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1.Hayat Dönüşümdür, Hayat Sende!
Hayat Sende’nin yolculuğunda sekiz yıl bitti. Artık dokuzuncu yıldayız.
Ben bu yolculuğunda tam yarısında yönetici olarak görev aldım. Hayat
Sende’nin en verimli döneminin yaşandığı bu dönemden kısaca
bahsetmek ve ileriye dönük hedeflerimizi kısaca aktarmak isterim.
Benim de içinde bulunduğum yaş ortalaması 23 olan bir grup idealist
genç tarafından Hayat Sende’nin yönetimini ele aldığımızda
tecrübesizdik. İnancımızdan başka bir şeyimiz yoktu. Her şey bizler için
bir düşten ibaretti. Koruma altında kalan çocuk ve gençlerin hayatlarına
ışık olmak için çabalayacaktık. Çabaladık da. Öğrenen bir örgüt olmak,
ulusal ve uluslararası kurumlarla sürekli temasta bulunmak, uzun
zamandır sivil toplumda ihmal edilen koruma altındaki çocukların
sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin en önde gelen bilgi merkezlerinden
birisi olmak, koruma altında yetişen gençlere eğitim, burs ve mentorluk
konusunda destekleri vermek hedefleriyle yola çıktık.
Bugün geldiğimiz noktada Hayat Sende, sivil toplumda en bilinen
yapılardan birisi olmaya doğru adım adım ilerliyor. Yetiştirdiğimiz gençler
birçok farklı ödüller aldı. Binlerce gence, eğitimciye, bakıcıya yuva ve
yurtlarla ilgili konularda eğitimler verdik. Yüzlerce farklı çalışma ziyareti
gerçekleştirdik. Son dört yılda, öğrenme ve kurumsallaşma hızımızı
giderek artırdık. Koruma altındaki binlerce genç yine derneğimizden
hakları doğrultusunda eğitimler ve mentorluklar aldı.

2015 yılında da eğitimler, projeler, savunuculuk çalışmaları, sosyal kampanyalar el
ele gitti. Bu oldukça yoğun dönemde yaptığımız çalışmalarla Hayat Sende Derneği,
Sabancı Vakfı tarafından ikinci kez Fark Yaratan seçildi. Hayat Sende’de yetişen iki
yönetici Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülünü aldı. Dünyanın en büyük sosyal
girişimcilik ağı Ashoka Vakfı tarafından desteklenen sosyal girişimlerden birisi oldu.
Dahası, alandaki en etkili sivil örgütlenmelerden birisi olarak gösterilmeye başlandı.
2016 yılında da aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir bir
yapı kurmak için ofisimizi almak ana hedeflerimizden birisi olacak. Şeffaflığı daha da
kökleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Koruma altındaki çocuk ve gençlere
ışık olmaya devam edeceğiz. Yılmadan koruma altındaki gençlere Hayat Sende
demeye devam edeceğiz çünkü biz bize inanıyoruz.
2. Vizyon, Misyon, Temel Değerler
2.1. Vizyon
“Yuvaların kapatıldığı, devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlerin hayata
sevgi dolu ailelerde eşit ve güçlü bir şekilde atıldığı bir dünya”
2.2. Misyon
“Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlerin hayatlarına
yenilikçi çözümler getirmek”
2.3. Temel Değerler
2.3.1. Partilerüstülük
Hayat Sende yaptığı lobicilik ve savunuculuk faaliyetleriyle zaman zaman siyasete
müdahil olabilmektedir. Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha fazla dâhil
edilmesini savunan Hayat Sende, bir partiye ve gruba bağlı değildir. Ayrıca, sivil
toplumda yaygın olarak görülen kariyerizm eğilimlerinden de her şekilde
kaçınılmasını savunur, faaliyetlerini bu doğrultuda yürütür.

2.3.2. Şeffaflık  Hesapverebilirlik
Hayat Sende, tüm karar alma süreçleri ve mali işlemlerini düzenli olarak kamuoyuyla
paylaşır. Ayrıca, Şeffaflık Hattı aracılığıylla tüm paydaşların Hayat Sende’nin usulsüz
iş ve işlemleri hakkında şeffaf bir şekilde bilgi edinebilmesini sağlar.
2.3.3. Eşitlik
Herkes Hayat Sende’nin proje ve faaliyetlerinden dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
yararlanabilir.
2.3.4. 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.
2.3.5. Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık
Hayat Sende, sivil toplumun en yenilikçi örgütlenme modeli olduğuna inanarak
bünyesinde yenilikçi faaliyet ve projeler ile örgütlenme modellerini uyarlar. Kimseyi
yenilikçi fikirlerinden dolayı suçlamaz, ayıplamaz, yargılamaz. Aksine teşvik eder.
Yenilikçi uygulamaların sorumluluğu, yenilikçi süreç başarısız olsa bile tüm karar
verenler tarafından ortaklaşa üstlenilir. Ayrıca, herkesin sorun olarak gördüğünü
çözüm olarak görme eğilimini benimser.
2.4. Etik Beyannamesi
2.4.1. Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları
2.4.1.1. Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
2.4.1.2. Kimse dil, din, inanç, vb. özelliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi
tutulamaz.
2.4.1.3. Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine
uyulur.
2.4.1.4. Kamu yararı ve ülke öncelik ve menfaatleri doğrultusunda
hareket edilir.

2.4.1.5. Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir.
2.4.1.6. Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.
2.4.1.7. Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
2.4.1.8. Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.
2.4.1.9. Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.
2.4.2. Üyelere ve Gönüllülere Yönelik Etik Davranış Kuralları
2.4.2.1. “Ben” odaklı değil, “Biz” odaklı düşünmeye değer verilir.
2.4.2.2. Liyakat ilkesi gözetilir.
2.4.2.3. Sürekli eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
2.4.2.4. Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
2.4.2.5. Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir.
2.4.2.6. Yönetim, üye ve gönüllüler arasında uyumluluk ve paylaşıma
değer verilir.
2.4.2.7. Tüm faaliyetlerde ödül ve onore edici mekanizmalara yer
verilir.
2.4.2.8. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler önemsenir.
2.4.2.9. Standartlar ve uygulamalar yazılıdır.
2.4.2.10. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
2.4.2.11. Üye ve gönüllülerin eksikliklerini ve yanlışlarını düzeltmek
konusunda yapıcı yaklaşım sergilenir.
2.4.2.12. Mevzuata ve dernek değerlerine uygun olmayan emir ve
talimatlar ile telkinler yöneticiler tarafından verilemez.
2.4.2.13. Yöneticiler, üyeler ve gönüllüler arasında güven esastır.
2.4.3. Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları
2.4.3.1. Tüm paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması esastır.
2.4.3.2. Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.
2.4.3.3. Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.
2.4.3.4. Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler
önlenir.
2.4.3.5. Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir.
2.4.3.6. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
2.4.3.7. Katılımcı bir yaklaşımla kararların tarafsız ve bağımsız
alınması sağlanır.
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3. Hedef Kitle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 17.801 çocuk ve genç devlet
koruması altında bakılmaktadır. Ayrıca, her yıl ortalama 700 genç ise reşit olarak
hayata atılmaktadır. Personel eliyle bakımı sağlanan çocuk sayısı 12.337 iken,
koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuk sayısı 4.464’tür. 1982'den bugüne
evlat edindirilen çocuk sayısı ise 14.026’dır (Eylül 2015’e ait bu istatistikler sürekli
güncellenmektedir. Söz konusu istatistiklere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden düzenli olarak ulaşılabilir).

4. Amaç ve Hedefler
Hayat Sende’nin amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir.
• Gençlik Akademisi aracılığıyla hedef kitlesinin insan kaynakları kalitelerini artırarak
hayata entegrasyonu yönünde çalışmalar yapmak,
• Sosyal Hizmetler Proje Atölyesi aracılığıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde bulunan yuva ve yurtlara ilişkin proje kapasitesini artırmak,
• Hedef kitlesinin sorunları hakkında farkındalık artırıcı çalışmalar yapmak,
• Kamuoyunda yaygın bir şekilde gözlenen hedef kitlesine yönelik olumsuz
söylemlerle mücadele etmek amacıyla iletişim kampanyaları tasarlamak,
• Devlet koruması altında kalan çocukların ve ayrılan gençlerin haklarını lobi ve
savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla korumak.

5. Hayat Sende’nin İçinde Bulunduğu Ağlar
5.1. Hayat Sende’nin İçinde Bulunduğu Yerel Ağlar
5.1.1. Ulusal Gençlik Parlamentosu
Gençlerin toplumsal hayata ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarını hedefleyen
çalışmalar yürüten, gençlik meclisleri, üniversite kulüpleri, gençlik sivil toplum
kuruluşları, gençlik platformları, gençlik merkezleri, gençlik kültür evleri gibi farklı
kurum ve kuruluşlar temsilcilerinden oluşan iletişim ağıdır.
www.ulusalgenclikparlamentosu.net

5.1.2. Ulusal Gönüllülük Komitesi (Kurucu üye)
UGK (Ulusal Gönüllülük Komitesi) UN Volunteers tarafından desteklenen, Türkiye’de
gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir
oluşumdur.
5.1.3. Uçan Süpürge Çocuk Gelinler Platformu
Hayatın her alanında cinsiyet eşitliği sağlamak, kadınların feminist düşünce, eylem ve
politika açısından güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanda bilgi arttırmak,
ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerinde bulunmak ve bu girişimlere destek
vermek amacıyla kurulmuştur. www.ucansupurge.org
5.1.4. Şebeke: Gençliğin Katılımı Projesi
Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan bu projenin amacı genç yurttaşların ve
gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının kamusal alandaki tartışmalara ve karar
alma mekanizmalarına katılımı güçlendirmektir. www.sebeke.org.tr
5.1.5. Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM)
Farklı illerde sivil toplum kesimlerinden oluşan TkMM, toplumda, sivil toplumla siyaset
arasındaki diyaloğu arttırmak, bu iletişimin sürekli, düzenli, ön yargısız ve sansürsüz
şekilde sürmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
5.1.6. Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA)
SOGLA, sosyal Girişimciliği gençler arasında yaymayı planlayan ve bu alanda
gençlere destek olmayı hedefleyen Türkiye’nin öncü platformlarındandır.
http://www.sogla.org
5.1.7. Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu (Kurucu Üye)
Türkiye’nin önde gelen vakıf ve dernekleri tarafından kurulan platform, çocuk
sorunlarına dikkat çekmek, devlet kurumlarına ulaşarak çözüm önerileri ve projeleri
hayat geçirmek ve güç birliği yaratmak amacıyla kurulmuştur.

5.1.8. Denge ve Denetleme Ağı (DDA)
Çalışmalarında daima demokrasiyi gözeten birbirinden farklı sivil toplum örgütlerinin
bir araya gelmesiyle oluşan ağ, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin
güçlenmesini hedefler. www.birarada.org
5.2. Hayat Sende’nin İçinde Bulunduğu Uluslararası Ağlar
5.2.1. Ashoka Vakfı Sosyal Girişimciler Ağı
Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olan Ashoka, kuruluşundan bugüne acil
toplumsal sorunlarına etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit
ediyor, onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini
gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.
5.2.2. UNICEF Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Ortaklık Ağı
Ortaklık Ağı, Türkiye’de çocuklara yönelik şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve
savunma rolünü güçlendirmek ve çocukların yararına faaliyet gösteren ulusal veya
sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin hak temelli izleme ve
savunuculuk çalışmalarını kolaylaştırmak hedefiyle çalışmalar yapmaktadır.
5.2.3. Family for Every Child
İngiltere merkezli olan ağ, koruyucu aile modelinin kültürel duyarlılıklara dayalı olarak
yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ağın, Türkiye’deki temsilcisi
Hayat Sende Derneği’dir.
6. Hayat Sende’nin Ödülleri
2012 Yılı Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülü
2013 Yılı Sabancı Vakfı Fark Yaratanı
2014 Ulusal Gençlik Parlamentosu Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü
2014 Yılı JCI Senato Özel Ödülü
2015 Yılı Sabancı Vakfı Fark Yaratanı
2015 Yılı Ashoka Fellow
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7. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
7.1. Etiketsiz Eğitim
Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Etiketsiz Eğitim Projesi,
devlet korumasında yetişmiş öğrencilerin eğitimde etiketlenmesi ile mücadele etmek
amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı, Gündem Çocuk Derneği, İstanbul Koruyucu
Aile Derneği, Denizli Koruyucu Aile Derneği ortaklığında 15 Eylül 2014  13 Temmuz
2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Projeyle eğitim ortamında koruma altındaki
çocuk ve gençlerin karşılaştığı ayrımcı uygulamalar tespit edilmiş, bu tespitler
doğrultusunda br eğitim modülü geliştirilmiş ve 1.200 öğretmene yaygınlaştırılmıştır.
Ayrıca, söz konusu sorunlara ilişkin savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
7.2. Yurt Dernekleri Geleceğini Tartışıyor Çalıştayı
Yurttan ayrılan bireylerin kurdukları derneklerin toplanması ve gelecek stratejilerini
belirlemeleri amacıyla Sivil Düşün AB Programından alınan destekle “Yurt Dernekleri
Geleceğini Tartışıyor” çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayın raporu
internet sitesinde yayınlanmıştır.
7.3. Sunumlar
Koruma altındaki çocuklar ve aile temelli hizmetler hakkında 2015 yılında 20.000'den
fazla kişiye sunumlar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sunumlar Robert Koleji, Ceceli
Okulları gibi okulların yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarında da
gerçekleştirilmiştir.
7.4. Blog Yazıları ve Çeviriler
Dernekte biriken kurumsal kapasitesinin etkili bir şekilde kamusal sahiplenmesini
sağlamak için düzenli olarak www.projepanosu.com, www.uzuncorap.com,
www.birevlatedindik.biz, Elif Ada’nın Annesi, www.korev.org.tr ve
www.hayatsende.org gibi bloglarda yazılar yazılmış ve videolar çekilmiştir. Ayrıca,
uluslararası alandaki alanımıza ilişkin ufukaçıcı videoların ve yazıların çevrilmesi için
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

7.5. Proje Ortaklıkları
Koruyucu aile kanun taslağı hazırlamak ve koruyucu aileye yerleşen çocukların
sorunlarıyla mücadele için ailelere eğitimler vermek amacıyla Merkezi Finans ve İhale
Birimi tarafından desteklenen ve Denizli Koruyucu Aile Derneği tarafından yürütülen
“Sevgi Dolu Bir Aİlede Büyümek Her Çocuğun Hakkı” projesine ortak olunmuş ve
başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu projede 15 ilde her çocuğun aile ortamında
büyümesini sağlamak için ve koruyucu aileliği yaygınlaştırmak için 7.500 kişiye
sunum yaplmıştır. Ayrıca, koruyucu aile yönetmeliğinin yerine bir yasa tasarısı
çalışması gerçekleştirilmiş ve Bakanlığa sunulmuştur.
Türk Felsefe Kurumu tarafından yürütülen “Sosyal Hizmet ve Etik” projesine ortak
olunmuştur. Proje, 2015 Aralık itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

7.6. İletişim Çalışmaları
2015 yılında Oyuncu ve Sunucu Şebnem Dönmez tarafından Hayat Sende Derneği
Farkındalık Filmi çekimi yapılmıştır. Ayrıca, sosyal medyadan düzenli olarak reklam
alınmıştır. Bunun yanı sıra, internet sitesi yenilenmiş ve daha çağdaş bir yapıya
kavuşturulmuştur. Sosyal medyada facebook oldukça etkilli kullanılmış; twitter’da da
güncellemeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, korumada yetişen bireylerin daha
özgüvenli olarak kendilerini ifade edebilmeleri için #Sizingibiyim kampanyası
yürütülmüştür.
7.7. Eğitimler
Dernek bünyesinde koruma altında yetişenn gençlerin de yer aldığı eğitimlerle 500
gence eğitim verilmiştir. Ayrıca, gençlerden mentorluk almak isteyenlere de
metorluklar sağlanmıştır. Yanı sıra, çocuk yuvalarında çalışan 100 bakıcıya yaratıcı
dramayla rahatlama eğitimleri verdik.

7.8. Danışmanlıklar
Hayat Sende Derneği koruma altındaki çocuk ve gençlerle çalışmalar yapmak isteyen
kuruluşlara danışmanlık desteği sağlamaktadır. Bu doğrultuda, koruma altındaki
çocuk ve gençlerle proje ve faaliyet gerçekleştirmek isteyen kişi ve kurumlara 2015
yılı içinde danışmanlık desteği sağlanmıştır. Bu çerçevede, 2015 yılında 12 kuruma
proje hazırlama ve projelerini gözden geçirme desteği sağlanmıştır. Ayrıca, sosyal
medya üzerinden Hayat Sende’ye ulaşan kişilere de Yuvalarda Gönüllülük;
Yuvalardaki Projelerin Etik Kodu gibi konularda bilgilendirici blog yazıları
gönderilmiştir.
7.9. Rehberlik Hizmetleri
Hayat Sende Derneği olarak korumada kalan ve ayrılan gençlere hakları konusunda
danışmanlık sağlanmıştır. Bu doğrultuda, toplamda 23 gence haklarını dilekçeyle
talep etmeleri konusunda dilekçe yazma desteği verilmiştir. Bunun yanı sıra,
toplamda 5 gence dernek bütçesine girmeden Hayat Sende dostları tarafından burs
sağlanmıştır. Koruma altında yetişen 700 gence hakları konusunda sosyal medya
üzerinden yönlendirme yapılmıştır. Bunun yanı sıra, uluslararası gönüllülük
fırsatlarından yararlanmalarını sağladık. Koruyucu aile olmak ve evlat edinmek
isteyen 300 aileye danışmanlık sağlanmıştır.
7.10. Savunuculuk Çalışmaları
Hayat Sende Derneği hak temelli savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu
doğrultuda, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, TBMM, Kamu
Denetçiliği Kurumu ve diğer birçok kamu kurumuna çalışma ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine de
çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek hedef kitlemizin sorunlarının aktarılması ve
sahiplenilmesinin sağlanmasına çalışılmıştır.

7.11. Sosyal Kampanyalar
Hayat Sende tarafından etkili sosyal kampanyalar tasarlanması devlet korumasındaki
çocuk ve gençler ile ayrılan gençlerin haklarının korunması bakımından gerekli olarak
görülmektedir. Bu çerçevede, sosyal kampanyalar tasarlanmakta ve
uygulanmaktadır. 2015 yılında Yetiştirme Yurdunda Yetişen Hakan Toldo’yu Sokağa
Atmayın, #Susma #Elazığ isimli kampanyalar yürütülmüştür. Özellikle #Susma
#Elazığ kampanyasının sosyal medya görünürlüğü, toplumsal sahiplenmeyi
sağlaması, 200 sivil toplum örgütünün kampanyayı desteklemesi ve yurdun farklı
yerlerinde basın açıklamaları yapılması koruma altındaki çocuk ve gençlerin
istismarının önlenmesi bağlamında oldukça önemli bir kazanım olmuştur.

KURUMSAL KABİLİYET
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8. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
Güçlü/Zayıf/Fırsat/Tehdit Analizi
8.1. Güçlü Yanlar
8.1.1. Kurumsallaşma Yolunda Atılmış Güçlü Adımlar
8.1.2. Kaliteli İnsan Kaynağı ve Gönüllü Kadrosu
8.1.3. Gelişmiş Proje Kapasitesi
8.1.4. Köklü Bir Geçmişe Sahip Olması
8.1.5. Düzenli bağışçıların oluşması
8.1.6. Güçlü paydaş yönetimine sahip olması
8.2. Zayıf Yanlar
8.2.1. Etkili Çalışan Bir Bilgi İşlem Altyapısının Olmaması
8.2.2. Ofisin idari işleri ve temizliği alanında istihdam edilecek personel
istihdamı için bütçe bulunmaması
8.2.3. Üye Aidatlarının Toplanmasında Karşılaşılan Sıkıntılar
8.2.4. Hedef Kitle Arasında Örgütlenme Bilincinin Düşük Olması
8.3. Fırsatlar
8.3.1. Sosyal etkinliklerin gönüllülerce giderek daha fazla benimsenmesi
8.3.2. Lobi ve savunuculuk konusunda son dönemde yakalanan ivme
8.3.3. Derneğin teknik yayın kapasitesinin üst düzey olması
8.3.4. Uluslararasılaşma yolunda son dönemde atılan adımlar
8.3.5. Kaynak geliştirme konusunda kapasite geliştirilmesi

8.4. Tehditler
8.4.1. Geçmiş Dönemde Alanda Çalışan Derneklerin İmajının Kötü Olması
8.4.2. Vicdan temelli yapının baskınlığı
8.4.3. Alanın şeffaf olmaması
8.4.4. Beklenti yönetimi konusunda kapasitenin yetersiz kalması
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9. Öneri ve Tedbirler

Hayat Sende Derneği olarak önümüzdeki dönemde dernek bilgi işlem altyapısının
güçlendirilmesi, üyeleriyle daha etkili iletişim kuran bir yapının oluşturulması, online
eğitim ve mentorluk konusunda kapasite geliştirilmesinin yerinde olacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca, internet sitesinin daha çağdaş ve şık bir görünüme
kavuşturulması ve kaynak geliştirme için etkili bir kurumsal kimlik kılavuzunun
oluşturulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

SİZ DE HAYAT SENDE'YE KATKIDA
BULUNUN,
BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNUN
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