HAYAT SENDE DERNEĞİ
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1.ÖNSÖZ

Birçoğumuz yaşamımızın bir bölümünde yaşam amacımızı sorgularız. Nereden geldik,
nereye gidiyoruz, yaşamda sadece tüketmek için mi varız gibi sorular kafamızın içinde
dolanır durur. Gönüllülük bu noktada kişinin maddi bir beklentisi olmaksızın, birey, toplum
ve gezegen için bulduğundan daha iyi bir dünyaya ulaşma çabası olarak önemli bir
noktada durmaktadır.
Hayat Sende Derneği olarak 2007 yılında koruma altında yetişen bireylerce
kurulduğumuzdan bu yana gönüllü emeğiyle ilerledik. Amacımız, koruma altında yetişen
bireylerin dünyalarına değer katmak oldu. Gönüllülüğü bir felsefe ve yaşam biçimi
olarak benimsemek, dernek bünyesinde çalışanların bir gönüllü perspektifi edinmesini
sağlamak ve giderek karmaşıklaşan dünyanın sosyal ve çevresel problemlerinde dernek
bünyesindeki edindikleri deneyimlerle yalnız koruma altındaki çocuklar için değil, tüm
sorunların çözümünde fark yaratan, yıldız ışıklı bireyler olmalarını sağlamak için çalıştık.
Bu noktada, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin birçoğunun deneyimlediği sorunları bizler
de deneyimledik. Örneğin, ABD gibi sivil toplumun geliştiği ülkelerde, yüksek lisansların %20
’si sivil toplum kuruluşu yönetimi ile ilgilidir. Ülkemizde ise, hala yalnızca birkaç üniversitede
sivil toplum çalışmalarına ilişkin bölümler vardır. Bizlerin ülkemizdeki diğer STK’lar gibi, alaylı
bir şekilde düşe kalka öğrendiğimiz bir gönüllü yönetim politikamız oluşmuş durumdadır.
Bu politikanın hala tam olarak oturmadığının bilincinde olmakla beraber, sizlerin de
katkılarıyla öğrenmeye açık bir örgüt olarak daha da geliştirilebileceğine inanıyoruz.
Elinizde tuttuğunuz bu raporda, Hayat Sende Derneğini, kurumsal yapımızı, hedef
kitlemizi, hedef kitlemizle çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, gönüllülerle birlikte
düzenlenen etkinlikleri kısaca özetliyoruz. Yanı sıra, dernek bünyesindeki gönüllü çalışma
modellerini de aktarıyoruz.
Sizlerden beklentimiz bu raporu detaylıca incelemeniz ve Hayat Sende Derneğindeki
gönüllülüğün sizlere uygun olup olmadığına karar vermeniz. Bizler gönüllünün çalışacağı
sivil toplum örgütünü seçmesinin bir hak olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde, sivil toplum
örgütünün de çalışacağı gönüllüyü seçmesi bir haktır. Bu doğrultuda, karşılıklı olarak
beklentilerin tam karşılandığı anda koruma altındaki çocukların hayatında hep birlikte
fark yaratabileceğimize inanıyoruz.
Sokrates’in “Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez.” sözüyle hayatınızı sorguladığınız,
hayat amacınızı bulduğunuz bir gönüllü yolculuğu diliyor, içten saygı ve selamlarımızı
iletiyoruz.
Cansu AÇIKGÖZ
Gönüllü Yönetim Birimi Koordinatörü
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2.BİZ KİMİZ?
2.1. Hayat Sende Derneği

2.2.3. Temel Değerler

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, 2007 yılında
devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç
tarafından kurulmuştur. Hayat Sende bu haliyle bir özörgüttür.

2.2.3.1. Partiler Üstülük

Öz örgüt: Bir sorundan etkilenenlerin “Benden sonrası
tufan.” demeyip, başkaları da etkilenmesin diye o
sorunun çözümünde rol almaya çalışmasıdır.
Hayat Sende, devlet koruması altında yetişen çocuk
ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde,
ayrımcılığa uğramadan hayata atılması amacıyla
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Hayat Sende yaptığı çalışmalar birçok kez ulusal ve
uluslararası ödüllere layık görülmüştür.

2.2. Vizyon, Misyon, Temel Değerler
2.2.1. Vizyon
“Yuvaların olmadığı, koruma altında yetişen çocuk ve
gençlerin sevgi dolu aile ortamlarında hayata eşit ve
güçlü şekilde hazırlandığı bir dünya”

2.2.2. Misyon
“Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan
ayrılan gençlerin hayatlarına yenilikçi çözümler
getirmek”
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Hayat Sende yaptığı lobicilik ve savunuculuk
faaliyetleriyle zaman zaman siyasete müdahil
olabilmektedir. Gençliğin karar alma mekanizmalarına
daha fazla dahil edilmesini savunan Hayat Sende, bir
partiye ve gruba bağlı değildir. Ayrıca, sivil toplumda
yaygın olarak görülen kariyerizm eğilimlerinden de her
şekilde kaçınır ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütür.

2.2.3.2. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Hayat Sende, tüm karar alma süreçleri ve mali
işlemlerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşır. Ayrıca,
tüm paydaşların Şeffaflık Hattı aracılığıyla Hayat
Sende’nin işlemleri hakkında net ve açık bir şekilde
bilgi edinilmesini sağlar.

2.2.3.3. Hak Temellilik
Hayat Sende tüm çalışmalarını çocuk ve gençlerin
edilgen yardım alıcılar olması temelinde değil, haklarını
arayan etken bireyler olması temelinde yapar. Ayrıca,
kanunların hak olarak tanımladığı alanları ilgili kurumlara
hatırlatmak ve gerekli işlemleri yaptırmak için çalışmalar
gerçekleştirir.

2.2.3.4. Eşitlik
Hayat Sende’nin proje ve faaliyetlerinden herkes; dil, ırk,

renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin yararlanabilir.

2.2.3.5. Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık
Hayat Sende, sivil toplumun en yenilikçi örgütlenme modeli olduğuna inanır. Bu bağlamda, yenilikçi faaliyetleri,
proje örnekleri ve örgütlenme modelleri bünyesinde uygular. Kimseyi yenilikçi fikirlerinden dolayı suçlamaz,
ayıplamaz, yargılamaz; aksine herkesi yaratıcı fikirlerin yeşermesine teşvik eder. Yenilikçi uygulamaların sorumluluğu,
süreç başarısız olsa bile tüm karar verenler tarafından ortaklaşa üstlenilir. Ayrıca, herkesin sorun olarak gördüğü
alanlara çözüm odaklı bir tutum sergiler.

2.3. İçinde Bulunduğumuz Ağlar
2.3.1. Ulusal Ağ ve Platformlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar
Ulusal Gençlik Parlamentosu
Türkiye Küçük Millet Meclisi
Ulusal Gönüllülük Komitesi
Uçan Süpürge Çocuk Gelinler Platformu
Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi
Açık Açık Platformu

2.3.2. Uluslararası Ağ ve Platformlar
•
•
•
•
•
•

Family For Every Child Ağı
International Foster Care Organisation (IFCO)
Eurochild Ağı
Ashoka Vakfı Sosyal Girişimciler Ağı
Asia Society Asia21 Sosyal Girişimciler Ağı
Better Care Network
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3.

HAYAT SENDE’NİN
ORGANİZASYON YAPISI NASILDIR?

Hayat Sende hiyerarşinin en aza indirildiği yatay
bir örgütlenme modeliyle çalışmaktadır. Bununla
birlikte, “Nerede toplum varsa orada hukuk vardır.”
gerçeğinden hareketle, belirli bir kurumsal yapılanma
oluşturmuştur. Bu kurumsal yapılanma içinde Genel
Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu,
Genel Sekreterlik bulunmaktadır. Genel Sekreterliğin
altında ise birimler oluşturulmuştur.

3.1. Genel Kurul
Derneğin yönetim ve denetleme kurulunu seçer.
Derneğin tüm iş ve işlemlerini denetler. Genel kurulda
tüm üyeler oy kullanır. Derneğin en yüksek karar
organıdır. Genel Kurul üç yılda bir yapılır.

3.2. Denetleme Kurulu
Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek
üyeden oluşur. Derneğin tüm iç ve dış işlemlerini
denetlemekle yükümlüdür.

3.3. Yönetim Kurulu
Derneğin karar organıdır. Genel kurul tarafından 7 asil
ve 7 yedek üyeden oluşmak üzere seçilir.

3.4. Danışma Kurulu
Genel sekreterlik tarafından önerilen ve Yönetim
Kurulunca uygun görülen sivil toplum ve çocuk koruma
sistemi alanındaki uzmanlardan oluşur. Yılda iki kere
6

toplanır ve Hayat Sende’nin kurumsal ve kamusal yol
haritalarının oluşturulmasına katkı sağlar.

3.5. Genel Sekreterlik
Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Sekreter
tarafından koordine edilir. Dernekteki tüm birimler Genel
Sekreterin koordinasyonunda çalışmalarını yürütür.
Genel sekreterlik bünyesinde aşağıdaki birimler yer
almaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İletişim Birimi
Kaynak Geliştirme Birimi
Savunuculuk Birimi
Planlama ve Koordinasyon Birimi
Gönüllü Yönetim Birimi
Proje ve Faaliyet Uygulama Birimi
Ağlar ve Platformlarla İlişkiler Birimi
Burs ve Faaliyet Birimi
Destek Hizmetleri Birimi

4.

HAYAT SENDE’NİN
ORGANİZASYON YAPISI NASILDIR?

Hayat Sende’nin hedef kitlesi 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
kapsamında haklarında bakım tedbiri uygulanan
çocuklar, bu çocuklara farklı bakım modellerinde
bakmakla/ebeveynlik etmekle yükümlü bireyler ile
bakım tedbiri sona eren veya sonlandırılan çocuk
veya bireylerdir.

Çocuğa Yönelik
Hizmetler

Çocuk Sayıları

Kuruluş Bakımı Altında
Bulunan*

14.214

Yukarıdaki teknik bilgiyi daha anlaşılır kılmak istersek,
çocuk evi, sevgi evi, yetiştirme yurdu, çocuk destek
merkezi, koruyucu aile ve evlat edinme modellerinde
kalan çocuklar, ayrılan bireyler, bakım verenler, biyolojik
ve kalbiyolojik anne veya babalar olarak ifade
edebiliriz.

Koruma Altına Alınmadan
Aile Yanında Destek Verilen
(SED)*

119.537

Aileye Döndürülen Çocuk*

11.485

Biyolojik ailesi yanında bakım şansı olmayan çocukların
gönüllü aile, koruyucu aile yada evlat edinen aile
yanında yaşamasının sağlanmaktadır. Biyolojik ailenin
yerini tutan bu ailelerle çocukların ilişkisine “kalbiyolojik”
denmektedir.

Evlat Edindirilen (1982’den
bu yana)*

16.809

Koruyucu Aile Yanında
Bakımı Sağlanan**

6.468

Koruyucu Aile Sayısı**

5.289

Kalbiyolojik ne mi demektir?
Hukuk dilinde, mevzuatta ve alanda çalışan
profesyonellerce sıklıkla biyolojik aile tabiri yerine
“öz çocuk” - “öz aile” gibi kavramlar kullanılmakta, bu
durum aileleri rencide etmektedir. Halbuki kalbiyolojik
kelimesi ne de güzeldir.
İstemeden de olsa çalıştığımız kitleleri incitmemek için
“Doğru Sözlük” çalışmamızı inceleyin.
Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine
göre hedef kitlemizin sayıları aşağıda bulunuyor.

Çocukları sayı olarak görmek kolay, onları bir birey
olarak algılamak zordur. Buna ilişkin Yuvalardaki
Projelerin Etik Kodu çalışmamızı inceleyin.
Halen kuruluş bakımı altında bulunan kaç çocuk var?
Koruyucu aile yanında bulunan kaç çocuk var?
Evlat edindirilen kaç çocuk var?
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Çalıştığımız Grupların Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz
Koruma altında yetişen bireyler birçok sorunla karşı
karşıyadır. Ayrımcılığa uğrama, haklarına erişememe,
medyada ve toplumda etiketlenme, temel yaşam
becerilerini kazanamadan hayata atılma bunlardan
bazılarıdır.
Hayat Sende olarak koruma altında yetişen
bireylerin gelişmiş ülkelerdeki gibi aile ve toplum
temelli hizmetlerden yararlanarak hayata atılmasını
savunuyoruz. Ayrıca, personel eliyle bakım dediğimiz
bakım modellerinin son bulmasını istiyoruz.
Aile ve Toplum Temelli Hizmetler nedir?
Koruma altındaki çocukların koruyucu aile ve evlat
edinme modellerinde, toplumun içinde hayata
hazırlanmasıdır.

ettiğimiz Sosyal Duvarları Yıkalım projemizi incelediniz
mi?
Sosyal Duvarları Yıkalım projesi nedir?
Eğitim ortamında koruma altındaki çocuk ve gençlerin
uğradığı ayrımcılıkla mücadele etmek için uyguladığımız
Etiketsiz Eğitim projemizden haberdar mısın?
Etiketsiz Eğitim projesi nedir?
Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerinin en
önemli sorunlarından birisi, temel yaşam becerilerinin
kazandırılmasına yönelik çalışmaların yetersizliğidir.
Görüşme yapılan birçok genç, korumadan ayrıldıktan
sonra sudan çıkmış balığa döndüğü yönünde geri
bildirimde bulunmaktadır.
Geleceğe Koşanlar projemizi,
burslarımızı incelediniz mi?

kamplarımızı

ve

Yuvalar Kapatılsın projemizi incelediniz mi?
Hayat Sende, koruma altında yetişen bireylerin
ayrımcılığa uğramadan hayatın içinde yer alabilmesi
için birçok farklı çalışma gerçekleşmiştir.
Antik Yunan kökenli olan ve “görünür işaret” anlamına
gelen stigma (etiket) terimi, cezalandırılmış ya da
ayrı tutulmuş bir grup üyeliği ile ilişkili olan utancın,
dışlanmanın, sosyal uyum sıkıntısının görünmeyen, içsel
bir işaretini belirtmektedir.
Etiketlenme nedir?
Medyada ve toplumda koruma altındaki çocuk
ve gençlere yönelik ayrımcı söylemlerle mücadele
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Korumadan ayrılan bireylerin eşit ve güçlü bir şekilde
hayata atılabilmesinin yolu iyi bir işten geçmektedir.
Hayat Sende’nin İstihdam Olanakları Çalıştay
Raporunu ve Korumadan Ayrılma Rehberini İncelediniz
mi?
Hayat Sende’nin buna benzer birçok çalışması
var. Zamanla daha da kapsamlı bir şekilde hedef
kitlemizi, sorunlarını ve çözüm önerilerimizi tanıyacak,
bu bireylerin hayatlarına ışık saçan liderler olacaksınız.
Bunun için yapmanız gereken gönüllülüğü hücrelerinize
kadar sindirmek, algılarınızı açık tutmak ve toplumsal
pozitif değişimin öncüsü olacağınıza inanmak.

“

Koruma altındaki bireylerle çalışırken ASLA YAPMAYIN dediğimiz 10 ilke.

•
•
•
•
•
•
•
•

“

•
•
•

Yuvalara giderken hediyeler alıp bunları sosyal medyada paylaşmayın.
“Ah yavrum” diyerek çocuklara acıyarak yaklaşmayın.
Yuvalardaki çocukların hayatına gerçekten dokunabilecek bir uzmanlık alanınız yoksa bu
çocuklarla doğrudan ilişkiye girmeyin.
Çocuklara tutamayacağınız sözler vermeyin.
Yuvadaki idarecilerle gereksiz polemiğe girmeyin.
Çocukların günlük rutinini değiştirmeye ve kendiniz için esnetmeye çalışmayın.
Kendi hayatlarınız için gereksiz gördüğünüz malzemeleri yuva ve yurtlara bağışlamayı düşünmeyin.
Kuruluşa gelirken yanınızda getirdiğiniz yiyecekleri kendi elinizle dağıtmayın.
Çocuklarla ilişkilerinizin sınırını bilemeyip özel hayatlarıyla ilgili bilgi edinmeye çalışmayın.
Çocuklara yaptığınız yardımları basında ziyadesiyle yansıtmayın.
Çocukların fotoğraflarını, görüntülerini veya seslerini kaydedip sosyal medyada paylaşmayın.

Çevirileri Hayat Sende Gönüllüleri tarafından yapılan aşağıdaki
videoları izlerseniz, bambaşka dünyaları tanıyacağınıza eminiz.
Georgette Mulheir Yetimhanelerin Trajedisi: http://bit.ly/23kVjBo
Joseph Kim Kaybettiğim ve Kazandığım Ailem: http://bit.ly/1iqQWkS
Lemn Sissay Devletin Çocuğu: http://bit.ly/1OODlO3
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5.

Gönüllü
yönetim sistemi

5.1. Gönüllü Kime Denir?
İnsan, toplum ve gezegen için maddi bir çıkar beklentisi olmadan çalışan kişilere gönüllü denir.

5.2. Hayat Sende’de Gönüllü Adayı Nasıl Olunur?
Hayat Sende’nin internet sitesi üzerinden gönüllü başvuru formunu doldurarak gönüllü olunabilir. Gönüllü
faaliyetlerine başlamadan önce aşağıda örnekleri yer alan Gönüllü Sözleşmesi ve İzahat Formunu imzalaman
gerekiyor.
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HAYAT SENDE DERNEĞİ
GÖNÜLLÜ SÖZLEŞMESİ
1. Hayat Sende arşivini ve Hayat Sende’de edindiğim gizli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı,
2. Hayat Sende’ye sosyal medya üzerinde olumsuz saldırılarda karşılık vermeyeceğimi, söz konusu saldırıyı
gördüğümde Yönetim Kurulu’na veya Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimine bildireceğimi,
3. Hayat Sende’de üzerime zimmetli olan eşyaları zarar vermeden kullanacağımı ve Hayat Sende’den ayrıldığım
zaman üzerime zimmetli eşyaları hasarsız şekilde teslim edeceğimi,
4. Hayat Sende’de görev alırken öğrendiğim bilgi ve deneyimi Hayat Sende’den ayrılırken Hayat Sende’de
görev alan başka bir gönüllüye aktararak ayrılacağımı,
5. Hayat Sende’de iş ve işlemleri gerçekleştirirken partiler üstü bir şekilde davranacağımı, temel insan hak
ve hürriyetlerine saygı duyacağımı, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim farklılığı gibi konularda insanları hor
görmeyeceğimi, hizmeti alanlara saygı duyacağımı,
6. Tarafıma verilen Hayat Sende kurumsal e-posta adresinden kişisel olarak alışveriş sitesi gibi sitelere üye
olmayacağımı, e-posta üzerinden mesajlaşmalarımda temel imla kurallarına uyacağımı,
7. Hayat Sende kurumsal telefonu, malzemelerini ve yazıcısını şahsi işlemlerim için kullanmayacağımı,
8. Hayat Sende ağından veya Hayat Sende bilgisayarlarından internet kullanımında online kumar, bahis, şans
oyunları, pornografi, terör propagandası, vb. içerik içeren sitelere girmeyeceğimi,
9. Gönüllülük sürecim başlamadan izahat formunu imzalayacağımı, çocuk koruma politikası ve görsel kullanım
politikasını okuyacağımı,
10. Ofis gönüllüsü olarak haftada 15 saatimi derneğe ayıracağımı ve bildirmiş olduğum günlerde geleceğimi,
gelemediğim günlerde Genel Sekreterliğe bildireceğimi,
11. Ofis gönüllüsü olarak ayda en az 50 saatimi, geçerli mazeretim olmadığı sürece, dernekte fiziksel gönüllü
olarak bulunacağımı, bulunmadığımda dernek e-posta hesabımın kapatılacağını, gönüllü sözleşmemin
sonlandırılacağı,
12. Hayat Sende adına katılmak istediğim il dışı etkinlikler için Görevlendirme Formunu dolduracağımı, Yönetim
Kurulu’ndan ve Genel Sekreterlikten onay almadan hareket etmeyeceğimi,
13. Hayat Sende adına katıldığım toplantı ve etkinliklerin raporlarını düzenli bir şekilde tutup bir örneğini pkb@
hayatsende.org adresine göndereceğimi,
14. Ofis kullanımında kullandığım alanı düzenli ve temiz tutacağımı, ofisteki ortak alanların düzeninden
arkadaşlarımla birlikte sorumlu olduğumu ve düzen ve temizliğine katkı sağlayacağımı,
15. Birimimin gerektirdiği toplantılara geçerli mazeretim olmadığı durumlarda tam zamanlı katılım göstereceğimi,
16. Ofisten çıkarken “Ofis Düzeni”ni kontrol edeceğimi ve bu kuralların gereklerini yerine getireceğimi,
beyan ederim .../.../20..
Bildiren

Bildirimi Alan
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HAYAT SENDE DERNEĞİ
İZAHAT FORMU
Hayat Sende ile bağlantılı ve çocuklarla veya onların kişisel detayları ile bağlantılı tüm üye ve temsilcilerin
doldurması ve imzalaması zorunludur. Bu bilgiler gizli olarak güvenli bir bölgede tutulacaktır.
1.
o
o
o

Daha önce bir saldırı suçundan mahkûm oldunuz mu? (Göz hapsi ve kefaletle serbest kalmak dahildir.)
Evet
Hayır
Bilmiyorum

2.
o
o
o

Daha önce başka bir meslek kurumu tarafından hakkınızda disiplin soruşturması yürütüldü mü?
Evet
Hayır
Bilmiyorum

3. Daha önce hakkınızda herhangi bir meslek kurumunda çocuklara bakım veya çocuklarla iletişiminiz ile ilgili
herhangi bir suçlama, endişe ya da disiplin süreci oldu mu?
o Evet
o Hayır
o Bilmiyorum
4. Daha önce çocuklara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmaktan bir işten/gönüllü faaliyetten ayrıldınız mı
ya da işten/gönüllü faaliyetten ayrılmanız istendi mi?
o Evet
o Hayır
o Bilmiyorum
5.
o
o
o

Daha önce çocuklar yada gençlerle çalışmaktan men edildiniz mi?
Evet
Hayır
Bilmiyorum

Sorulardan herhangi birinde ‘evet’ ya da ‘bilmiyorum’ cevabını verdiyseniz, lütfen Gönüllü Yönetim Birimi
Koordinatörü’ne hitaben cevabın ayrıntılarını ve durumu belirten bir bildiri ekleyiniz. Bu beyanname çocuklarla
ve gençlerle direkt herhangi bir çalışmaya başlamadan önce Yönetici tarafından imzalanmak veya iade
edilmek zorundadır. Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve kişisel verilerimin Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin
Korunması Yasası’na uygun olarak çocukların ve gençlerin refahını korumak ve geliştirmek amacıyla işlendiğini
ve bulunduğunu kabul ettiğimi onaylıyorum.
İsim ………
Görev……
Organizasyon………
İmza…………
Tarih (yıl ile birlikte) …………
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5.3. Hayat Sende’de Gönüllülük Çeşitleri Nelerdir?
5.3.1. Gönüllü Çevirmen Ağı
Hayat Sende’deki ilk ve en yaygın gönüllülük şekli Gönüllü Çevirmen Ağı’dır. Bu gönüllüler, yabancı dil bilen ve
çocuk koruma alanındaki dünyadaki iyi örnekleri, projeleri ve yayınları Türkçe’ye kazandıran kişilerdir.
Hayat Sende bünyesindeki Savunuculuk Birim Koordinatörü tarafından kendilerine iletilen yayınları iki hafta
içinde çevirerek yeniden koordinatöre gönderir. İki hafta içinde ortalama 2-4 sayfalık bir çeviri yapması beklenir.
Bu gönüllü modeline dünyanın her yerinden başvuru kabul edilebilmektedir.
Hayat Sende kurulduğu günden bu yana Gönüllü Çevirmen Ağı aracılığıyla toplamda 160 blog yazısı ve
haberi ile 350 sayfadan oluşan 3 uluslararası raporu Türkçe’ye kazandırmıştır.

5.3.2. Mobil Gönüllülük
Hayat Sende’nin kurmuş olduğu Çocukla Uygulaması ile ülke çağındaki çocuk dostu mekanların mobil uygulama
ile sisteme yüklenmesi ve çocuklu ailelerin hizmetine sunulması sağlanmaktadır.
Çocukla uygulaması ile aynı zamanda Hayat Sende’nin burs hizmetleri için gelir sağlanmaktadır.
Mobil gönüllü olmak için başvuranlara uygulama hakkında her ayın ilk haftasında internet üzerinden bir saatlik
bir eğitim verilir.

5.3.3. Spor Aracılığıyla Kaynak Geliştirme Gönüllüleri
Spor aracılığıyla bağış imkanlarının geliştirilmesi gelişmiş ülkelerde sivil toplum örgütlerinin sıkça uyguladığı bir
13

modeldir. Ülkemizde de son on yılda bu modelin sivil toplum kuruluşlarınca kullanıldığı görülmektedir.
Spor aracılığıyla bağış etkinliğine katılanlar Hayat Sende’nin ve koruma altındaki çocukların sorunları ve çözüm
önerileri hakkında farkındalık oluşturur. Aynı zamanda, açtığı bağış kampanyası ile çevresinden bağış toplar.
Spor aracılığıyla bağış etkinlikleri oldukça eğlenceli ve dinamik etkinlikler olup, toplumsal değişim için çalışan
farklı bireylerin de olduğunun görülmesiyle, insanlar arasında güven ilişkilerinin ve toplumdaki pozitif değişime
olan inancın da artmasını sağlar.
Spor aracılığıyla kaynak geliştirme etkinliklerinin en önemlileri İstanbul Maratonu, Bozcaada Maratonu ve
Runatolia Maratonu’dur.
Hayat Sende tarafından bu zamana kadar 362 koşucu, 255.022 TL bağış toplamış ve bu bağışlarla burs
verilmiştir.
Bu gönüllülük türüne dünyanın her yerinden başvurulabilir. Bununla birlikte, Maraton tarihlerinde maratona
katılım gerekmektedir.

5.3.4. Ofis Gönüllüleri
Hayat Sende’nin ofisinde idari giderlerin en aza indirilmesi için gönüllü katkılardan azami şekilde istifade
edilmektedir. Ofisteki idari işler için katkı sunmak isteyen kişilerin haftada en az 15 saatini Hayat Sende ofisinde
geçirmesi beklenmektedir.
Bu gönüllülük için yalnızca Ankara’dan başvuru alınabilmektedir.

5.3.5. Etkinlik Gönüllüleri
Hayat Sende’nin gerçekleştirdiği etkinliklerde gönüllü ihtiyacı olabilmektedir. Bu gönüllülük türü düzensiz olup,
Gönüllü veritabanındaki herkese aynı anda duyuru yapılması ve isteyen gönüllülerin etkinlikte yer alması ile
sağlanır.
Bu gönüllülük için başvurular İstanbul ve Ankara’dan yapılabilmektedir.

5.3.6. Uzman Gönüllüler
Hayat Sende’nin Çocuk Koruma Sistemi Destek Hattına başvurudan bulunan koruma altındaki bireyler, koruyucu
aileler, evlat edinen ailelerin sorunları, alanda çalışan gönüllü uzmanların katkılarıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır.
Gönüllü uzmanların yılda bir kez Hayat Sende koordinasyonunda toplanarak, Çocuk Koruma Sistemindeki genel
sorunlar değerlendirilmekte ve Hayat Sende için yeni yol haritaları oluşturulmaktadır.

5.3.7. Diğer Gönüllülük Türleri
Hayat Sende adına ürettiği seramikleri, vb. satan, grafik tasarım veya video üretiminde destek veren, bağışçı
ilişkileri kurmasına yardım eden, basına ulaşmasına katkı sağlayan birçok gönüllü vardır. Bu ve bunlara benzer
katkılarınız için Hayat Sende Genel Sekreteri ile telefon üzerinden görüşebilirsiniz.
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6.

SIKÇA SORULAN
SORULAR

1. Hayat Sende Derneğinin gelir kaynağı nedir?
Hayat Sende Derneğinin gelir kaynağı bireysel ve kurumsal bağışçılarıdır. Bağımsız bir yapıda kalmak isteyen
Hayat Sende, herhangi bir devlet kaynağı kullanmamaktadır. Detaylı bilgi için Hayat Sende Derneği Kaynak
Geliştirme Planını inceleyebilirsiniz.
2. Hayat Sende Derneği stratejik planı, çalışma programını, faaliyet raporunu, iç ve dış denetim
raporlarını, Yönetim Kurulu kararlarını, finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşır mı?
Hayat Sende Derneği Stratejik Planı üçer yıllık dönemler halinde hazırlanır. Planın hazırlanması sürecinde tüm
paydaşların katkıları azami oranda alınır ve internet sitesinde paylaşılır.
Çalışma Programları, Stratejik Plana uygun olarak yıllık olarak hazırlanır ve her yıl Aralık ayında bir sonraki yılın
Çalışma Programı internet sitesine yüklenir.
Faaliyet Raporları yıllık olarak hazırlanır ve bir önceki yılın faaliyet raporu en geç Mayıs ayı içinde internet
sitesine yüklenir.
Derneğin Yönetim Kurulu kararları çalışan personele ilişkin kararlar hariç olmak üzere, Derneğin internet sitesinde
yayınlanır.
Hayat Sende Derneği oldukça şeffaf bir yapıdır. Derneğin temel ilkelerinden birisi şeffaflık ve hesap
verebilirliktir. Derneğin finansal tabloları, iç ve dış denetim raporları her yıl en geç Haziran ayında internet
sitesinde yayınlanır. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne verilen beyannamelerin kamuoyuyla paylaşılması
hususunda bildirim yapılır. Ayrıca, Açık Açık isimli platformda yer alınarak ilgili sitede tüm gerekli bilgiler paylaşılır.
3. Hayat Sende logolu ürünlerin satışında nasıl yardımcı olabilirim?
Bu ürünlerin satışı İktisadi İşletme Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve bazı satış şartları bulunmaktadır.
Ürünlerin satışlarına dair koşulları bilgi@hayatsende.org veya ucanbaliksiparis@gmail.com adresine yazarak
öğrenebilirsiniz.
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4. Yerel bir televizyona, radyoya çıkıp Hayat Sende’yi ve gönüllülüğü anlatabilir miyim? Beni davet
ettiler ve Hayat Sende Derneği’ni benim temsil etmemi istiyorlar, olabilir mi?
Derneğimizi temsil etme ve tanıtma profesyonel kadronun sorumluluğundadır. Ancak, Dernek Merkezi’nin onayı ve
bilgisi ile gönüllülerimiz profesyonel bir çalışan ile birlikte yerel medyada yer alabilir.
5. Kayıt sırasında ve sonrasında benden istenen evrakları tamamlamadan gönüllülük yapabilir miyim?
Hayır. Gönüllü adaylarından, Gönüllü Oryantasyonuna katılmadan önce iyi hal kağıdı ve imzalı gönüllü
taahhütnamesi istenmektedir.
6. Katıldığımız eğitimler için bize katılım belgesi veriyor musunuz?
Gönüllü Oryantasyonuna katılan gönüllülere elektronik katılım belgesi verilmektedir.
7. Gönüllü çalışmam karşılığında referans mektubu talep edebilir miyim?
Evet. Hayat Sende bünyesinde geçirdiğiniz gönüllü döneminiz için dijital katılım belgesi verilir.
8. Ailem sivil toplum kuruluşlarında siyasi veya dini bağlantılar olabileceği için gönüllü olmamı istemiyor.
Onları ikna etmek için ne diyebilirim?
Hayat Sende’nin tüzüğünde de yer alan partilerüstülük ilkesini açıklayabilirsin. Belki ikna olmalarına yardımcı olur.
Ailen için uygunsa ofisimizi de ziyaret edebilirsiniz.
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7. GÖNÜLDEN SESLER

Hayat Sende Derneğinde gönüllülük yapmamın sebebi
devlet koruması altındaki çocuklara ve gençlere fayda
sağlamak ve onlar için mücadele etmek. Zamanla
farkettim ki aldığım görev ve sorumluluklar sayesinde
kendime de fayda sağlıyorum. Her gün yeni bilgiler
öğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum.
Cansu AÇIKGÖZ
Hayat Sende Derneğine geldiğimde sadece boş
zamanımı faydalı bir şeyler yaparak geçirmek istiyordum.
Fakat beklediğimden çok daha fazlasını buldum. Hayat
Sende’de gönüllü olmak hayatımı değiştirdi, bana çok
farklı bir bakış açısı kazandırdı, bir sürü olağanüstü
insanla tanıştım ve çok güzel arkadaşlıklar edindim.
Eralp KOLAĞASIOĞLU
Hayat Sende’de gönüllülük demek ekip arkadaşlığı,
güzel dostluklar ve bir aile demek. Ben de Hayat
Sende’nin bir parçası olurken kendimi tamamlıyorum.
Tuğçe EKİN

Hayat Sende’ye gönüllü olarak destek vermeye
başlamadan önce üç ay vakit geçirip ayrılırım diye
planlamıştım, şimdi tam 1 yıl oldu. Gönüllülükte sizi
neyin motive ettiğini gönüllü çalışmaya başlamadan
keşfedemezsiniz. Beni motive eden şey insanların
hayatına gerçekten dokunabildiğimi hissetmem, Hayat
Sende’nin bana bunu hissettirmesiydi. Kendi hayat
yoğunluğunuz içerisinde başka insanlar için zaman
ayırmak iradenizi zorlamanızı gerektiren zor bir süreç.
Ama bunu bir kere aştığınızda “acaba daha neler
sığdırabilirim bunca boş zamana” diye düşünmeye
başlıyorsunuz. Tabii ki ben gönüllülüğün değerini bilen
ve onure eden bir dernekte gönüllü olduğum için çok
şanslıyım. İçinde gönüllülük kıvılcımını taşıyan herkesin
aynı şansa sahip olması dileğiyle..
Rumeysa BOZDEMİR
Hayat Sende demek dezavantajlı çocuk ve gençlerin
sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve çözüm
odaklı çalışmalara katkıda bulunmaktır.
Halil İbrahim UYAR
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8.GÖNÜLLÜ TESTİ
1. Hayat Sende Derneği hangi şehirde kurulmuştur?
A) İstanbul
B) Adana
C) Isparta
D) Hatay
E) Ankara
2. Öz-örgüt nedir?
A) Sevgi temelli örgüt
B) Hak temelli örgüt
C) Yardım temelli örgüt
D) Devlet dışı örgüt
E) Sorundan Etkilenenlerin Kurduğu Örgüt
3. Hayat Sende Derneği hangi yılda kurulmuştur?
A) 2009
B) 2002
C) 2007
D) 2013
E) 2016
4. Hangisi Hayat Sende’nin temel değerlerinden
değildir?
A) Partiler Üstülük
B) Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
C) Yardım Temellilik
D) Eşitlik
E) Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık
5. Kalbiyolojik nedir?
A) Kalpten doğmuş çocuklar
B) Biyolojik doğmuş çocuklar
18

6. Hayat Sende’nin yürüttüğü 18 Yaş Çok Erken
Kampanyası sonucunda korumadan ayrılma yaşı kaç
olmuştur?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23
7. Hangisi Doğru Sözlük kapsamındaki doğru
kullanımlardan değildir?
A) Devlet koruması altındaki çocuk
B) Evlat edinme
C) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk
D) Gerçek anne ve baba
E) Yetiştirme Yurdu
8. Yuvalar kapatılsın mı?
A) Evet
B) Hayır
9. Türkiye’de kuruluş bakımında kaç çocuk var?
A) Yaklaşık 1.400
B) Yaklaşık 14.000
C) Yaklaşık 140.000
D) Yaklaşık 1.400.000
E) Yaklaşık 14.000.000
10. Türkiye’deki koruyucu aile sayısı 5.289; bu ailelerin
yanındaki çocuk sayısı 6.468 ise her koruyucu aile
ortalama kaç çocuğun bakımını üstlenmektedir?
A) 0,72

B) 1
C) 1,22
D) 1,72
E) 2
11. Hangisi Hayat Sende’nin yürüttüğü projelerden değildir?
A) Etiketsiz Eğitim
B) Sosyal Duvarları Yıkalım
C) Hadi Seninle Koşalım
D) Geleceğe Koşanlar
E) Yuvalar Kapatılsın
12. Hayat Sende son 3 yılda kaç üniversite gencine burs vermiştir?
A) 25
B) 50
C) 75
D) 100
E) 125
13. Hayat Sende düzenlediği son 4 kampta devlet koruması altında olan kaç genci ağırlamıştır?
A) 25
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
14. Aşağıdakilerden hangisi Hayat Sende’nin gönüllülük çeşitlerinden değildir?
A) Yuva Gönüllüsü
B) Etkinlik Gönüllüsü
C) Gönüllü Çevirmen Ağı Gönüllüsü
D) Ofis Gönüllüsü
E) Mobil Gönüllülük
15. Hayat Sende’nin de katıldığı, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton her yıl hangi şehirde
gerçekleştirilir?
A) Ankara
B) İstanbul
C) İzmir
D) Rize
E) Muğla
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Adres:
Çankaya, Necatibey Cd. 27/11,
06430 Çankaya/Ankara
Telefon:
(0312) 229 44 46
E-posta:
bilgi@hayatsende.org

/hayatsendeorg

