2014 DESTEKLE DEĞİŞTİR

GÜNCELLEMELERİ

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) olarak
dinamik ve etkin bir sivil toplum için, bu
alana düzenli ve sosyal değişim odaklı kaynak
aktarımının büyük önem taşıdığına inanıyor
ve 2006 yılından beri sosyal yatırım alanında
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, “Değişim
için Bağış Projesi” altında, bireysel ve kurumsal
bağışçılığı teşvik etmek, bağışçılar vakıfları gibi
farklı modelleri Türkiye’de tanıtmak amaçlarıyla
çeşitli faaliyetler yürütüyor, alanın sorunlarını
tespit etmeye yönelik araştırmalar yapıyor,
yayınlar çıkarıyor ve çözüm önerileri sunuyoruz.
Bu yönde hayata geçirdiğimiz ve alana ışık
tuttuğuna inandığımız çalışmalarımızdan biri
de, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar,
Vakıflar ve Sosyal Adalet Araştırması. 2006
yılında yapılan araştırma, Türkiye’deki toplam

bağışların toplam hane halkı gelirlerinin
yüzde birine bile ulaşmadığını gösteriyor.
Bunun yanı sıra 2006 yılından bu yana düzenli
olarak Charities Aid Foundation tarafından
hazırlanan Dünya Bağışçılık Endeksi (World
Giving Index)’ne göre Türkiye 2014 yılında 135
ülke arasında 128. sırada yer alıyor. Bağımsız
araştırma kuruluşu Hudson Institute’e bağlı
Center for Global Prosperity tarafından
dünyada bağışçılığın geldiği durumu analiz
etmek amacıyla hazırlanan Filantropi Özgürlüğü
Endeksi 2015 (The Index of Philanthropic
Freedom 2015)’e göre ise, Türkiye 64 ülke
arasında 47’inci sırada yer alıyor. Bu veriler
göz önüne alındığında, Türkiye’de bağışçılık
kültürünün geliştirilmesi ve stratejik bağışçılığı
teşvik eden bir altyapının oluşturulması
gerekliliğinin doğduğu görülüyor.

Türkiye’de bağışçılığın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için farklı modellerin
uygulanmasının önemine olan inancımızla,
“Giving Circle” olarak bilinen ve dünyanın farklı
ülkelerinde başarıyla uygulanan uluslararası
modelin Türkiye uygulamasını 2014 yılında
“Destekle Değiştir” adıyla başlattık. Londra
merkezli The Funding Network (TFN)’un teknik
desteğiyle hayata geçirilen bu yeni kolektif bağış
yapma modeli sayesinde, toplumsal değişime
önem veren bireyler, fon kaynaklarına erişimi
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile biraraya gelerek
sosyal değişim yaratan projelerini tanıma ve bu
projeleri destekleme fırsatı yakaladılar.
TÜSEV 2014 yılında iki Destekle Değiştir etkinliği
gerçekleştirdi. Bu etkinlikler sayesinde
sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve

bağışlarıyla destek vermek isteyen 190’dan
fazla kişi 7 STK’nın projeleriyle tanıştı ve 100
bin TL’nin üzerinde bağış taahhüdünde bulundu.
Destekle Değiştir çatısı altında biraraya gelen
bireyler yaptıkları bağışlarla daha fazla etki
yaratmanın yanı sıra, toplumsal sorunlar ve
bağışçılık alanında da bilgi edindiler. STK’lar
ise çalışmaları hakkında daha fazla farkındalık
yarattıkları gibi dinamik ve esnek bir fon
kaynağına ulaşma imkanı buldular.
TÜSEV önümüzdeki dönemde de Değişim için
Bağış projesi kapsamında Destekle Değiştir
pilot etkinliklerini sürdürecek, etkinliğin pilot
uygulamasını gerçekleştirmekle ilgilenen
kişi ve kuruluşlara teknik destek sağlamaya
devam edecek. Bu kapsamda, Destekle Değiştir
etkinliği TÜSEV’in teknik desteğiyle 3 Haziran

2015 tarihinde Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı ev
sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 52 kişinin
katıldığı etkinlikte 44 bağışçı 3 STK’ya yaklaşık
47,500 TL bağış taahhüdünde bulundu.
Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye’ye uyarlama
ve uygulama sürecinde tecrübe ve bilgilerini
paylaşarak TÜSEV’e destek olan TFN ekibine,
Türkiye’deki uygulamanın başarılı bir şekilde
yürütülmesi konusunda var gücüyle çalışan
Destekle Değiştir Uygulama Komitesi üyelerine,
hepimizin hayatına dokunacak ilham veren
projelerini sunan STK temsilcilerine ve sosyal
değişimin gücüne inanarak özveriyle katkıda
bulunan değerli destekçilere çok teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
TÜSEV

Bu metin, İstanbul’da gerçekleştirilen iki
Destekle Değiştir etkinliğine katılanlara ve
STK destekçilerine altıncı ve on ikinci aylarını
doldurmuş projeler hakkında bilgi vermek
amacıyla hazırlanmıştır. Güncellemeler
etkinliğe katılan STK’lar tarafından bizzat
hazırlanılmış olup, gelişmeler STK’ların kendi
dillerinden aktarılmaktadır.

13 MAYIS 2014
ETKİNLİĞİNDE YER ALAN
STK’LAR VE PROJELERİ
Destekle Değiştir Türkiye’de ilk kez
13 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da
uygulandı. Bu ilk etkinlik modelin yerel
kültür ve alışkanlıklara uyarlanmasını ve
bireylerin STK’ları tanımalarını sağladı.
Bireyler, desteklerinin hangi projelerde ve
ne ölçüde kullanıldığını sorgulama fırsatı
buldular. 13 Mayıs etkinliğinde projelerini

tanıtan Herkes için Mimarlık Derneği, Karakutu
Derneği, Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet
Karşıtları Derneği (Duy-Der) ve Muş Kadın
Derneği (Mukadder) etkinlik sonrası da
büyüyen desteklerle projelerine başladılar.
86 kişinin katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte 70 kişi dört proje için toplam
55,200 TL destek taahhüdünde bulundu.

MUŞ KADIN DERNEĞI (MUKADDER)
KADIN KAHVESI PROJESI
Destekle Değiştir ile tanışalı neredeyse bir
yıl olmuş! Bu güzel buluşma Muş’ta kadınları
odak alan bir kadın yerinin açılmasına ön ayak
oldu. Sizlerin karşısına “Kadın kahvesi” fikriyle
çıktık. O gün sizlerden gelen fikir ve eleştirileri
de değerlendirerek adı Jin Mahal (kadınların
buluştuğu, toplandığı yer) olan kadın hakları,
kadın istihdamı konularına öncelik veren bir
kafe açtık. 19 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da,
Destekle Değiştir programından döndükten
sonra kadın kahvesi projemiz bir durgunluk

yaşadı çünkü etkinlik sonrasında topladığımız
destek miktarı böyle bir yerin açılmasına
yetecek bir meblağ değildi. Yerel kaynaklar
konusunda Muş’ta hele ki bir kadın derneği
için destek bulmak oldukça zordu. Ne yazık
ki yaptığımız başvurulardan da hiçbir geri
dönüş alamadık. Sonunda dernekten bir
arkadaşımız olan Elif Çetinbaş, KOSGEB destekli
girişimcilik sertifikasını bu iş için kullanmak
istediğini bildirdi. Bu konuyla ilgi KOSGEB’le
görüşmelerimiz başladı.

KOSGEB Kadın Kahvesi projesi için 15,000
TL destekte bulundu. Bunun yanı sıra
görüştüğümüz birkaç esnafın bize esneklik
sağlayacağını öğrendik. Taksitli olarak ve borçla
gıda ürünleri almak üzere bir anlaşma yaptık.
İşin hayal ortağı altı kadınla beraber kafe
için kirası uygun, ulaşılabilir bir yer bulduk.
Böylece uğurumuz olsun diye 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde Jin Mahal/Kadın
kahvesini kadınlarla birlikte açtık.
Jin Mahal/Kadın Kahvesi’nde kadın
toplantıları yapıyor, hem hak bilinci
oluşturmaya hem de ev dışında bir mekâna
gelmelerini sağlayarak kadınların sosyal
hayata katılımlarına destek olmaya
çalışıyoruz. Her Cuma 18.00-20.00 arası kadın
konulu ücretsiz film gösterimleri yapmaya
başladık. Üç kadın burada çalışarak kendi
parasını kazanıyor (biri Muş’lu bir ev kadını,
diğer ikisi öğrenci). Ayrıca dönüşümlü olarak
evde hazırladıkları yiyecekleri kafede satarak
ekonomik hayatlarını güçlendirmeye çalışan

yaklaşık ona yakın kadın var. Jin Mahal/Kadın
Kahvesi’nde birçok iç dizaynı, geri dönüştürerek
yaptık, ekolojik bakış açısını da unutmadık. Mesela
merdivenden oluşturduğumuz küçük kitaplığımıza
kadın kitapları, dergiler koymaya çalışıyoruz.
Henüz içerik olarak zengin olmasa da görenlerin
beğendiği bir köşe oldu. Destekçileri her geçen
gün artan Jin Mahal/Kadın Kahvesi erkek
işletmelerin karşısında zorlansa da ilkelerinden
ve kuruluş amacından sapmayarak varlığını
devam ettirmeye çalışıyor.
Hayalimizi gerçekleştirmek için bizi
desteklediğiniz ve cesaretlendirdiğiniz için
teşekkürler.
Her türlü görüş, öneri ve desteklerinizi bekliyoruz.
Sevgiler,
MUKADDER’li Kadınlar
www.facebook.com/pages/Jin-Mahal/8830221
08386144?sk=info&tab=overview

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE
ŞIDDET KARŞITLARI DERNEĞI (DUY-DER)
ÇOCUKLAR IÇIN MAYIN VE ÇATIŞMA ATIKLARI
EĞITIM PROJESI, DERSIM KÖYLERI
Bu proje Toplumsal Duyarlılık Derneği (Duy-Der)
tarafından, mayın ve çatışma atıklarının (PAM)
sebep olduğu patlamalardan kaynaklı yeni ölüm
ve yaralanmaları engellemek üzere hazırlanan
çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim
Projesi’nin Dersim ili için planlanan aşamasını
oluşturmaktadır. Dersim ili, mayın ve çatışma
atıkları konusunda risk barındıran yerleşim
yerlerinden biridir.
Dersim ili için planlanan “Çocuklar için
Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim Projesi”
ile Dersim merkez ve 6 ilçesinde (Ovacık,
Hozat, Pülümür, Nazimiye, Mazgirt
ve Pertek) bulunup, mayın ve çatışma
atıkları ile ilgili risk barındıran yerleşim
yerlerine yakın, devlete bağlı 50 ilkokul ve
ortaokulda uygulanarak 8.592 çocuk ve 387
öğretmene ulaşılmıştır.

DUY-DER tarafından hazırlanan 1-1,5 saatlik
eğitim programı her okulda ayrı ayrı
uygulanmıştır. Okullarda uygulanan eğitimlere
öğretmenlerin de katılımı sağlanarak, projenin
uygulandığı her okula mayın ve çatışma
atıklarını tanıtan posterler asılmıştır.
Çocuklara “Hızır Dede” kitapçıkları
dağıtılmış, kitapçıkta bulunan bilgiler,
bu çocuklar sayesinde anne babalarına, diğer
kardeşlerine ve diğer çocuklara ulaşacaktır.
Proje; Türkiye’nin Kürt bölgesi olarak tanımlanan
alanlardan birinde uygulanarak, çocukların
yaralanma veya ölümünü engelleyecek amaç ve
hedefleriyle, Barış Sürecine katkı sunmaktadır.
Proje Destekle Değiştir etkinliği kapsamında
alınan destekler ve Açık Toplum Vakfı’nın hibe
desteğiyle hayata geçirilmiştir.
DUY-DER

HERKES IÇIN MIMARLIK DERNEĞI
ATIL KÖY OKULLARI OVAKENT PROJESI
13 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Destekle
Değiştir etkinliğinde destek olduğunuz Atıl
Köy Okulları, Ovakent Zihinsel Engelli İş
Okulu Projesi’nin son durumu hakkında sizi
bilgilendirmek istiyoruz:
17-19 Haziran 2014 tarihlerinde 25 lise
öğrencisinin katıldığı “Peyzaj ve Cephe Atölyesi”
ile başlayan çalışmalarımız 9-23 Temmuz
2014 tarihlerinde 37 üniversite öğrencisinin
katıldığı “Uygulama Atölyesi” ile devam etti.
Uygulama atölyesinden sonra kalan eksiklerimizi
toparlamak amacı ile Ağustos ve Eylül aylarında
da Ovakent’te kalıp okul yenilemesini ve bahçe

düzenlemesini bitirdik. Bu süreçte birçok
kurum ve kişiden hem maddi hem aynı destekler
aldık. Okul inşaatı tamamlandıktan sonra
Erginoğlu Çalışlar Mimarlık ve AKG Gazbeton’un
katkılarıyla 2015 Ocak ayında bahçede
başladığımız yemekhane inşaatını Mayıs’ın ilk
günlerinde bitirmiş olacağız. İzmir ve Ödemiş
Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptığımız
protokol gereğince binada geçtiğimiz 2014
Eylül’ünde başlaması gereken eğitim faaliyetleri
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün programlarını
yenilemesi neticesinde 2015 Eylül ayı için
planlandı.

Bu süreçte Ovakent’te yapılan bu çalışmaların
yanında sizlerle paylaştığımız Atıl Köy Okulları
web sitesi fikrimizi de hayata geçirdik. Bilgi
girişlerini tamamlamadığımız için henüz
sitenin lansmanını gerçekleştirmedik, ancak
www.atilkoyokullari.com adresinde açık olan
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Atıl Köy Okulları
Projesi’nin Ovakent’in ardından şu anda devam
ettiği duraklar ise Muğla Datça Mesudiye Köyü
ve Diyarbakır Kulp Narlıca Köyü.
2014 yılı içerisinde Sabancı Vakfı tarafından
Fark Yaratanlar Programına seçildik ve
Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından

mimarlığa katkı ödülü aldık. Ayrıca Derneğimiz
adına Emre Gündoğdu Bilgi Üniversitesi
Genç Sosyal Girişimciler Programı’nın 10
finalistinden biri oldu. Bizleri sevindiren tüm bu
gelişmelerde sizin verdiğiniz desteğin önemli
bir payı olduğunu düşünüyoruz.
Değerli destekleriniz için tekrar teşekkür
ederiz. İlerdeki projelerimizde de sizi
yanımızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
Herkes İçin Mimarlık Derneği
www.atilkoyokullari.com

KARAKUTU DERNEĞI
HAFIZA YÜRÜYÜŞÜ PROJESI
Kentimizin sokaklarına dağılıyoruz, yeniden
bakıyoruz. Karakutu’sunu dinlemeye başlıyoruz…
“Hafıza Yürüyüşü” etkinliği 8 Şubat
Pazar günü Beyoğlu ve Şişli bölgelerinde
gerçekleşti!
18-25 yaş arasındaki gençlerle yaptığımız
saatlerce toplantının, uzman görüşlerinin
ve yerel tarih araştırmalarının sonucu
hazırladığımız Hafıza Yürüyüşü ortaya çıktı.
8 Şubat 2014 Pazar günü gerçekleşen ilk
uygulamaya çoğunluğu üniversite öğrencisi
28 genç, katılımcı veya anlatıcı olarak katıldı.
Gençlerin katılımcı ve formel olmayan
metotlar ile “öğrenen” değil “keşfeden”
olduğu ve her aşaması ile “özgün” ve “yeni”
olan Hafıza Yürüyüşü ile gençler küçük
gruplar halinde ipuçlarını buluyor ve şehrin
detaylarında gizli olan ayrımcılık ve şiddet
hikayelerini keşfediyor.
İşaretleri takip edip mekânlara ulaşabilen
gençleri orada genç anlatıcılar karşılıyor,

mekânlar ve o mekânların geçmişini anlatıyor.
Yürüyüş’ün başında ve sonunda yapılan
oturumlarla da geçmişte yaşanan büyük hak
ihlalleri ve haksızlıklar nasıl hatırlanmalı
ve bir daha yaşanmaması için bireysel
sorumluluklarımız nelerdir sorularına cevap
aranıyor.
Katılımcı gençlerden gelen yorumlar, Hafıza
Yürüyüşü’nün Beyoğlu ve Şişli’nin şimdiye
dek defalarca önünden geçtikleri mekânlarına
dair merak geliştirmelerine, kendi toplumsal
sorumluluklarını hatırlamalarına ve farklı bir
perspektiften gözden geçirmelerine davet ettiği
yönünde idi. Bu da bize hem çok yol aldığımızı
hem de önümüzde uzun ve heyecanlı bir süreç
olduğunu gösterdi.
Bu noktaya gelebilmemizi, bize en başından
beri inanan bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve
Karakutu dostlarına borçluyuz.
Karakutu Derneği
www.karakutu.org.tr

16 ARALIK 2014 ETKİNLİĞİNDE
YER ALAN STK’LAR VE PROJELERİ
İkinci Destekle Değiştir etkinliği 16
Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da
düzenlendi. Toplumsal konulara duyarlı
bireyler, Sinemasal Kültür Sanat
Derneği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme
Derneği (TTM) ve Sosyal Politikalar Cinsiyet

Kimliği ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Derneği’nin (SPOD) projeleri hakkında bilgi
aldı. 104 kişinin katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte 92 kişi üç proje için toplam
45,850 TL destek taahhüdünde bulundu.

SOSYAL POLITIKALAR
CINSIYET KIMLIĞI VE CINSEL YÖNELIM
ÇALIŞMALARI DERNEĞI (SPOD LGBTİ)
ACIL DESTEK HATTI PROJESI
Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel
Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD),
Destekle Değiştir kapsamında da
desteklenen projesi ile 11 Nisan Cumartesi
günü 09:30 – 18:00 saatleri arasında Mor
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile birlikte “Şiddet
Atölyesi” başlıklı bir atölye gerçekleştirdi.
LGBTİ haklarının tesis edilmesi için bireylerin
güçlendirilmesi, harekette eşgüdümün

sağlanması, uzman kapasitelerinin artırılması ve
karar alıcılara yönelik savunuculuk çalışmalarını
amaçlayan proje ile aynı zamanda bir başka amaç
da alanda mücadele eden LGBTİ aktivistlerini
güçlendirmek ve şiddet başvuruları alırken
hem kendimizi hem de danışanlara nasıl
davranmamız gerektiğini ve karşılıklı birbirimizi
nasıl koruyacağımızı öğrenmek ve deneyim
paylaşımında bulunmaktı.

Atölyeye LGBTİ hak mücadelesi veren Listag Aile
Grubu, Kaos GL, Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar
ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ
örgütlerinden aktivistler ve bağımsız aktivistler
katıldı.
Yıllardır şiddetle mücadele eden Mor Çatı Kadın
Sığınağı Vakfı, tam gün süren bu atölyede şiddet
başvuruları ile ilgili kısaca şimdiye kadarki
deneyimlerini; feminist bakış açısı ile
psikoloji ve erkek şiddetine yaklaşım/sınır
koyma ve kendimizi koruma yöntemleri,
ev içi/yakın ilişkilerde şiddete uğrayanlara
destek olmak, başvuru teknikleri ve erkek
şiddetiyle mücadelede 6284 sayılı Kanun gibi
başlıklarla anlatmaya çalıştı.
Atölye, yine Mor Çatı’nın bu tarz atölyelerde
kullandığı “bir aşk hikâyesi” üzerine başladı.
SPoD LGBTİ’nin önerisi üzerine Mor Çatı bu
hikâyeyi bu defa bir trans kadının hikâyesine
dönüştürerek kullandı.

Mor Çatı gönüllüsü ve sosyal çalışmacı Tanja
Unutw ve Açelya Uçan moderatörlüğünde,
hikâye bir trans kadın olan Zenan’ın aile, toplum
ve aşk üçgeninde yaşadığı şiddet türlerini
anlatan bir hikâye oldu. Burada katılımcılar,
hikâyede geçen şahıslar üzerinden beyin
fırtınaları yaparak karakterleri iyi – kötü
skalasına göre ayırdılar. Ardından nedenleri ile
tartışıldı.
Psikolog Aylin Ülkümen ve Martina Gaidzik
moderatörlüğünde ise feminist
bakış açısı ile psikoloji ve erkek şiddetine
yaklaşım/sınır koyma ve kendimizi koruma
yöntemleri oturumunda, şiddet başvurularında
deneyimlenen taktikler üzerine konuşuldu.
Katılımcılar, kendi başvurularından örnekler
vererek karşılaştırma yapma fırsatı buldular.
SPoD LGBTİ
www.spod.org.tr

SINEMASAL KÜLTÜR SANAT DERNEĞI
SINEMASAL FESTIVALI PROJESI
DOĞU ANADOLU ETABI
SineMASAL, iki yıllık saha tecrübesinin
ardından 30 Aralık 2014 günü Cezayir
Restaurant’da yapılan lansman ile 2015
Doğu Anadolu etabı çalışmalarına hızla
başladı. 16 Aralık’ta Pera Müzesi’nde
verdiğiniz destekleriniz ile siz de bu
değişime ortak oldunuz.
Sizlere sunmuş olduğumuz yol haritamızda
SineMASAL’a ileteceğiniz desteklerin çoğalan
etki ile artacağını ve Doğu Anadolu’nun
kırsalında yaşayan çocuklara umut olacağını
belirtmiştik.
Destekle Değiştir etkinliğinin ardından
derneğimizde 10.550 TL destek sağlandı.
Bu kaynağı çoğaltabilmek adına aktif
tanıtım faaliyelerinde bulunduk ve 8 Ocak’ta

tamamlanan Fongogo Kitlesel Fonlama
kampanyamızda hedeflediğimiz 70 bin TL
rakamını aşarak 81.020 TL ile bu alandaki
Türkiye rekorunu kırdık.
Bir hayal ile birlikte yola çıkan SineMASAL’ın
2015 Doğu Anadolu Etabı destekçilerinden
biri olarak bizi yalnız bırakmadığınız için
sizlere en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Bu uzun ve keyifli yolculuğumuzda fikir,
öneri ve referanslarınız ile bizi yalnız
bırakmayacağınıza gönülden inanıyoruz.
Her şey bir çocuğun daha geleceğine ışık
yakabilmek için.
Derin saygılarımızla,
Sinemasal Kültür Sanat Derneği
www.sinemasal.org

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZI
ÇOCUKLARLA BEDEN VE RITIM ATÖLYESI PROJESI
Beden ve ritim atölyesi 28 çocuğun
başvurusuyla Mart ayında atölye eğitmeni
Onur Yusufoğlu ve asistan Hasan Kızıllar
ile çalışmalarına başladı. Çok büyük bir
alanın olmaması nedeniyle 12 çocukla başlayan
çalışma, 26 Haziran’da çocukların kendi
yarattıkları kompozisyonları da içeren bir
gösteri ile yaza merhaba dedi.
Atölyeye başvuran çocuklar daha önce
herhangi bir müzik ve ritim çalışmasına
katılmadıkları için motivasyonları yüksek,
öğrenmeye hevesli ve disiplinliler. Asistan
eğitmen Hasan Kızıllar’ın mahallede tanınan
biri olması çocukları olumlu yönde etkiliyor.
Özellikle problemli davranışlar gösteren Roman
çocuklarla “abi-kardeş” ilişkisi yaratarak
hem onlara model oluyor, hem de gruba
katılmalarını teşvik ediyor.

Çocukların Hasan ile ilişkileri çok iyi.
Hasan derslerde çok dikkatli ve disiplinli...
Dezavantajlı bölgelerde çocukların motor
gelişimleri genelde zayıf olduğu için beden, el,
kol koordinasyonunda zorluklar yaşanabiliyor.
Bu atölye bu gelişimi desteklediği için de
önemli. Özellikle kompozisyon derslerinde bir
ekip olarak çalışma yapmaları gerektiğinden
birbirlerini dinleme, gözlemleme, aynı anda
hareket etme, ortak hedef belirle gibi konularda
da başarı gösterdiler.
Atölyede şimdiye kadar sağ-sol egzersizleri,
müzikte zaman ve tempo üzerine egzersizler ve
kompozisyon çalışması yapıldı. Beden ve Ritim
Atölyesi yeni döneminde Eylül ayında tekrar
başlayacak.
Tarlabaşı Toplum Merkezi
www.tarlabasi.org

Değişim için Bağış projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiye
www.degisimicinbagis.org linkinden ulaşabileceğiniz gibi bizi
Facebook (facebook.com/degisimicinbagis) ve
Twitter (@sosyalyatirim) hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

