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2015 Temmuz ayı. Kızlar Atakta pilot programının
uygulamasının ilk haftası. Finans kariyerimi bırakıp,
İstanbul’dan ayrılmıştım. Kaş’a ilk defa uygulanacak bir
genç kız güçlendirme programına gönüllüğe geldim. İlk
defa kamp alanını kuracak, ilk eğitim programını
tasarlamada destek olacak kadar şanslıydım. O ilk
gecemde birisi bana deseydi, önümüzdeki 3 sene boyunca
Kızlar Atakta’ ya gelecek olan bütün genç kızları, bütün
eğitmenleri, bütün gönüllüleri tek tek tanıyacaksın, Kızlar
Atakta’nın liderlerinden biri olacaksın, hatta bundan sonra
hayatını gönüllü olarak yaşayacaksın, korkup kaçardım
herhalde.
Kızlar Atakta’nın benim hayatımı değiştirdi derken, bizzat
hayatlarında programın etkisini gördüğüm 169 gönüllüyü
hissederek söylüyorum. Bazılarımız 1 hafta gelip,
programdan alacağımızı aldık, bazılarımız her sene bir kaç
kere gelerek parçası olduk bu değişimin, bazılarımız
sadece bir gün bulaşığını yıkadık kızların, bazılarımız ise
projenin her haftasında zorlu spor aktivitelerine eşlik ettik.
Gönüllü eğitimlerinde bir AYDER yaklaşımı konuşuldu, ‘tek
gönüllü senmişsin gibi’ dedik ona. Nasıl akademide ortak
yaşam alanında kirli bir bardak gördüğümüzde onu
bırakanı düşünmeden, şimdi hangi gönüllünün sırası
demeden, oradaki tek gönüllü senmişsin gibi alıp
yıkıyorsak o bardağı, ben kirletmedim bu bardağı
demiyorsak, dünyadaki eşitsizliklere, adaletsizliklere de
benzer bir bakış açısıyla yaklaşmayı istedik. Tek başına
neyi değiştireceksin, ben mi sebep oldum savaşlara,
şiddete demeden, tüketim toplumuna inat, çağımızın yeni
rol modelleri olarak değişimin şövalyeleri olarak gördük
gönüllülerimizi.
Bu raporda neden Kızlar Atakta programında gönüllülüğün
bu kadar önemli olduğunu, gönüllü yönetimi
prosedürümüzün özetini, gönüllü eğitimlerin içeriğini,
gönüllülerimizin demografik özelliklerini, gönüllülerin
programın hem genç kızlar üzerindeki, hem kendi
üzerlerindeki sosyal etkilerini, ve bizlere yazdıkları
mektuplardan seçkileri göreceksiniz.
Gönüllüğün her yerden ve her zaman yapılabileceğine
inanarak, bu rapora gözü değen herkesi değişimin bir
parçası olmaya davet ediyoruz.
Sevda Baysal
Proje Yöneticisi
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NEDEN GÖNÜLLÜLÜK?
Alternatif Yaşam Derneği’nin 7 temel ilkesinden biri
olan gönüllülük kapsamında Kızlar Atakta programı
gönüllü gücüne ve katkısına dayanarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Kızlar Atakta güçlendirme programına her hafta
özenle değerlendirilip seçilmiş, faaliyetler bütünlüğüne
aktif eşlik edebilecek en az 6 gönüllü kadın
katılmaktadır. Program sürecinde kamp alanında
konaklayıp, tüm etkinliklere katılıp, rol model ve
inandıkları dönüşümün parçası olurken kendi
dönüşüm hikayelerine de tanıklık ederler. Kızlar
Atakta bu yönüyle sadece katılımcı genç kızların
güçlendirilmesi değil, gönüllü kadınların ikincil hedef
grubu olması dolaysıyla güçlendirirken güçlenmeye
dayanmaktadır.

"ŞİMDİDEN GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN
HAYALLER KURMAYA BAŞLADILAR.
BIR İNSANİN HAYALLERİNE
GÖNÜLLÜLÜĞÜ YERLEŞTİRMEK
KADAR DEĞERLİ BİR ŞEY
OLABİLİR Mİ?"
2016 KA GÖNÜLLÜSÜ
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GÖNÜLLÜ
EĞİTİMLERİ
Her yıl, Kızlar Atakta gönüllüleri için saha deneyimlerini ve
potansiyellerini güçlendirici eğitimler planlanmaktadır.

"KRİZ YÖNETİMİ VE GRUP
ÇALIŞMASI KONUSUNDA
KENDİMİ KONUMLANDIRMA
HUSUSUNDA YAŞADIĞIM BAZI
SIKINTILARI KEŞFETTİM VE
BUNUN ÜZERİNE GİTME YOLLARI
BULDUM."
2017 KA GÖNÜLLÜSÜ

Kızlar Atakta, gönüllüleri için her sene farklı dönemlerde sosyal
girişimcilik, toplumsal cinsiyet , engelliye doğru yaklaşım,
özfarkındalık, özgüven, özsaygı, KA'da liderlik,takdir ve geri
bildirim, hedef koyma ve aksiyona geçirme konularını içeren
eğitimler ve atölyeler düzenlemektedir.

3

GÖNÜLLÜ ORYANTASYONU

Kızlar Atakta yaz programına her gönüllü grubu için 4
saat süren bir oryantasyona programı
düzenlenmektedir.
Oryantasyon içeriği
AYDER ve yürütülen projeler
Yerleşke bilgilendirmesi ve ekip tanıtımı
Haftalık program ve etkinliklerin gereklilikleri
KA gönüllüğünde dikkat edilmesi gereken noktalar
Çocuk ve gençlerle doğru iletişim
Ergen psikolojisi ve çocuk gelişimi
Ekolojik yaşam atölyesi liderlik bilgilendirmesi
Temel yüzme teknikleri

"KIZLAR ATAKTA ÇOCUKLARLA
PROFESYONEL İLETİŞİM NASIL
KURULUR SORUSUNUN NET BİR
CEVABIYDI BENİM İÇİN. AYRICA
SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA
YAPABILECEĞİM ŞEYLERİN
SINIRININ OLMADIĞINI HER ZAMAN
DAHA DA İLERİ GİDİLEBİLECEĞİNİ
GÖRDÜM.”
2016 GÖNÜLLÜSÜ

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
PROSEDÜRÜ
BAŞVURU HAZIRLIK

SEÇİM KRİTERLERİ

Duyuru metni hazırlığı

Gönüllülük tecrübesi

Poster hazırlığı

Doğa sporlarına yatkınlık

Web sitesi ve başvuru portalının güncellenmesi

Motivasyon ve heyecan

Gönüllü hedef kitlesinin belirlenmesi

Eğitim, sanat, spor, iş hayatında başarılı kadın profili

Duyuru iletişim araçlarının belirlenmesi

Her haftanın gönüllü ekibinde dikkat edilen diğer
hususlar:

Proje başlamadan en az 1 ay önce başvurular sosyal
medya hesaplarından, ilgili canlı platformlardan ve eposta yoluyla duyurulur.

Şehir çeşitliliği
Yaş çeşitliliği
Spor becerisi çeşitliliği
Sosyo-ekonomik çeşitlilik
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GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
PROSEDÜRÜ
SEÇİM SÜRECİ

GELMEDEN ÖNCE

Başvurunun alındığına dair onay e-postasının
gönderilmesi ve varsa eksiklerin tamamlanması

Başvurunun kabul edildiğine dair onay e-postasının
gönderilmesi ve gönüllüden 2-3 gün içerisinde teyit
alınması

Uygun bulunan adaylarla telefon ve e-posta yoluyla
iletişime geçilmesi
Kontenjanların dolması durumunda başvurular proje
web sitesi üzerinden dondurulur.
Birden çok hafta için uygun olduğunu belirten gönüllü
başvurusu haftanın yoğunluğuna göre değerlendirilir.
Operasyonel süreçte aksaklıklar çıkmaması için her
hafta için yedek olabilecek gönüllüler belirlenir.

Projenin faaliyetlerine dair beklentilerin gönüllü ile
detaylı olarak paylaşılması
Haftanın gönüllü grubuna ile program, ulaşım, gelişgidiş saatleri ve ekiple ilgili detaylı bilginin
gönderilmesi
Proje başlamadan iki hafta önce her haftanın gönüllü
grubuna hatırlatma e-postası atılır, gerekirse telefonla
son bir kez daha teyitleşilir.

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
PROSEDÜRÜ
GÖNÜLLÜ ORYANTASYONU

GÖNÜLLÜ OPERASYONU

Oryantasyon programının yapılması

Kamptaki her günün sonunda proje ekibi tarafından
gönüllülerle değerlendirme toplantısı yapılması

Katılımcı gruba dair bilgi paylaşılması
Haftalık programın üzerinden geçilmesi

Ertesi gün için gerekli iş bölümlerinin yapılması

GİTTİKTEN SONRA
Gönüllü değerlendirme toplantısının yapılması
Gönüllü değerlendirme formunun paylaşılması
Gönüllüğünün devamı için e-posta ve sosyal medya
hesapları aracılığıyla Kızlar Atakta hakkında bilgi
akışının devamlılığı sağlanır.

"DAHA CESARET VE ÖZGÜVEN
DOLU BİR KADIN OLDUĞUMU
HİSSETTİM"
2016 KA GÖNÜLLÜSÜ
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NELER OLDU?
Kızlar Atakta yaz programında 2015 yılında 40, 2016 yılında 60,
2017 yılında 69 olmak üzere toplamda 169 genç kadın yaklaşık
700 başvurudan seçilerek gönüllülük yaptı.
Toplamda 24 kamp haftasında aktif rol alan gönüllüler her hafta
düzenlenen 11 spor, 4 doğa ve sanat, 4 kişisel gelişim
etkinliğinde toplamda 24.336 saat destek verdiler.

Gönüllülerin yaş dağılımı
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Gönüllülerin yaşadığı şehirler

Diğer
19%
ZAMANINI, EMEĞİNİ, BİLGİ VE
BECERİSİNİ INANDIĞI BİR

Antalya
5%

GİRİŞİME KISA VE/VEYA UZUN
DÖNEMLİ OLARAK ADAYAN

Ankara
6%

İstanbul
59%
İzmir
11%

GÖNÜLLÜLERİMİZ TÜKETİM
TOPLUMUNA İNAT ÇAĞIMIZIN YENİ
ROL MODELLERİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR
DEĞİŞİMİN ÖNCÜ ŞÖVALYELERİDİR.

KATILIMCILARIN GELİŞİMİ HAKKINDA
GÖNÜLLÜLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Gönüllülerin %69’u, katılımcıların iyi
oluşunda (mutluluk) artış olduğunu, bu artışa
sebep olan etkinliklerin başında keşif dalışı,
yüzme ve oryantiringin geldiğini
belirtmişlerdir.

Gönüllülerin %71’i, katılımcıların
özgüvenindeki artışı gözlemlemiş ve bu
artışa sebep olan etkinliklerin başında keşif
dalışı, yüzme ve doğa yürüyüşünün geldiğini
belirtmişlerdir.
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Gönüllülerin %78’i, katılımcıların yeniliğe
daha açık hale geldiğini gözlemlemiş ve
katılımcıların yeniliğe daha açık hale
gelmesinin başta keşif dalışı, yüzme ve ata
binme etkinliklerinin fazlaca etkili oldğunu
belirtmişlerdir.
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Gönüllülerin %69’u, katılımcıların kendilerine
dair farkındalıklarının %94 arttığını
gözlemlemiş ve bu artışa sebep olan
etkinliklerin başında yüzme, iletişim atölyesi
ve keşif dalışının geldiğini belirtmişlerdir.
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Gönüllülerin %96’sı, katılımcıların iletişim konusunda geliştiğini
gözlemlemiş ve bu artışa sebep olan etkinliklerin başında iletişim atölyesi,
ilkeler atölyesi ve ritim atölyesinin geldiğini belirtmişlerdir.
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KENDİ GELİŞİMLERİ HAKKINDA
GÖNÜLLÜLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Gönüllülerin %88’i, projenin kişisel gelişimlerine
faydası olduğunu düşünmektedir.
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“KIZLARLA BİRLİKTE BENİM DE
KENDİME OLAN ÖZGÜVENİM,
UMUTLARIM ARTTI. HALA
YAPİLABILECEK ÇOK ŞEY VAR
HİSSİ ÇOK ÖNEMLİ. MÜCADELE
ETMEK, BÖYLE GÜZEL BİR EKİPLE
BU PROJEYE ADIM ATMAK BENİM
İÇİN DE BÜYÜK BIR KESIF
SÜRECİYDİ.”
2016 GÖNÜLLÜSÜ

Gönüllülerin %78’i projenin özgüvenlerini arttırdığını
ve kendilerini güçlendirdiğini düşünmektedir.
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Gönüllülerin %91’i projede yer almaktan memnun
olduklarını belirtmiştir.

Gönüllülerin %98’i, sosyal sorumluluk projelerine
bakışlarının olumlu yönde etkilediğini düşünmektedir.
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KIZLAR ATAKTA GÖNÜLLÜSÜ
OLMAK İÇİN

10 HARİKA NEDEN
• Ergenlik döneminde olan genç kızların hayatlarında yapacakları değişime
ortak olursun.
• Yapamam dediğin birçok şeyi denemek için kendine fırsat verirsin.
• Çevrende
yapamam diyen birçok insana yapabilecek olduklarını gösterirsin.
Genç kızların hayatlarında yapacakları değişime ortak olursun.
• Kişisel gelişimine ve özsaygına büyük katkılar sağlarsın.
• Lider
ruhunu ve girişimci yanını keşfetmek için büyük bir adım atarsın.
Yapamam dediğin bir çok şeyi denemek için kendine fırsat verirsin.
• Daha az tüketip, fazlaca üretmek için kendine yeni bir yol haritası çizersin.
• Toplumsal cinsiyet rolleri konusunda önemli bilgiler edinirsin.
Çevrende yapamam diyen birçok insana yapabilecek olduklarını gösterirsin.
• Ertelediğin ne varsa Kızlar Atakta gönüllüğünden sonra hayata geçirirsin.
• Senin gibi
ya da senden farklı düşenen kişilerle bir araya gelirsin.
Kişisel gelişimine ve özsaygına büyük katkılar sağlarsın.
• Toplum için fayda üretirsin.
Lider ruhunu ve girişimci yanını keşfetmek için büyük bir adım atarsın.
Daha az tüketip, fazlaca üretmek için kendine yeni bir yol haritası çizersin.
Toplumsal cinsiyet rolleri konusunda önemli bilgiler edinirsin.
Ertelediğin ne varsa hayata geçirirsin.
Senin gibi ya da senden farklı düşenen kişilerle bir araya gelirsin.
Aynı değişim hayaline inanan insanlarla bir araya gelirsin.
Toplum için fayda üretirsin.

Kızlar Atakta Gücünün Farkında!
Bu slogan aslında tüm projenin temel taşlarını tek tek ortaya koyuyor. Yine
de Kızlar Atakta projesi, sadece ergenlik dönemindeki genç kızları
güçlendirme projesi olarak tanımlanamayacak kadar derin bir anlayış taşıyor.
Eğer Düşler Akademisi bir düşse; Kızlar Atakta bu düşün hayata
geçirilmesindeki en önemli basamak. Sadece katılımcılara değil, gönüllülerini de
hayatta daha aktif olmasını sağlayan güçlü bir kadın projesi ve sosyal
girişimcilik örneği.
Kızlar Atakta gerçek bir sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi. Neden mi?
Çünkü bir kız çocuğunu doğa ile buluşturmanın yanı sıra ona hayatta (ayakta)
kalmasını sağlayan ipuçları veriyor ve karşısına çıkabilecek birçok sorunu da
bertaraf etmesinin kapılarını açıyor. Haftalık periyodlarla değişen katılımcılara
kısa zamanda oldukça fazla yaşam dinamiği katıyor.
Peki bunu nasıl yapıyor?
Asıl soru bu. Birçok insan için, kız çocuklarını doğa sporları ve takım
çalışmasıyla zihinsel ve fiziki kapasitelerini arttırmak büyük bir anlam
taşımıyor olabilir. Yüzme öğrenmek, ata binmek, bisiklet sürmek, yelken ya da
dalış gibi aktiviteler yapmak neden önemli diye sorular soruyorlar. Bedensel
aktivitelerle kendisini farkına varan bir kız çocuğu yapabileceklerinin
sınırlarını keşfediyor ve ruhsal olarak kendi için adım atıyor ve rahatlıyor da
ondan.
Kişisel gelişim atölyeleri, ekolojik yaşam atölyeleri gibi değişik atölyeler ile de
zihinlerini çalıştıran ve sorular soran/sorular sormayı öğrenen kızlar kendileri
için yeni kapıların, iletişim için farklı yolların ve çevreleri için yapabileceklerinin
farkına varıyorlar.
En önemli sözcük farkındalık!
Yeteneklerini keşfettikleri kadar güzelin, çirkinin, doğrunun ya da yanlışın tek
ve biricik olmadığını, kendilerinin tek ve biricik olduğunu anlıyorlar. Ama bu
özgüven depolamak, bencilleşmek anlamına gelmediğini de biliyorlar. Başkalarının
hayatlarına saygı duymanın ne denli önemli olduğunu da eğitmenlerimiz
keşfetmelerini sağlıyor.
Bu kadar basit mi tüm bunları başarmak?
Tabii ki hayır. Ama tüm etkinliklerin hayata dokunduğu, doğa içinde bedensel ve
ruhsal dinlenme ve arınmanın yaşandığı bir dünyayı görmek bile hayata dair
yeni mesajlar ve umutlar yeşertebiliyor. Tüm katılımcı ve gönüllüler işte bu
dünyayı gözlemliyorlar ve devam eden hayatlarına Düşler Akademisi Kaş'ta
öğrendiklerini eklemliyorlar.
Genç kızlar, gelecekte kariyer, okul, sanatsal ve sportif tercihler gibi önemli
konularda kararlar alırken bu yaşadıkları deneyimleri hatırlıyorlar. Eğitmenler
buradaki gözlemlerini başkalarına aktarıyorlar. Gönüllüler yeni deneyimlerini iş
ve okul hayatına aktarırken, farklı çalışmalar içinde yer alma isteği ve şevkini
yükleniyorlar.

2017 GÖNÜLLÜSÜ

11

2015 yılında Düşler Akademisi'nden ayrılırken "dünyada
gerçekten de iyi insanlar varmış, buraya tekrardan gelmem
lazım" demiştim. Ve geldim. 2015 yılı için burada kendime kattığım
bir çok şey olmuştu. Bu seferki gelişimde de 2 yıl önce
öğrendiklerimi yeni arkadaşlarıma öğretmek için gelmiştim.
Soma’ya geldiğimde tüm arkadaşlarıma nasıl büyülü bir yer
olduğunu, tekrardan gitmemin en büyük hayalim olduğunu
anlatmıştım. Ve Düşler Akademisi'ne geldiğimde bıraktığım gibi
bir yer buldum. İnsanların sıcaklığı, hoşgörülü tavırları, iş
bölümündeki anlayış... Tamamen benim ve benim gibi olanların
ihtiyacı olan şey buydu. Gelen gruplarla tıpkı 2015 yılında
benimle nasıl ilgilenildiyse öyle ilgilenmeye çalıştım. Hem Kızlar
Atakta, hem Alternatif Kamp grubuyla çok iyi vakit geçirdim.
Uyuyan Dev'e yürürken 2015 deneyimlerimden bahsettim
arkadaslarima, yıldızların gökyüzünde kusursuz duruşunu
mutlaka görmeleri gerektiğini, dans ederlerken
yapamayacaklarını düşündüklerinde imkansız olmadıgını, dalış
yapılacağı zaman denizin kusursuzluğunu ve mutlaka denizin
altındaki dünyayı görmeleri gerektiğini söyledim. En önemlisi de
burada güvende olduklarını ve onlara hiç bir şekilde zarar
gelmeyeceğinden bahsettim. Benim onlara gösterdiklerimin
yanında onlardan da bir çok şey öğrendim. Düşler Akademisi
benim icin gercekten de düşlerin gerçek olduğu ütopik bir
yer. Benim ikinci evim aynı zamanda. İyi ki varsınız. Sizleri çok
seviyorum.
2015 KATILIMCISI - 2017 GÖNÜLLÜSÜ
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İnsan hayatında birçok iyi ki ve keşke vardır. Hayatımda
kurduğum “keşke” cümlelerinin arttığı, hayatımı beğenmediğim ve
en büyük derdin, sorunun kendime ait hissettiğim bir zamanda,
zor tadılan pek de herkese nasip olmayan kendinden başkasını
düşünebilme “iyi ki”si kapımı çaldı.
Kızlar Atakta benim hikayeme tam da bu noktada girdi.
Hayatımda büyük dediğim problemlerin ne kadar küçük olduğunu,
egolarımızın içimizdeki “hadi sivril, en iyisi sen ol” güdüsünün ne
kadar yorucu olduğunu ve hayattaki en büyük mutluluklardan
birinin daha önce hiç tanımadığın bir insanla aynı anda gülerek bir
ana ortak olmak olduğunu gösterdi.
Bence “Kızlar Atakta” projesi iyi hissetme halinin ütopyasıdır. Öyle
bir yer düşünün ki, yokuş aşağı inerken olduğunuz siz, taktığınız
maskeler, hırslarınız, öfkeleriniz kapıda kalacak ve o yokuşu
tekrar çıkarken omuzlarınızda çok daha büyük bir sorumlulukla
ağır ağır çıkacaksınız. “Evet sizden başkası da var artık!” ve
dünyanın çok daha farkındasınız.
Kaş’a geldiğimizde burada herkes sadece kendi bardağını
götürme; eğer bir arkadaşı götürmediyse, utanmaz sıkılmaz o
bardağı da lavaboya götürür ve yıkar demişlerdi. Ben Kaş’tan
döndüğümden beri ortada kirli bardak bırakmıyorum çünkü
biliyorum ki bıraktığımız kirli bardaklar dünyayı bir
“bulaşık cehennemi” yapacak. İyi biri olmak için değil, doğru olanı
yapmak için yaptığınız her şey sizi Kızlar Atakta Gönüllüsü yapar.

2017 GÖNÜLLÜSÜ
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Kızlar Atakta projesinden önce birçok sosyal farkındalık ve
yardım projesinde yer aldığım için kafamda az çok bir gönüllü
tanımı vardı. Projenin ilk gününde sormuşlardı bu soruyu:
’’Sizce gönüllü olmak ne demek?" "Kendi yaşamından ve
zamanından ödün verecek kadar diğer hayatları
önemsemek" diye cevap vermiştim. Bir insanın en değerli
varlığı zamanıydı bana göre ve o zamanı bir başkasının hayatı
için harcamayı göze alıyorsa bu gönüllülük ismi olmadan
yapılamayacak bir şeydi. Evet hala doğru diyorum bu
sözlerime ama yetersiz kalıyor anlatmaya. Projenin son günü
sorduklarında sence gönüllülük ne demek diye, cevabım
değişmişti. Dünyada kabul etmediğimiz, istemediğimiz, keşke
olmasaydı dediğimiz birçok şey var. Biz sadece yerimizde
oturup, tüm olan bitene hayıflanmakla, ne yapabilirim elden bir
şey gelmez demekle ve en çok da belki, ben sebep olmadım
ki nasıl çözüm olayım diyerek köşemize çekilmekle kalıyoruz.
Kurtarılmayı bekleyen deniz yıldızlarının olduğu sahil kıyısına bile
gitmiyoruz, görmemek için. Ben akademide bunu öğrendim.
Tek başıma da olsam gidebilirim her yere. Beni destekleyenler
olmasa da inanırım başaracağıma. Gönüllü olabilirim her neyden
rahatsız olursam çözüm olmaya.
2017 GÖNÜLLÜSÜ
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Düşler Akademisi ve Kızlar Atakta’yı internette araştırmıştım.
Bazı şeyleri kafamda canlandırıyordum ama bir yandan da
kendime her okuduğum şeyi bu kadar abartmamalıyım, ya ben
çok güzel sanıyorsam da öyle olmazsa diyordum. Ama orada
olduğum sürece hissettiklerim okuduğumdan daha yoğundu.
Akademideki sevgi, yaşam, doğa, spor, arkadaşlık ve daha
birçok şey gerçek hayatta karşılaştıklarımdan daha farklıydı.
İlk hafta gönüllü toplantısında söylemiştim:
"Çocukluğumun ütopyası meğer gerçekmiş!"
Oraya gelen ergenlik dönemindeki kız çocukları için de öyle.
Kendi dünyalarından, eşitsizliklerinden, dezavantajlarından dışarıda
bir yer akademi. Çünkü akademinin kapısından giren herkes
eşittir.
KA gönüllüsü olmak, binbir çeşit insanın bir arada yaşlanabiliiğini
gösterdi bana ve değişimin bir genç kızda bir hafta içinde nasıl
mümkün olduğunu. Bunu belki de bir anıyla anlatmalıyım.
Deniz etkinliğindeydik. Dalış sonrasındaki etkinlikti ancak yüzme
konusundaki heyecanını henüz atlatmamış bir genç kızla
eşleşmiştim. Yaklaşık 2 saat onunla birlikte yüzdüm. Bu zaman
içinde sürekli olarak "ben yapamam, yapamayacağım, ben
çıkmak istiyorum" diyordu. Önce ayak sonra kulaç sonrasında
bana doğru bir iki yüzerken kendini rahatça bıraktı suya. Artık
diyordu ki "yapabiliyorum". Bu benim için önemli bir andı. Başta
inanmadığını sürekli söylerken, sonrasında yüzebiliyor olması ve
yapabileceğine inanmasını söylemesi onun içinde farklı anlamlar
içeriyordu.. Iki saat uzun bir süreydi. Ben ve o birçok şey
öğrenmiştik. Spor, sanat, kişisel gelişim atölyeleriyle ergenlik
dönemindeki genç kızlarda özgüven artışı ile "bedenini ve
kendisini sevme" durumunun etkili olduğunu düşünüyorum.
KA gönüllüsü olmak "dünyada tekçesine gönüllü olmayı" verdi
bana.
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Kızlar Atakta'dan Sonra Daha Güçlüyüm!
Kızlar Atakta ile ilk tanışmam geçen sene oldu. 2016 yazında
geçirdiğim bir hafta herkese bir yıl boyunca anlattığım, hatta
anlatmakla bitiremediğim bir deneyimdi benim için. Bu yaz gitmek için
sabırsızlandığım yuvama kavuşmuşum hissinin farkına varmak
hayatıma dokunan bir proje içinde yer aldığımı bana bir kez daha
hatırlattı.
Genç bir kıza yüzme öğretmekle başlayan geçen seneki heyecanım
bu sene bambaşka sonuçlar doğurdu. İlk defa bir kareografide
dans ettim mesela. Çocuklar gibi heyecanlıydım ama topluluk önünde
dans etmek, bir o kadar beceremezsem korkusunu da beraberinde
getirdi. İşte o zaman ben de düşündüm gerçekten başarmak önemli
miydi? Hayır aslında içimden geldiği gibi dans etmeliydim ve ruhumu
özgür bırakarak kareografiye kendimi vermeliydim. Kaş'tan
döndükten sonra aklıma hep bu anı getirdim.
Başarmak neye göre, kime göre önemliydi?
Güzel resim yapmak mı önemliydi yoksa içimden geçenleri kağıda
dökerken ifade ettiğim şekillerin ne anlattığı mı?
Kızlar da eminim benimle aynı heyecanı ve korkuyu paylaştı o
sahnede. Ama harika bir iş çıkarmanın keyfini sonunda topluca
sarılarak yaşadık Sanırım. İşte buydu başarı kelimesi.
Neler yaptığımızla değil, yaptıklarımızın bize ne kattığıyla ilgilendik
çoğumuz. Katılımcı kızlara ben bir şeyler öğrettiysem onlar bana on
şey öğretti. Ekolojik yaşam atölyesinde ortaya atılan fikirler, resim
atölyesinde yapılan resimler, kişisel gelişim atölyelerindeki konuşmalar
ve yapılan çalışmalar hayatı gözlemlerle yürütürken ne kadar çok
şeyi de öğrendiğimin kanıtı oldu.
Dönmek istemediğim, tekrar gitmek istediğim Düşler Akademisi Kaş
gerçekten benim akademim oldu, başka bir evim oldu, dönmek
istediğim yuvam oldu...
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Düşler Akademisi'nde bulunmak, oradaki işlere destek olmak,
gönüllülerle tanışmak benim için çok keyifliydi ve bana bir o kadar
da faydalı oldu. Aktiviteler sonrası, İstanbul’a geri döndüğümde,
kendimde, çevreme bakış açımda bir değişim hissettim. İstanbul’daki
stresimden arındığımı ve daha iyimser bir ruh haline büründüğümü
fark ettim. Bunu aslında fark eden sadece ben değildim.
Çevremdeki insanlardan da bu yönde geri bildirimler aldım. 1 haftamı
Akademi’de geçirmek bende gözle görülür ve olumlu bir ruh hali
değişimine neden oldu.
Yapılan aktivitelerin bir bütünlük içerisinde olduğunu ve birebir
aktiviteleri deneyimleyince aslında o aktivitelerin ne amaçla bu
program dâhiline alındığını daha iyi fark edebildiğimi düşünüyorum.
Çok çeşitli aktiviteler söz konusu ve bence projenin hedefleri göz
önüne alındığında bu aktiviteler iyi kurgulanmış ve hedefe uygun
unsurlar barındırıyor. 2017 yaz programında bir katılımcı gibi
hissederek bu projenin bir parçası oldum. İyi ki de yapmışım dediğim
bir deneyim oldu benim için.
2017 GÖNÜLLÜSÜ
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"Kızlar Atakta benim hayatta kendime yaptığım en büyük iyiliklerden biri oldu
diyebilirim. Uzun zamandır sahada gönüllülük yapmamıştım, tekrar hatırlamak
istiyordum. Geçirdiğim bir hafta sonunda ise farkettim ki ben aslında kendimi,
kalbimi, insanlığımı, paylaşmayı, hissetmeyi, nefes almayı çok özlemiştim.
Tecrübeli akademi ekibi ve katılımcılarla harika bir hafta geçirdim. Sabah
7.00'den akşam 10.30'a kadar aktivitelerimizi gerçekleştirdik. Günden güne
birbirimize daha da açıldık. Kabuklarımız eridi. Birbirimize bağlanmaya başlarken
bir yandan, kendimize de izin vermeye başladık; hislerimizi görmeye, onların su
üstüne çıkmasına izin vermeye başladık. Bunların hepsine duygu cümbüşü
diyebilirim. Yönetmek ise çok kolay olmadı. Gerçekten o kadar basit görünen
an ve durumlar o basitliklerinin ardında size birçok mesaj taşıyor, belki daha
önce fark etmek için kendinize izin vermediğiniz. İşte bu düşünmeler de sizi
kendinize götürüyor. Ve iş aslında burada başlıyor. Biz her ne kadar gönüllü
destek vermeye gidiyor gibi görünsek de her an kendimiz için aldığımız çok
fazla öğreti vardı.
Bir hafta boyunca tek t-shirt'le günü geçirmiş olmak, döndüğümde bana ne
kadar fazla kıyafetim olduğunu, bu da dolaylı olarak hayatımda sahip olduğum
çok fazla eşya olduğunu farkettirdi. Harcamalarıma mercek tutmaya
başladım. Döndüğümden beri; yaklaşık bir buçuk aydır sanırım maksimum 5
kere suya para verdim. Onun dışında kendi şişemle geziyorum ve mümkün
olduğunca evde ya da ofiste şişeme su dolduruyorum. Aynı şekilde
alışverişlerimi tamamen durdurdum diyebilirim. Alışveriş yapmak istediğimde
kendi kendime ihtiyacım yok diyebiliyorum. Ve bundan dolayı büyük bir huzur ve
tatmin duyabiliyorum. Çünkü aslında alışveriş yapmak beni anlık olarak
kafamdaki sorunlardan uzaklaştıran geçici bir çözüm, özünde aslında yardımcı
olmadığını da çok iyi bildiğim.
Akademide yaşamış olduğum deneyim bana saha gönüllülüğünün ne kadar değerli
olduğunu hatırlattı. Yarattığınız etkiyi görmek dünyanın en eşsiz deneyimlerinden
biri. 12-18 yaş aralığındaki kız çocukları hayatı yeni yeni öğrenirken, kendilerine
söyledikleri cümleler yavaş yavaş yerine otururken, sizinle birlikte evet
yapabilirim demeyi öğreniyor ve pekiştiriyorlar. Gözleri parlamaya başlıyor, ilk
gün geldikleri hallerinden çok daha farklı bir hale dönüşüyorlar. Aslında çocuk
olma haklarını geri kazanıyorlar.
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