alanda yer almamaları doğrultusunda kurum çalışanları bilgilendirilmiş
ve söz konusu çalışanlar bu talebi yerinde bularak salona girmemiştir. Çalıştayın son bölümünde, “Ne Umuyordum?”,
“Ne Buldum?” ve “Dilek ve Öneriler” değerlendirmesinin tüm katılımcılar tarafından tamamlanması sağlanmıştır.
Bu çalışma ile çocuklar, kendi hayatlarında karşılaştıkları sorunların çözümü için ulusal düzeyde yapılabilecek politika
değişikliklerine katkı sağlayabilecek bir savunu aracı oluşturmuşlardır. Böylelikle bir sivil toplum örgütünün savunuculuk
çalışmasına doğrudan katılım sağlamışlardır.

16

◊ Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği
“Erzincan’da Çocuk Sokağı” (Erzincan)
Çocukların katılım haklarına odaklı bir yaklaşım ile özgürlüklerine saygı duyulmasını güçlendirmek ve onların ortak sesi
olabilmek için sivil toplumdaki bu algının güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla uygulanmış olan Erzincan’da
çocuk sokağı projesi, Erzincan’da bulunan 7-11 yaş aralığında olan yaklaşık 15.000 çocuğun ayrımcılığa uğrama,
haklarına erişememe ve eski yıllardaki çocuk oyunlarını oynayamama gibi birçok sorunun bulunması sebebiyle yazılmıştır.
Şehrin, köylerin ve ailelerin kapalı doğasından dolayı akran şiddeti, oyun yerleri eksikliği gibi konularda çocukların
özgüvenlerini keşfetmede zorlanmalarına neden olduğu fark edilmiştir. Çocuklardan yaklaşık 9.000’i şehir merkezinde
ve merkeze bağlı köylerde bulunmaktadır. Eksikliği hissedilen ‘Çocuk Sokağı’ modelinin Erzincan’a bağlı belediyelerden
7-11 yaş arası 15 çocuğun katılımı ve bir günlük toplantı ile değerlendirilmesi yapılmış, çocuklar sisteme bakış açılarını
belirtmişlerdir. Bu toplantının ardından bir raporlama yapılmış ve bu raporun görselleştirilmesi, toplantıda yaş dengesi
gözetilecek şekilde bir temsilcinin çocuklar tarafından belirlenmesi ve tasarlanan raporla birlikte Erzincan Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne çalışma ziyareti gerçekleştirip raporu sunmaları sağlanmıştır. Daha önce İstanbul Esenler
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Çocuk Sokağı Modeli’ ve bu projenin diğer illerde yaygınlaştırılması için yapılan çağrılar
kapsamında Erzincan’da çocuk katılımı ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenmiştir.
Çalışmanın içeriğinin belirlenmesi ve planlanması için çocukların görüşleri alınmıştır. Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik
Derneği’nin, aileler ile görüşmesi ve ilişki kurması ilde, sivil toplum örgütlerine karşı önyargıları kırmayı başarmıştır.
Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz programı kapsamında pilot çalışma olarak uygulanan Erzincan’da Çocuk Sokağı, buradan
edinilen olumlu deneyimlerle çalışmanın sürdürülmesi için ilgili kurumlarla görüşerek olumlu geri dönüşler almıştır.
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◊ Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği
“Kırsaldan Evrensele Çocuk Hakları” (Malatya)
Proje ekibi tarafından “Kırsaldan Evrensele Çocuk Hakları” projesi Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Kurşunlu mahallesinde
bulunan ‘’ Kurşunlu Yatılı Ortaokulu ‘’ projenin örnek seçimi olarak belirlenmiştir. Proje uygulama sahası olan okulda,
gerekli fiziki koşullar sağlandıktan sonra önceden hazırlanmış olan video, slayt, broşür, el ilanı, boyama kitapçıkları,
şapka, tişört, kalem, bloknot vb. materyaller de kullanılarak, proje örneklemine seçilen çocuklara, ‘’Evrensel Çocuk
Haklarının’’ ne olduğu ve tarihsel gelişimi, şiddet, ihmal, istismar, hak ihlallerinin neler olduğu ve ihlal sonrasında neler
yapılması gerektiği, hangi kişi ve kurumlara nasıl ulaşılabileceği, yasal yaptırımları ve sonuçlarını içeren genişletilmiş
bir anlatım yapılmıştır. Bu bilgi aktarımından sonra ve hali hazırda bulunan materyallerin de kullanımı ile çocuklardan
bir hafta ailelerine, bulundukları sınıfa ve mahallelerine Çocuk Hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmaları
istenmiştir.
Projenin örneklemine seçilen çocukların, ‘’Çocuk Hakları’’ konusunda eğitim alan değil eğitim veren pozisyonunda,
yaşıtlarının da bulunduğu bir ortamda sunumlarını yaparak istenilen ve beklenen donanıma sahip oldukları gözlenmiştir.
Malatya ilinde çocuk hakları konusunda çocukların bilgilendirilmesi, hak savunuculuğu yapacak olan çocukların seçilmesi
ve bunu akranları arasında yaygınlaştırarak, farkındalık sağlamaları yine sürdürülebilir bir proje olarak görülmektedir.
Kırsalda yaşayan çocukların büyük şehirlerde yaşayan çocuklara göre daha çekimser olduğu, öz güvenlerinin daha az
geliştiği, kendilerini ifade ederken aracı yöntemlerde yetersiz kaldıkları, kırsalda yaşamanın bazı olumsuzlukları peşinen
kabul etmelerine ve bunu değiştiremeyecekleri yargısında oldukları, ebeveyn eğitimlerinin yetersiz olduğu, kamusal
imkanların kısıtlı ve bu imkanlara ulaşmanın zor olduğu, eğitimcilerin kırsalda büyük şehirlere göre daha özensiz
olduğu, çocukların yapabilecekleri yetide ve bilinçte olmalarına rağmen birçok hayaline engel olunduğu proje heyetince
gözlemlenmiş ve yeni bir proje konusu olarak hayata geçirilebileceği düşünülmüştür.
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◊ Tunceli Engelsiz Yaşam Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
“Tunceli Çocuk Meclisi” (Tunceli)
Tunceli ilinde oluşturulan çocuk meclisinin amacı çocukların değişik düzeylerde kendilerini etkileyen karar alma
süreçlerine düzenli ve sürekli bir şekilde görüş bildirmesi ve aktif olarak katılmasını sağlamaktır. Ayrıca çocuklara
demokrasilerde hem süreci hem de sonuçları etkileyebilecek gücü ve yetkiyi vermek, çocukların gelişen kapasitelerine,
tecrübelerine, ilgilerine saygılı olmak ve demokrasi kültürünü kavramak ve destekleyicisi olmak bilincini vermeyi
hedeflemekteydi. Bu amaçla Tunceli iline bağlı ilköğretim, ortaokul ve lise resmi ve özel eğitim kurumlarından seçilen
toplam 48 öğrenciden oluşan “Çocuk Meclisi” kurulmuştur.
Çocuklar görüşlerini, aktivitelerin planlama, uygulama, içerik oluşturma ve izleme aşamalarında özgürce dile getirmiştir.
Bu çalışmaya önem verilmesinin nedeni bu meclisin oluşturulması hedeflenirken özellikle bu tür faaliyetler sonucunda
çocukların hayatında olumlu yönde bir değişime katkı sağlayabilmenin amaçlanmış olmasıdır. Çocukların karar alma
sürecinde etkili olabilmesi ancak çocuklarla etkin bir güç birliği oluşturmaktan geçmektedir. Dolayısıyla çocukların karar
alma süreçlerine katılımlarını temin etmek, onların seslerini duyurmak, yüksek yararlarını gözetmekle değişimden söz
edebilmek mümkündür.
Tunceli Çocuk Meclisi’nin kurulması ile beraber artık Tunceli ilindeki çocuklar çocuk haklarını hayata geçirebilecekleri
bir karar alma mekanizması oluşturulmuştur.
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◊ Eskişehir Çocuk Grubu,
“Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü” (Eskişehir)
Çocukların baştan sona kendilerinin hazırladıkları kendi hak ve
sorumluluklarını anlatan bir eğlenceli çocuk hakları broşürünün
tasarlanması çocukların liderliğiyle hedeflenmiştir. Elif Zülal
KARAKAYA, Yaman ÇAKAN, Berenis KOCAKAYA, Kerem
ÇETİNTAŞ, Deniz KIRASLAN, Asyasu KOCAKAYA, Bilge
ÖZKAN’dan oluşan çocuk grubu çocuk haklarının rutin bir
dille anlatılmadığı eğlenceli bir broşür hazırlayarak çocuk
hakları broşürünü akranları ile paylaşmak için aktif bir çalışma
sergilemiştir. Çocuk hakları konusunda bir günlük eğitim alan
çocuklar, Çocuk Haklarını eğlenceli bir broşür haline getirerek,
tasarım yapmış, daha sonra bu broşürü akranları için bastırıp,
çoğaltmıştır. Böylece akranlarının sıkılmadan, daha keyifli
okuyup, öğrenebileceği bir broşüre imza atmışlardır.
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DEĞERLENDIRME
Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz Küçük Destek Programı kapsamında yapılan çalışmalarda ilk olarak çocukların çalışmalara
etkin katılımı göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan çalışmaların bir kısmında çocuklar doğrudan aktivitelerini planlamış
bir kısmında bir yetişkin önderliğinde çalışmalarını yürütmüş bir kısmında ise yetişkinlerin hazırlamış olduğu çalışmalara
katılım göstermişlerdir.
Çocuk katılımının, araştırma, konferans, kampanya, proje tasarımı, hazırlığı, uygulanması, takibi ve değerlendirmesinin
yanı sıra var olan politikaların değerlendirilmesi ve yeni politikaların oluşturulmasında, STÖ’lerin, farklı kurum ve
kuruluşların kısa ve uzun vadeli stratejilerinin oluşturulmasında uygulanabileceğini öngören çalışmalarda çocuk katılım
seviyeleri farklılık göstermiştir. Çocuklarla ilgili ve çocuklarla birlikte yürütülen çalışmalarda gözetilecek etik kurallar
çerçevesinde çocukların katılımları farklı yöntem ve seviyelerde gerçekleşebilir. Bunlar üç ana başlıkta incelenir;
a)Çocuklara danışma,
b) Çocuklar ile işbirliği,
c) Çocuk liderliğidir.
Program kapsamında yürütülen projelerin 9’unda çocuk katılımı çocuklara danışma seviyesinde kalmış, 25 projede
çocuklar ile işbirliği yapılmış ve 15 proje ise çocuk liderliğinde gerçekleşmiştir. Çocuk gruplarının oluşturduğu projeler
gençlik grupları ve STÖ’ler tarafından desteklenmiş, danışmanlık verilmiştir.
Faaliyeti gerçekleştirenlerden gelen raporlara baktığımızda çocuklarla birlikte çalışmanın ve çocuk katılımının hem onlar
hem de STÖ’ler için büyük bir fayda sağladığını ifade etmişlerdir. ‘’Çocuk Muhabirler’’ grubu ‘’Bizce çok verimli bir
destek programı tasarlanmıştı. Ülke genelinde farklı şehirlerden bir çok çocuğun hayatına dokunma imkanı yakalandı.
Ayrıca çocuklar ile çalışmak isteyen kişiler için güzel bir alan açılmış oldu.’’ diyerek çocuk alanında çalışmak isteyen
insanlara böyle bir imkan sağlanmasının yararlı olduğunu dile getirmişlerdir. ‘’Bir Mektubunuz Var’’ çocuk grubundan
gelen raporda ise ‘’Küçük Destek Programı hem çocukların aktif olarak STK çalışmalarına katılmasına yardımcı oldu
hem de biz yetişkinlerin sınırlar olmadan düşünme konusunda çocuklardan ders almamızı sağlamasına yardımcı oldu’’
değerlendirmesine yer verilmiştir.
Bazı illerde çocuk hakları konusuna ilk defa değinilmiş, çocuk katılımı konusunda ilk defa çalışmalar yapılmıştır.
‘’Biraz Daha Saygı Lütfen’’ çocuk grubunun iletmiş olduğu raporda ‘’Böylesi bir çalışma Turhal ilçesi düzeyinde ilk
defa gerçekleştirilmiştir’’ denmiştir. Çocukların tek başlarına bir şeyleri planlıyor ve uyguluyor olmaları ve söz sahibi
olmaları onların yaşantısında gerçekleştirecekleri diğer işler için motive edici olduğu gelen raporlardan anlaşılmaktadır.
Çocukların hayatlarının ileriki dönemlerinde kendi haklarını bilen ve savunan bireyler olabilmeleri ve bu konuda başka
bireylere de yol göstermeleri açısından böyle projeler önem taşımaktadır.
Projelerde çocukların etkinliğe katılımı için ailelerden, okullardan ve devlet kurumlarından gerekli izinler alınmış ve
proje uygulayıcıları tarafından toplanmıştır. Pek çok projede İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile beraber çalışılmıştır. Devlet kurumları ile yürütülen ortaklıklarda çocukların güncel sorunlarına ve katılımı
artırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunun dışında OHAL sebebiyle gerekli izinler alınamadığı için Erzincan’da
gerçekleştirilecek olan “Minik Okçular” çocuk grubu projesi iptal edilmiş, bazı etkinliklerin ise tarihlerinde veya
içeriğinde değişiklik yapılmak zorunda kalınmıştır.
Yapılan çalışmalarda dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara birçok imkansızlığa rağmen çocuk hakları, akran
zorbalığı, çocuğa karşı şiddeti önleme, çocuk katılımı, erken evlilikler gibi kendilerini ilgilendiren birçok konuda bilgi
verme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Hatay’da Dom Toplulukları Derneği’nin gerçekleştirmiş
olduğu Erken ve Zorla Evlilikle Mücadele Eğitimi’ne toplamda 100’den fazla çocuk katılmış, yine Bitlis’te çatışma
ortamında büyüyen çocuklar için çocuk hakları eğlenceli oyunlarla çocuklara öğretilmeye çalışılmıştır. Pek çok ilde bu
ve benzeri faaliyetleri “Etkinlik” bölümünde bulabilirsiniz. Tüm bunların yanında çocukların, çevrelerindeki çocukları
da bilgilendirmeye çalışmaları, yapılan faaliyetlerin belirlenmiş çocuk gruplarına ulaşmasından ziyade etki alanı geniş
bir yapıya ulaşmasını sağlamıştır.
Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz Küçük Destek Programı kapsamında yapılan çalışmalar arasında;
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1. Kullanılan Yönteme Göre:
• 3 çalışmada da sporla beraber çocuk haklarının öğrenilmesine katkı sağlanmıştır.
• 3 çalışma çocuk grubu oluşturma,
• 1 çocukla çalışan gençlik grubu oluşturma,
• 1 çocuk meclisi kurma,
• 2 anket çalışması,
• 3 yaratıcı atölye çalışması yapılmıştır.
2. Çalışılan Konulara Göre:
• 5 çalışma erken evliliklerle mücadele,
• 3 çalışma Akran Zorbalığı,
• 2 çalışmada engelli çocuklara yönelik bilgilendirme çalışması,
• 30 çalışmada çocuk hakları konusunda eğitim ya da atölye çalışması yapılmıştır.
Küçük destek programı kapsamında, 49 projeye toplamda 291.667,88 TL dağıtılmış, bu miktarın 46.581,21 TL’si 14
çocuk grubunu, 27.946,02 TL’si 10 gençlik grubunu, 216.539,8 TL’si ise 25 STK’yı desteklemiştir.
5000’den fazla çocuğa ulaşılan Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz Küçük Destek Programı kapsamındaki projelerde çocuklar
haklarını öğrenmiş, farkındalık yaratılmış, çeşitli yöntemler ile çocuk katılımı sağlanmıştır. Türkiye’nin 3 ilinde (Tunceli,
Hatay ve Eskişehir) Çocuk grubu oluşturulmuş, Erzincan’da çocuk sokağı projesi hayata geçirilmiştir. Bunun yanı sıra
çatışma ortamında büyüyen çocuklar için BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesi’nde de geçtiği gibi çocuklar
oyun haklarını doğrudan kendileri uygulamışlardır. Çalışmalara katılan 5000’den fazla çocuğun çarpan etkisi ile çok
daha geniş kitledeki çocuğa yayılması öngörülmüştür. Projelerde gözetilen çocuk katılımı etkin şekilde öngörülen sayıya
ulaşmış, çocuk haklarının yaygınlaştırılabilmesi için bazı projelerde çocuklar akranları arasında farkındalık yaratabilmeleri
için “Çocuk Hakları Elçileri” olarak görevlendirilmiştir. Toplamda 6 projede çocuk hakları ve katılımı temelli web sitesi
oluşturulmuş, oluşturulan siteler ile yine daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflenmiştir.
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EK 1 – KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA
DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR
Çocuk Gruplarının Yapmış Olduğu Etkinlikler
Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü
Proje adı

:

Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (7 Çocuk / 9-12 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Eskişehir

Kaç çocuğa erişildi?

:

7 Çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları atölye çalışması

Faaliyet Özeti

:

Çocuk hakları konusunda bir günlük eğitim alan Elif Zülal, Bilge, Kerem, Berenis,
Yaman, Deniz ve Asya Su, Çocuk Hakları Bildirgesini eğlenceli bir broşür olarak

tasarladı, daha sonra bu broşürü akranları için bastırıp, çoğalttı. Böylece akranlarının sıkılmadan, daha keyifli okuyup,
öğrenebileceği bir broşüre imza atmış oldular.
Ayrıca Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü tasarımcı çocukları, Trt Radyo 1 Hayatın Sesi programında Hafize Okan’ın
konuğu oldu.
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Sporla Gelen Kardeşlik (Hatay)
Proje adı

:

Sporla Gelen Kardeşlik

Uygulayıcı

:

Çocuk grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Hatay

Kaç çocuğa erişildi?

:

Bilinmiyor

Faaliyet türü / türleri

:

Akran Çatışmasını Önlemek için etkinlik

Faaliyet Özeti

:

ALİKEV’in desteklediği “Sporla Gelen Kardeşlik” projesi kapsamında 2 futbol
maçı yapıldı, Suriyeli ve Hataylı gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi ile proje 9
Nisan’da tamamlandı.

Proje, Türkiye’deki Suriyeli çocuk ve gençler ile Türk akranları arasındaki çatışmaları, birbirlerini tanıyarak aşmalarını
amaçladı. Karma takımlarla maç yapan Türk ve Suriyeli çocuk ve gençler, birbirleri ile tanıştı, oynadı ve kazanan kardeşlik
oldu!
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“Biraz Daha Saygı Lütfen” (Tokat)
Proje adı

:

Biraz Daha Saygı Lütfen

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Tokat

Kaç çocuğa erişildi?

:

100’den fazla çocuğa erişildi (6-16 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk haklarını yaygınlaştırma çalışması

Faaliyet Özeti

:

Çocukların da hak sahibi olduğunun aileleri ve çevreleri tarafından kabul görmesini
sağlamaya yönelik bir çalışma yapıldı. Atakan ve arkadaşları, 50 adet çocuk hakları
ile ilgili slogan ve görsel bularak bunları t-shirt olarak bastırdı ve akranlarına dağıttı.

Farkında Mısın? (Ankara)
Proje adı

:

Farkında Mısın?

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (20 çocuk / 14- 18 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

450 kişilik konferansta gerçekleştirildi.

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa karşı şiddeti önlemek için farkındalık çalışması

Faaliyet Özeti

:

Çalışma, toplumun çocuğa karşı şiddet ile ilgili fikirlerini ölçmek üzere hazırlanmış
bir dizi anketten ve bu anketlerin yorumlanması üzerine oluşmaktadır. Sosyologların

yardımı ile bir anket hazırlandı ve anket OHAL nedeni ile sadece belirli alanlarda uygulandı. Anketin sonuçlarını incelendi
ve infografik olarak kamuoyuyla paylaşıldı.
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Olumsuz Arkadaş Baskısı (Ankara)
Proje adı

:

Olumsuz Arkadaş Baskısı

Uygulayıcı

:

Çocuk grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

244 çocuk (8-12 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Akran Zorbalığı konulu tiyatro ve farkındalık çalışmaları

Faaliyet Özeti

:

Elifnaz Kaman’ın önderliğinde olan Çocuk Grubu, Olumsuz Arkadaş Baskısı
(Akran Zorbalığı) üzerine çalışmalarını gerçekleştirdi. Akran zorbalığı konusunda

bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında ise çocukların senaryosunu kendilerinin hazırladığı tiyatro oyununu gerçekleştirdi.
Daha sonra ise polisi ve sağlık personelini okullarına davet ederek, şiddetle ilgili tiyatro yapılması hedeflendi.
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Sesimizi Duyun (Ankara)
Proje adı

:

Sesimizi Duyun

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (5 çocuk)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

Sosyal medya paylaşımı olarak yüzlerce insana ulaştı

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa karşı şiddeti önlemek için şarkı bestelemek

Faaliyet Özeti

:

Çocuklar, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin de
yardımlarıyla çocuğa karşı şiddete dikkat çekmek için bir şarkı besteledi. Daha

sonra çocuğa karşı şiddet ile ilgili bir konferansın açılışında, akış içerisinde ve sonunda parçalarını ve ilgili diğer şarkıları
seslendirdiler. Birçok gönüllü sosyal medya hesaplarında parçanın kaydını paylaştı. Sürecin her aşamasında karar alma
mekanizması çocuklardı ancak kayıt aşamasında ve bestenin optimize edilmesi konusunda müzik öğretmenlerinden
yardım aldılar. Çocuklar, daha önceden söylenmiş bilindik şarkıların da olduğu çocuğa karşı şiddet temalı bir konser
düzenledi.
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‘’Haklarımızı Öğreniyoruz’’ (Hatay)
Proje adı

:

‘’Haklarımızı Öğreniyoruz’’

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (15 çocuk/11-12 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Hatay

Kaç çocuğa erişildi?

:

Çarpan etki ile 150 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk hakları ve çocuk hakları savunuculuğunun öğrenilmesi için atölye çalışması
ve eğitim

Faaliyet Özeti

:

Proje ile 15 kişilik çocuk grubuna çocuk hakları ve çocuk hakları savunuculuğunu
ile ilgili 2 günlük atölye çalışması yapıldı. Uzman desteği Türkiye Aile Sağlığı ve

Planlaması Vakfı tarafından sağlanmaktadır. Atölye çalışmasında; Yeni bir kıtaya yelken açmak, Çocuk Hakları filmiüzerine konuşma, Hakların haritaya yerleştirilmesi, Söz Küçüğün Kutu Oyunu ve üzerine konuşma, vaka kartlarını
canlandırma temaları gerçekleştirilmiştir.
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Haydi Çocuklar Fikrinizi Söyleyin! (Ankara)
Proje adı

:

Haydi Çocuklar Fikrinizi Söyleyin!

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (25 çocuk /12-14 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

450 kişilik konferansta gerçekleştirildi.

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa yönelik şiddeti önlemek için farkındalık çalışmas

Faaliyet Özeti

:

Çoğunluğu 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan çocuklara, çocuğa şiddet ile ilgili fikirleri
soruldu. Etkileyici ve vurucu olan cümleler seçildi ve bir panoya yerleştirildi. Bu

panoda yetişkinlerin fikirlerini almak adına onlar için de boşluklar bırakıldı. Çocukların ve yetişkinlerin konu ile ilgili
fikirleri bir araya getirilerek incelendi. Daha sonra bu pano farklı yerlerde sergilendi ve insanların tepkileri ölçülüp,
kaydedildi.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Resim Çizip, Dağıtmak (Ankara)
Proje adı

:

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Resim Çizip, Dağıtmak

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (4 çocuk/ 11-12 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

140 çocuk (11-12 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Faaliyet Özeti

:

Çocuğa karşı şiddeti önlemek amacıyla resim sergisi
Çocuğa karşı şiddeti önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla Eylül İpek ve
arkadaşları çocuğa yönelik şiddet temalı resimler yaptı ve bu resimleri broşür haline

getirdi. Pankartlar hazırlayarak, Tevfik Fikret Okulları’nın çıktığı 5 maçta pankartlarını açtı ve hazırladığı materyalleri
akranlarına dağıttı.

29

Bir Mektubunuz Var (Ankara)
Proje adı

:

Bir Mektubunuz Var

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (15 çocuk)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

100 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa yönelik şiddeti önlemek için mektup yazmak

Faaliyet Özeti

:

Çocuklar, yine çocukların ağzından çocuğa karşı şiddete karşı düşüncelerini içeren
bir mektup yazdı. Bu mektubu yazabilmek için öncelikle çevrelerindeki arkadaşları

ile iletişime geçti ve yaklaşık 100 çocuğun fikirlerini içeren bir mektup yazıldı. Daha sonra yazılan bu mektubu yasa
yapıcılara iletmek için konuyla ilgili isteklerini belirten kısa bir versiyonunu da yarattılar.
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Bırak Çocuk Kalayım (Trabzon)
Proje adı

:

Bırak Çocuk Kalayım

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Trabzon

Kaç çocuğa erişildi?

:

30 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuklara yönelik şiddet ve istismar konusunda okul öncesi öğrencilerinde
farkındalık yaratmak amacıyla atölye çalışması

Faaliyet Özeti

:

Çocuklara yönelik şiddet ve istismar konusunda okul öncesi öğrencilerinde
farkındalık yaratmak amacıyla Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ‘’Bırak

Çocuk Kalayım’’ faaliyetini gerçekleştirdi. Ön test yoluyla çocukların farkındalık düzeylerinin test edildiği projede, 4
haftalık atölye çalışmaları ve proje sonunda uygulanan test ile farkındalık düzeyindeki gelişim raporlandı. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenmiş olan bir köy okulunda kutlandı. Daha sonra proje etkinlikleri sergisi
gerçekleştirildi. Çalışmada çarpan etki ile toplam 150 çocuğa erişildi.
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Çocuğa Karşı Şiddete Tepkini Göster (Ankara)
Proje adı

:

Çocuğa Karşı Şiddete Tepkini Göster

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (10 Çocuk/10-12 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

Sosyal medya paylaşımı olarak yayınlandı

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa yönelik şiddete dikkat çekmek için farkındalık çalışması

Faaliyet Özeti

:

Günümüz dünyasında birçok insanın okumadığını düşünen çocuklar, çocuğa karşı
şiddet konusunda insanların dikkatini görsel malzemelerin desteğini almak istedi

ve çocuğa karşı şiddet konulu 2 video çekti ve bunların farklı kanallarda yayınlanması sağlamaya çalıştı.

Resim ve Fotoğraf Sergisi (Ankara)
Proje adı

:

Resim ve Fotoğraf Sergisi

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

450 kişilik bir konferansta sergilendi

Faaliyet türü / türleri

:

Erken yaşta zorla evliliklere farkındalık yaratmak için sergi

Faaliyet Özeti

:

Çocuk grubu erken yaşta zorla evlilikler ile ilgili resim ve konsept fotoğraf çekimleri
yaparak, farkındalık yaratmak amacıyla bu resimleri sergilediler.
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Sessiz Çığlık (Ankara)
Proje adı

:

Sessiz Çığlık

Uygulayıcı

:

Çocuk Grubu (17 Çocuk/14-18 yaş aralığında)

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

Radyo kanalında yayınlandı

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa karşı şiddeti önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla sesli radyo
senaryosu yazıp yayınlamak.

Faaliyet Özeti

:

Çocuğa karşı şiddeti önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla radyolarda kamu
spotu olarak yayınlanması amacıyla bir hikaye yazıldı. Çocuk grubu bu hikayeyi

seslendirerek, sesli tiyatro kaydı oluşturuldu. Radyo Bilkent, Max FM gibi kanallar ile iletişime geçilerek bu kayıtların
yayınlanması sağlandı.
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Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmaları
Eksi 25 Derneği ‘’Liseliler Farkında’’ (Eskişehir)
Proje adı

:

‘’Liseliler Farkında’’

Uygulayıcı

:

Eksi 25 Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

STK

Kaç çocuğa erişildi?

:

25 çocuk (15-17 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Grubu kuruluşu

Faaliyet Özeti

:

Eksi 25 Derneği’ne başvuran 30 lise öğrencisi gençle beraber 5 günlük bilgilendirme
atölye çalışması yapıldı. Çocuklar bu beş gün içinde; örgütlü çalışmalar, gönüllülük,

dernek çalışmaları, çocuk ihmal ve istismarında temel kavramlar, çocuk ihmalini ve istismarını önleme, çocuk hakları,
toplumsal cinsiyet algısı gibi birçok konuda bilgi sahibi oldular.
Programın sonunda ise çocuklarla beraber bir broşür çalışması gerçekleştirildi. Çocuklar kendi okullarında öğrendikleri
bilgileri arkadaşlarına aktardı.
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Sulukule Gönüllüleri Derneği
“Sulukule-Karagümrük’te Çocuk Katılımlı Keşif Yolculuğu’’ (İstanbul)
Proje adı

:

‘’Sulukule-Karagümrük’te Çocuk Katılımlı Keşif Yolculuğu’’

Uygulayıcı

:

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

STK

Kaç çocuğa erişildi?

:

15 çocuk (10-16 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Katılımlı Keşif Yürüyüşü

Faaliyet Özeti

:

Karakutu Derneğiyle birlikte yürütülen çalışmada çocuklar yaşadıkları çevrenin
farkına varmaları birlikte yaşadıkları çevreyle ve çevrelerindeki diğer çocuklarla

etkileşim kurabilmeleri için bir keşif yolculuğu çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan faaliyette ilk olarak çocuklar yapacakları Keşif Yolculuğu için hep birlikte bir güzergah belirledi. Daha sonra
çeşitli ip uçlarıyla bu güzergahlara ulaştılar ve gittikleri alana özgü bilgi kartlarına buldular. Bu şekilde çocuklar hem
yaşadıkları çevrenin tarihi yapısını öğrendi hem de bulundukları yere aidiyet duygularını geliştirmiş oldu.
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Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)
“Çocuk Hakları Grubu Kuruluşu’’ (Hatay)
Proje adı

:

‘’Çocuk Hakları Grubu Kuruluşu’’

Uygulayıcı

:

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)

Uygulanan şehir/ler

:

STK

Kaç çocuğa erişildi?

:

30 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Grubu Kuruluşu

Faaliyet Özeti

:

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Küçük Destek Programı kapsamında kendilerine başvuru
yapan 9-15 yaş arası çocuklardan seçtiği bir ‘’Çocuk Hakları Grubu’’ oluşturdu.

Yapılan iki günlük çalışmayla çocuklar ilk olarak çocuk hakları konusunda eğitim aldılar ve bu konuda bilinçlendiler.
İleriki dönemlerde ise çocuklar, bir yetişkinin kolaylaştırıcılığında vakfın çalışmalarına çocuk gözüyle katkı ve önerilerini
sunacak. Çalışmaların çocuk dostu olabilmesi için aktif katılım gösterecek olan çocuk hakları grubu ayrıca çocuklara
yönelik etkinlik ve projelerde de vakfın çalışmalarına destek olacak.
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Genç Gönüllüler Derneği
“Çocuk Hakları Seksek Oyunu İstanbul’un Köy Okullarında Çocuklarla Buluşuyor!”
(İstanbul –Düzce)
Proje adı

:

“Çocuk Hakları Seksek Oyunu İstanbul’un Köy Okullarında Çocuklarla Buluşuyor!”
Genç Gönüllüler Derneği

Uygulayıcı

:

İstanbul –Düzce

Uygulanan şehir/ler

:

Yaklaşık 100 çocuk (7-9 yaş aralığında)

Kaç çocuğa erişildi?

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet türü / türleri

:

Faaliyet Özeti

:

Beykoz’da bulunan 10 köy okulunda 100’e yakın çocuğa Çocuk Hakları Seksek
Oyun Materyalleri ile çocuk haklarının öğrenilmesine katkıda bulunuldu. Çocuklar

oyun oynarken aynı zamanda çocuk hakları konusunda bilgilendi. Daha sonrasında ise Düzce’nin Çilimli İlçesinde
bulunan yaklaşık 50 öğretmenin farklı köylerdeki okullardan katılımıyla eğitici eğitimi ve materyal dağıtım etkinliği
gerçekleştirildi. Katılımcı öğretmenler dezavantajlı öğrencileri için bu çalışmaya gönüllü olarak katılım sağladı ve
kendilerine verilecek eğitim materyalleri ile yüzlerce çocuğa ulaşabilecekler.
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Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
“Bakımevlerinde Kalan Çocukların Gözüyle Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi
Çalıştayı” (Ankara)
Proje adı

:

Bakımevlerinde

Kalan

Çocukların

Gözüyle

Çocuk

Koruma

Sisteminin

Değerlendirilmesi Çalıştayı
Uygulayıcı

:

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

21 çocuk (13-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Bakım Evinde kalan çocukların gözünden sistemi değerlendirme çalıştayı

Faaliyet Özeti

:

13-18 yaş aralığındaki 21 çocuğun katıldığı Bakım Evlerinde Kalan Çocukların
Gözüyle Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda çocuklar
öncelikle gruplar halinde değiştirmek istedikleri sorunları ele almış daha sonra

konularına göre ayrılarak, sorunların çözüm getirmeye çalışmışlardır. Çalıştayın son bölümünde, “Ne Umuyordum?”,
“Ne Buldum?” ve “Dilek ve Öneriler” değerlendirmesinin tüm katılımcılar tarafından tamamlanması sağlanmıştır. Elde
edilen tüm çıktılar rapor haline getirilmiştir.
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Dom Toplulukları Ayrımcılıkla Mücadele Derneği
“Dom Gençleri ve Aileleri için Erken Evlilik İle Toplumsal ve Hukuksal
Mücadele Eğitimi (Hatay)
Proje adı

:

Dom Gençleri ve Aileleri için Erken Evlilik İle Toplumsal ve Hukuksal Mücadele
Eğitimi

Uygulayıcı

:

Dom Toplulukları Ayrımcılıkla Mücadele Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Hatay

Kaç çocuğa erişildi?

:

45 çocuk (7-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Erken evlilikle Toplumsal Mücadele Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

Toplamda 7 -18 yaş yaş aralığında 45 çocuğun katıldığı 2 günlük eğitim programının
ilk gününde çocuk hakları, erken evlilik tanımı, erken evliliğin zararları ve erken

evlilik ile toplumsal ve hukuksal mücadele konularında kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Eğitim programının ikinci
gününde ise aile sağlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler gerçekleştirildi.
Erken evlilikler ve çocuk hakları konularında hak ihlalleri yaşanması durumunda Dom halkının Hatay yerelinde süreci
takip edebilecek bir ekibe sahip olabilmesi adına bir telefon numarası tahsis edilip bölge halkıyla paylaşıldı.
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
“Hiç Bana Sordunuz Mu? Çocuk Çalıştayı”
Proje adı

:

Hiç Bana Sordunuz Mu? Çocuk Çalıştayı

Uygulayıcı

:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

54 Çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Çalıştayı

Faaliyet Özeti

:

Çocukların hem bireysel görüşlerinin hem çalışma gruplarında birlikte
geliştirdikleri önerilerin yer aldığı ve tüm katılımcıların birbirini duyabilmesi için

olanak sağlandığı bir planlama ile çalıştay düzenlenmiştir. Fen, Matematik, Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Çocuk Hakları
konularında ilköğretim düzeyindeki farklı okullardan ve yaş gruplarından çocuklarla düzenlenen çalıştayda, çocuklar
kendi alanlarında öneriler geliştirmişlerdi. Önerilerini posterler aracılığıyla görünür hale getiren çalışma grupları,
posterlerini onları diğer gruplardan dinlemeye gelen arkadaşlarına sunmuşlardır. Çalışma her gurubun kendi içinde
yaptığı değerlendirme ve büyük grupta birlikte yapılan Grup Heykeli ile sona ermiştir. Çalıştay raporu oluşturulmuş ve
çalıştayın çıktılarında biri olan resimler için sergi düzenlemiştir.
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Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
“Oyun Benim Hakkım”
Proje adı

:

Oyun Benim Hakkım

Uygulayıcı

:

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

30 çocuk (7-11 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Atölye Çalışması

Faaliyet Özeti

:

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ‘’Oyun Benin Hakkım’’ faaliyeti
kapsamında çocuk hakları ve çocukların oyun hakkı kapsamında oyunun çocuğun

gelişimindeki önemini vurgulayarak, çocukların anlamakta zorlandığı “hak” gibi soyut bir kelimeyi, onların en çok
sevdiği etkinlik olan oyun ile anlatmayı ve çocuk hakları konusunda ebeveynlere ve çocuklara farkındalık yaratmayı
amaçladı. Bu amaçla 9-11 yaş aralığında ilköğretim çağındaki tüm çocukların ve ebeveynlerinin birlikte katıldıkları
atölye çalışmalarında; anne-babalar, çocuk hakları konusunda bilgilendirilirken çocuklara kendi hakları konusunda
eğitimler verildi ve öz savunuculuklarını destekleyecek oyun benim hakkım atölyesine katıldılar. Haklarını savunabilmek
ve ebeveynlerine de seslerini duyurmak adına oyun tasarlayan çocuklar “Oyun Benim Hakkım” diyerek ebeveynleri ile
birlikte bu oyunu oynadılar.
İnternet sitesi linki: http://www.oyunbenimhakkim.org/
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KOREV “Refakatsiz Sığınmacılar Çalıştayı” (Ankara)
Proje adı

:

Refakatsiz Sığınmacılar Çalıştayı

Uygulayıcı

:

KOREV

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

Bilinmiyor

Faaliyet türü / türleri

:

Refakatsiz Sığınmacıların Durumuna ilişkin Çalıştay

Faaliyet Özeti

:

Korev tarafından gerçekleştirilen 1 günlük çalıştayda Refakatsiz Sığınmacıların
Durumuna ilişkin bilgiler katılımcılara aktarıldı. Sivil Toplum ve Kamu iş birliği

ile bu sorunlara çözüm önerileri getirebilmek adına 50 kişilik çalıştayda katılımcılar, gruplara bölündü ve refakatsiz
sığınmacı çocuklar için çalıştı.

Türkiye Beyazay Derneği Polatlı Şubesi
“Çocuklar Hakları ile Buluş(Tur)uyor” (Ankara)
Proje adı

:

Çocuklar Hakları ile Buluş(Tur)uyor

Uygulayıcı

:

Türkiye Beyazay Derneği Polatlı Şubesi

Uygulanan şehir/ler

:

Polatlı

Kaç çocuğa erişildi?

:

2650 çocuk (5-16 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Şenliği

Faaliyet Özeti

:

Çocuk haklarını toplumun daha geniş kesimlerine yaymak amacıyla bu çalışmayı

daha eğlenceli hale getirmek adına sergi, atölye, tematik oyunlar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen
etkileşimli uygulamayı içeren etkinlikler bütünü olan atölyeler kurulan bir şenlik yapıldı.
Şenlik alanında “Duygularını İfade Et”, “Benden Bize Geçiş”, “Suriyeli Mülteci Çocuklar İle Birlikte”, “Çocuk Neden
Sokakta”, “Akran Arabuluculuk” ve “Minik Hikaye Oluştur” gibi 43 tane atölye yapılmıştır. 175 tane çocuk stant başında
görev almıştır.
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Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği
“Erzincan’da Çocuk Sokağı” (Erzincan)
Proje adı

:

Erzincan’da Çocuk Sokağı

Uygulayıcı

:

Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Erzincan

Kaç çocuğa erişildi?

:

15 çocuk (7-11 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Sokağı Kuruluşu

Faaliyet Özeti

:

Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği “Erzincan’da Çocuk Sokağı” projesi
kapsamında Erzincan’a bağlı belediyelerden 7-11 yaş arası 15 çocuğun katılımı

ve bir günlük toplantı ile değerlendirme yapıldı, çocuklar sisteme bakış açılarını belirtti. Bu toplantının ardından
raporlamalar yapıldı ve tasarlandı. Toplantıda yaş dengesi gözetilecek şekilde bir temsilci çocuklar tarafından belirlendi
ve tasarlanan raporla birlikte Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne çalışma ziyareti gerçekleştirip raporu
sunuldu. Çocukların projeyi duyduklarındaki sevinci ve heyecanı projenin ileriki döneminde de coşkuyla devam etti.
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Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmanlık Derneği-Sen Olsaydın Ne Yapardın? (Ankara)
Proje adı

:

Sen Olsaydın Ne Yapardın?

Uygulayıcı

:

Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmanlık Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara/Kızılcahamam

Kaç çocuğa erişildi?

:

500 çocuk (8-14 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Akran Zorbalığı Eğitimi ve Kutu Oyunu

Faaliyet Özeti

:

Bu çalışmada, bir kutu oyunu yaratıldı bu kutu oyunu ile beraber çocukların
karşılaştıkları durumlarda neler yapması gerektiğinin öğretilmesi amaçlandı. İlk

olarak eğitimi gerçekleştirecek olan öğretmenler kutu oyununu deneyimledi. Daha sonra her bir öğretmen, 20 öğrenciyle
bu uygulamayı gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin akran zorbalığına, şiddete ve diğer zorbalıklara karşı vereceği
tepkiler ortaya konuldu, doğruları öğretildi. Etkinliğe Edirne, Muş, Antalya, Tokat, Hatay ve Bursa illerinden de çocuk
katılımı sağlandı.

44

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği
“Kırsaldan Evrensele Çocuk Hakları” (Malatya)
Proje adı

:

Kırsaldan Evrensele Çocuk Hakları

Uygulayıcı

:

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Malatya

Kaç çocuğa erişildi?

:

13 çocuk (9-14 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

Çocuklara, evrensel çocuk haklarının ne olduğu, tarihsel gelişimi, şiddet, ihmal,
istismar, hak ihlallerinin neler olduğu ve ihlal sonrasında neler yapılması gerektiği,

hangi kişi ve kurumlara nasıl ulaşılabileceği, yasal yaptırımları ve sonuçlarını içeren genişletilmiş bir anlatım yapılmış,
karşılıklı soru cevap konsepti ile ve konunun akışına göre detaylı anlatım yapılmıştır. Daha sonrasında ise projenin
örneklemine seçilen çocuklar, ‘’Çocuk hakları’’ konusunda akranlarına sunum yapmıştır.
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Haydi Tut Elimi Derneği
“Sesiniz Sesimiz, Gücünüz Geleceğimiz” (İstanbul)
Proje adı

:

Sesiniz Sesimiz, Gücünüz Geleceğimiz

Uygulayıcı

:

Haydi Tut Elimi Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

20 çocuk (14-15 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

9-18 yaş arası çocuklara genel olarak olumlu ruh hali içinde olabilme yöntemleri
hakkında, ihmal, istismar ve çocuk hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları

gerçekleştirdi. Proje kapsamında “Haklarını Bil Güçlü Ol Paneli”, “Gençlerin İyi Olma Hali” ve “Bilim-Fikir Festivali”
söyleşileri, “İletişim Ustalığı Zirvesi”, yaratıcı drama atölye çalışmaları, kültür gezileri, halk dansları ve proje kapanış
toplantısı düzenlenmiştir.
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Elazığ Sahne Sanatları ve Sanatçıları Derneği
“Bugünün Çocukları Yarının Büyükleridir” (Elazığ)
Proje adı

:

Bugünün Çocukları Yarının Büyükleridir

Uygulayıcı

:

Elazığ Sahne Sanatları ve Sanatçıları Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Elazığ

Kaç çocuğa erişildi?

:

150’ye yakın çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Paneli ve Çocuk Hakları Üzerine Farkındalık Yaratmak İçin Panel
ve Tiyatro Oyunu

Faaliyet Özeti

:

Öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla çocuk hakları konusunda bir panel
düzenledi. Panelin ardında çocuklar, eğitmenlerle birlikte bir tiyatro oyunu
sergileyerek çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediler.
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Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği
“Haklar Engel Tanımaz” (İstanbul)
Proje adı

:

Haklar Engel Tanımaz

Uygulayıcı

:

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

100 Çocuk (8-12 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Engelli ayrımcılığına ve akran zorbalığına yönelik eğitim verilerek, yaygınlaştırma
için kitapçık basımı ve video çekimi.

Faaliyet Özeti

:

Zekeriyaköy İlkokulu’nda eğitim alan 4. Sınıf öğrencileri arasında engelli
ayrımcılığına yönelik çalışmalar, engelliliğe dayalı ayrımcılık ve engelli öğrencilere

yönelik akran şiddeti öğrencilerle tartışıldı ve engelli hakları öğrencilere BM Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında
çocuk dostu biçimde anlatıldı. Çocuklara toplamda 12 hafta işaret dili eğitimi verildi, engellilik vurgusu olan insan hakları
oyunları oynandı, İsveç’ten down sendromlu genç bir arkadaş okula davet edildi ve öğrencilerle sohbet etmesi sağlandı.
Ayrıca okuldaki diğer öğrencilere dağıtılması için BM Engelli Hakları Sözleşmesi (BM EHS) çocuk dostu versiyonu için
çeviriler yapıldı. Konuya hassasiyet kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerin resimlerinden oluşan
bir video kurgulanmıştır.

48

Tunceli Engelsiz Yaşam Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
“Tunceli Çocuk Meclisi” (Tunceli)
Proje adı

:

Tunceli Çocuk Meclisi

Uygulayıcı

:

Tunceli Engelsiz Yaşam Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Tunceli

Kaç çocuğa erişildi?

:

48 çocuk (8-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Meclisi kuruluşu

Faaliyet Özeti

:

Çocukların değişik düzeylerde kendilerini etkileyen karar alma süreçlerine düzenli
ve sürekli bir şekilde görüş bildirmesi ve aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla

Tunceli iline bağlı ilköğretim, ortaokul ve lise resmi ve özel eğitim kurumlarından seçilen toplam 48 öğrenciden oluşan
“Çocuk Meclisi” kuruldu.

49

Göç ve İnsani Yardım Vakfı
“Çocuk Hakları Atölyesi” (Diyarbakır)
Proje adı

:

Çocuk Hakları Atölyesi

Uygulayıcı

:

Göç ve İnsani Yardım Vakfı

Uygulanan şehir/ler

:

Diyarbakır

Kaç çocuğa erişildi?

:

60 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Atölye Çalışması

Faaliyet Özeti

:

Yaptıkları atölye çalışmalarında, sanatsal etkinliklerle beraber 60 çocuğa ‘’Çocuk
Hakları’’ konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklar hem eğlendi hem de haklarının
ne olduğunu öğrendi. Çalışmanın sonunda çocuklar öğrendikleri hakları ile ilgili
akıllarında kalan maddeleri çizdiler. Ortaya birbirinden güzel resimler çıktı.
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Polatlı Duatepe Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği
“Voleybol ile Haklarımızı Yayıyoruz” (Ankara)
Proje adı

:

Voleybol ile Haklarımızı Yayıyoruz

Uygulayıcı

:

Polatlı Duatepe Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara/Polatlı

Kaç çocuğa erişildi?

:

200 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak

Faaliyet Özeti

:

Çocuklar, yaptıkları voleybol turnuvasında çocuk haklarına dikkat çekmek ve
farkındalık yaratmak için maçlara çocuk haklarının yazılı olduğu formalar ile
çıktı. Ayrıca üzerinde çocuk hakları teması olan voleybol topları Polatlı’daki çevre
okullara dağıtıldı.
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Başak Kültür ve Sanat Vakfı
“Çocuk Hakları için Bir Aradayız’’ (İstanbul)
Proje adı

:

Çocuk Hakları için Bir Aradayız

Uygulayıcı

:

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

25 çocuk (12-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Atölye Çalışması

Faaliyet Özeti

:

İki günlük bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde ilk olarak
Çocuk Hakları Uzmanı Zeynep Kılıç, “Çocuk Kim?” başlığıyla yaptığı sunumda,

tarihsel süreç içerisinde çocuk hakları konusunda yaşanan değişim ve gelişime dair paylaşımlarda bulundu. İkinci
oturumda ise Sosyal Hizmetler Uzmanı Figen Paslı, “Çocuk Haklarına Giriş” başlığı altında Türkiye’deki çocuk hakları
politikasına ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Ardından “Hak, çocuğa yönelik fiziksel istismar, cinsel istismar ve ihmal ”
kavramlarının ne anlam taşıdığını, hukuki karşılıklarının ne oluğunu aktardı.
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Türkiye Spina Bifida Derneği
“Engelli Çocuklara Yönelik Akran Zorbalığının Önlenmesi” (İzmir)
Proje adı

:

Engelli Çocuklara Yönelik Akran Zorbalığının Önlenmesi

Uygulayıcı

:

Türkiye Spina Bifida Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

İzmir

Kaç çocuğa erişildi?

:

73 Çocuk (6-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Spina Bifidalı ve diğer engelli çocukların akran zorbalığı ile nasıl başa
çıkabileceklerine dair eğitim

Faaliyet Özeti

:

6-18 yaş aralığında, okula giden Spina Bifidalı ve diğer engelli çocukların okulda
yaşadıkları sorunları, bu sorunları nasıl çözebilecekleri, engelli olmayan çocuklarla

nasıl rahat iletişim kurabilecekleri, gerektiğinde kendilerine iyi davranmayan kişilerden nasıl korunacaklarına dair
çocuklara bir eğitim verildi.
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Yol Arkadaşım Gençlik ve Spor Kulubü Derneği
“Hep Birlikte Hakkımızı Öğreniyoruz!” (Ankara)
Proje adı

:

Hep Birlikte Hakkımızı Öğreniyoruz!!

Uygulayıcı

:

Yol Arkadaşım Gençlik ve Spor Kulubü Derneği “

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

430 çocuk

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

Mamak ve Etimesgut Bölgesindeki 430 dezavantajlı çocuğa Çocuk Hakları Eğitimi
verilerek farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve “Benim Hakkım” çocuk şenliği
düzenlendi.

54

YÖRET Vakfı “Çocuk Aklı Çok Haklı” (İstanbul)
Proje adı

:

Çocuk Aklı Çok Haklı

Uygulayıcı

:

YÖRET Vakfı

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

Bilinmiyor

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Gençlik Grubu Kuruluşu

Faaliyet Özeti

:

Proje kapsamında 15 genç gönüllü ile grup çalışmalarına başlandı. Gruplar, Çocuk
Hakları konusunda duyarlılık sağlamak için çeşitli videolar çekti, röportajlar

yaptı. Çocuk Hakları tarihçesi ile ilgili dokümanlar gençlerle paylaşıldı. Grupların çoğu kendi okullarındaki üniversite
öğrencileriyle Çocuk Hakları konusundaki farkındalık düzeylerini öğrenmeyi amaçlayan röportajlar yaptı. Bazı gruplar
ise sokakta çocuklarla röportaj yapmayı tercih etti. Bir yandan Çocuk Hakları ile ilgili bilgiye ulaşılabilecek ve projenin
çıktılarının da yer alacağı bir web sitesi hazırlandı.
İnternet sitesi: http://cocukaklicokhakli.com/

55

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
“Çocuk Hakları Çocukken Öğrenilir” (Ankara-Mersin-İzmir)
Proje adı

:

Çocuk Hakları Çocukken Öğrenilir

Uygulayıcı

:

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara – İzmir -Mersin

Kaç çocuğa erişildi?

:

Bilinmiyor

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

Okul öncesi çağı çocukların (3-6 yaş) ailelerine ve öğretmenlerine çocuk hakları
konusunda eğitim düzenlendi. Eğitim sonunda çocuklarla paylaşılması için
hazırlanan çocuk hakları öğrenimini destekleyecek çalışmalar bulunduran kılavuz,
eğitim alan öğretmenler ile paylaşıldı.

YAŞASIN Derneği “Çocuk Sporcu” (İzmir)
Proje adı

:

Çocuk Sporcu

Uygulayıcı

:

YAŞASIN Derneği

Uygulanan şehir/ler

:

İzmir

Kaç çocuğa erişildi?

:

60 çocuk (7 – 14 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

Altınordu spor kulübünün altyapısında bulunan 10-18 yaşları aralığında bulunan
birçok çocuk sporcuya sahip oldukları hakların ne olduğu aktarıldı, altyapı

antrenörleri ve ilgili kulüp yöneticileri ile çalışmalar yapıldı. Proje çıktılarının spor kulüpleri ve çocuk sporcular için
kılavuz olarak kullanılması hedeflenmektedir.
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Gençlik Gruplarının Yapmış Olduğu Etkinlikler
Gönüllülük Zirvesi (Ankara)
Proje adı

:

Gönüllülük Zirvesi

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Ankara

Kaç çocuğa erişildi?

:

150’den fazla çocuk (14-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar ve erken ve zorla evlilikler konularını
içeren konferans

Faaliyet Özeti

:

Çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar konularının gündeme getirilip, tartışıldığı
Gönüllülük Zirvesi’ne, Türkiye’nin tüm illerinden davet ettiği katılımcılarıyla

birlikte üniversite sosyal sorumluluk ağının güçlenmesine de destek olunmuştur. Konferans ve etkinlikler süresince kurulan
bağların, ilerleyen süreçlerde sosyal sorunların çözümünde önemli rol oynaması beklenmektedir. Yine kurulan bu güçlü
bağlar sayesinde birlik ve beraberlik olgusunun güçlenmesine, yerelde uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin tüm
illerce paylaşılmasına ve toplumsal sorunlar ile ilgili ülke çapında kampanyalar organize edilmesine olanak sağlanması
Gönüllülük Zirvesi’nin amaçları arasındaydı.
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Çocuk Çözüm Kampı (İzmir)
Proje adı

:

Çocuk Çözüm Kampı

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

İzmir

Kaç çocuğa erişildi?

:

40 çocuk (14-18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocukların Karar Alma ve Çözüm Süreçlerine Katılımını Sağlamak İçin Çalışma

Faaliyet Özeti

:

Bu çalışmayla, 9-18 yaş arası çocukların aktif katılım ile karar alma mekanizmalarına
dahil olması, sorun çözme ve yaratıcılık becerilerinin arttırılması ve kentin sosyal
sorunlarına çözüm üretmesini hedeflenmiş. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen ana

etkinlik; 2 günden oluşan Çocuk Çözüm Kampıydı. Bu etkinlikte, 5’er kişiden oluşan 8 takımın kendilerine verilen 4
farklı başlıktaki vaka analizlerine masa moderatörleri ve hazırlanan materyaller eşliğinde çözüm üretmeleri sağlanmıştır.
İnternet sitesi linki: http://cozumkampi.com/
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Biz Birlikte Güçlüyüz (Manisa)
Proje adı

:

Biz Birlikte Güçlüyüz

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Manisa

Kaç çocuğa erişildi?

:

760 çocuk (11-14 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Akran Zorbalığı Hakkında Anket Çalışması ve Eğitim

Faaliyet Özeti

:

Biz Birlikte Güçlüyüz gençlik grubu akran zorbalığına dikkat çekmek, farkındalık
yaratmak ve çocuklara yardımcı olabilmek ve akran zorbalık düzeyiyle ilgili
araştırma yapmak maksadıyla anket çalışmaları yaptı.

Öğrencilerde akran şiddeti hakkında bilgi edinilmesi ve uygun yöntem eşliğinde çözüm eğitiminin belirlenen hedef gruba
kazandırılması; çocukların gelecek hayatlarına daha sağlıklı devam etmeleri adına kendi yol haritalarını kendilerinin
belirlemesi için okul, aile ve çocuk işbirliği farkındalığının kazandırılması amaçlandı.
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Çocuk Gazetesi (İzmir)
Proje adı

:

Çocuk Gazetesi

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

İzmir

Kaç çocuğa erişildi?

:

22 çocuk (8-12 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

E-gazetecilik, blog yazma ve çocuk hakları konulu eğitim

Faaliyet Özeti

:

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan Depark’ta 22 çocuğa bir
günlük e-gazetecilik ve blog yazma eğitimi verildi. Çocukların haberlerini

yayınlayabilmeleri için bir internet sitesi oluşturuldu. Çocukların gireceği haberler tamamen çocukların kendi kararlarına
bırakıldı. Eğitim sırasında ayrıca çocuklara, çocuk hakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında ise çocuklar
örnek haberlerini girdiler.
İnternet sitesi: http://www.cocukhaberci.com/
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Çocuk Hakları Elçileri (İzmir)
Proje adı

:

Çocuk Hakları Elçileri

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

İzmir

Kaç çocuğa erişildi?

:

48 çocuk (8-12 yaş aralığındaki çocuklarla)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi ve Atölye Çalışması

Faaliyet Özeti

:

Projeye paydaş iki okuldan seçilen öğrencilere çocuk hakları konusunda
bilgilendirme çalışması gerçekleştirmiştir. Çocuk Hakları ile ilgili deneyim

paylaşımlarından sonra atölye çalışması yapılmıştır. Elçiler, öğrendikleri haklarını kendi okullarında sunmak üzere atölye
çalışmasından ayrılırken, Bornova Belediyesi bürokratları tarafından katılım belgelerini almışlardır.
İnternet sitesi: http://www.cocukelciler.com/
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Haydi Kendi Öğrenme Araçlarımızı Tasarlamaya!
“Yetenekli Emojiler’’ (Antalya)
Proje adı

:

Haydi Kendi Öğrenme Araçlarımızı Tasarlamaya! ‘’Yetenekli Emojiler’’

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Antalya

Kaç çocuğa erişildi?

:

20 çocuk (7 -18 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Yaratı Öğrenme Araçları Tasarlama Atölye Çalışması

Faaliyet Özeti

:

Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı “Antalya Akdeniz Çocuk
Destek Merkezi’nde, “Çocuklarla Yaratıcı Öğrenme Araçları Tasarlama” atölyesi
kurulmuştur.

Proje kapsamında çocukların kendi öğrenme süreçlerine dâhil olabilmesi ve yaygın öğrenme araçları ile öğrenme
süreçlerinin güçlendirilmesi, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal kişiliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje devlet
tarafından bakım ve koruma altına alınan çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Projede çocuklar kendilerini ifade edebilmeleri
için günümüzde en çok kullanılan emojilerden bir çalışma yapmış ve kendilerini, düşüncelerini, isteklerini ifade etme
olanağı bulmuşlardır.
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Kendini Yerime Koy! (Bitlis)
Proje adı

:

Kendini Yerime Koy!

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Bitlis

Kaç çocuğa erişildi?

:

30 çocuk (çarpan etkisi ile 130 çocuk)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuğa yönelik şiddetin etkilerinin tartışılması ve drama çalışması

Faaliyet Özeti

:

Projede; ailesinde, akran grubunda veya çevresinde herhangi bir şiddet türüne
maruz kalmış çocukların bilinçaltlarına yerleşmiş ve yaşamlarına yansımış

olumsuz etkilerini drama yöntemini kullanarak açığa çıkarmak hedeflendi. Grupla beraber şiddet tanımlandı, şiddet türleri
belirlendi ve tanımları somutlaştıran örnekler grup ile paylaşıldı. Açığa çıkarılan düşünce yapıları hep birlikte tanımlandı,
çözüm önerileri üretilmeye çalışıldı. Kalıplaşmış yanlış düşüncelerin üstünde özellikle durularak atölye çalışmasının
farkındalık yaratması sağlandı. 8 oturum yapıldı ve her birinde çocukların fikirleri sözlü olarak alındı. Her oturumun
sonunda konuşulan, tartışılan her şeyin drama ve rol yapma teknikleri kullanılarak canlandırılması yapıldı.
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Çocuk Haklarımı Biliyorum (İstanbul)
Proje adı

:

Çocuk Haklarımı Biliyorum

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

30 çocuk (11-12 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Eğitimi

Faaliyet Özeti

:

Çocuk Çalışmaları Birimi’nin hazırlamış olduğu çocuk hakları videosu çocuklara
izletildi. “İleriye Doğru Bir Adım At” etkinliğini gerçekleştirildi. Bu etkinlikte

amaç çocukların kendilerini bir başkasının yerine koyabilmesi ve ayrımcılık ve dışlanmanın kaynağı olarak eşitsizliği
tartışabilmesiydi. Bunun için çeşitli rol kartları kullanıldı, o rolleri ve durumları düşünüp tartışmaları istendi. Gençlik
grubu, çok keyif alınan ve çocuklara bakış açısı katan bir etkinlik olduğuna dair geri dönütler aldı.
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Çocuk Hakları Atölyesi (Eskişehir)
Proje adı

:

Çocuk Hakları Atölyesi

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

Eskişehir

Kaç çocuğa erişildi?

:

218 çocuk (8-9 yaş aralığında)

Faaliyet türü / türleri

:

Çocuk Hakları Atölye Çalışması

Faaliyet Özeti

:

8 yaşındaki 218 çocuk ile birlikte toplamda üç oturumdan oluşan, üç farklı etkinlik
yapıldı. Her oturumda 3 genç görev aldı ve bu gençlerden biri uygulayıcı, biri

yardımcı ve biri gözlemci olarak katıldı. Çocuklara oyunlar eşliğinde hakların ne olduğu açıklandı.
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Çocukların Dilinden Çocuk Hakları Savunucusu (İstanbul)
Proje adı

:

Çocukların Dilinden Çocuk Hakları Savunucusu

Uygulayıcı

:

Gençlik Grubu

Uygulanan şehir/ler

:

İstanbul

Kaç çocuğa erişildi?

:

Youtube Videosu olarak yayınlandı

Faaliyet türü / türleri

:

Doğa ve Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Kısa Film

Faaliyet Özeti

:

Projede filmin teması, çocuklarla yapılan görüşmeler neticesinde doğa ve çocuk
haklarının üzerine oturtulmuştur. Toplamda beş çocukla çalışan ve bu çocuklarla

filmin her aşamasını beraber gerçekleştiren gençlik grubunun ortaya çıkardığı kısa film “Youtube” kanalında paylaşılmıştır.
Çocukların Yarını İçin Bugün Doğayı Koru: https://www.youtube.com/watch?v=yG-qnNrvvGM
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