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‘Abla benim hayatım değişti burada!’
Bu cümleyi KA gönüllüleri olarak o kadar çok defa
duyduk ki son üç senede. Duruşlarında, konuşmalarında,
hareketlerinde, kahkahalarında gördük değişimi. Gece
gündüz katılımcılarla birlikte yaşadık, 24 kamp haftasının
hepsinde. Kızlar Atakta programının gücünü, yarattığı
sosyal etkiyi kendi hayatlarımızda deneyimlemenin
ötesinde, bir haftada insanın hayatı değişir mi sorusunun
canlı örneklerini yaşadık her hafta gözümüzün önünde.
İnsanların yaşam şekillerinde, toplumlarında, esenliklerinde,
korku ve isteklerindeki değişim diye tanımlarsak sosyal
etkiyi, biz projenin yarattığı sosyal etkiye ilk günden
itibaren yaşayarak inandık.
Başladığımız günden itibaren hedefimiz genç kızlara
yüzme öğretelim olmadı. Fırsat eşitsizliği yaşayan ve risk
altında olan genç kızların kendi gücünü, potansiyelini
keşfetmesini ve bu şekilde kendi için tanımladığı başarıyı
elde etme şansını artırmasını hedefledik. Bu yüzden
programda uygulanan her etkinlik hedeflerimize göre
defalarca yeniden tasarlandı, konulduğu gün ve saat bile
çok defa değiştirilip, hep hedefe nasıl daha etkin yaklaşılır
diye değerlendirildi. Tüm bu açılardan, hayatım değişti
cümlelerini daha çok duymayı sağlayacak iksir arandı her
yenilikte, gelişimde.
İşin zor kısmı genç kızların hayatım değişti beyanlarını
derinlemesine anlamaktı. Bu anlama arayışıyla konuya
bakış açımız faaliyet odaklılıktan, etki odaklılığa dönüştü.
Ekibin, gönüllülerin, katılımcı genç kızların, eğitmenlerin,
gözlemcilerin, Kaş’taki dalgıçların, etrafındaki herkesin
hayatına dokunuyordu program, değiştiriyordu yaşamları.
Tüm bu insan ilişkilerini ısrarcı ve yapıcı bir şekilde
düşünme isteğimiz bizi sosyal etki ölçümleme kültürüne bir
adım daha yaklaştırdı.
Öğrenmek için ölçmeye çalıştık, hangi hedef kitlenin bizim
için daha etkili olduğuna karar verebilmek için ölçmeye
çalıştık, daha hesap verilebilir olabilmek, paydaşlarımızın
katılımının artması için ölçmeye çalıştık. Niye çalıştık
diyorum, çünkü daha gidilecek çok yol var bu yolculukta.
Bu rapordaki göstergeler, ölçekler, kapsam, uygulama,
etkinin zamanla azalması (drop off) gibi bütün kısıtlar
tartışılabilir ve tartışılmalıdır. Ancak sosyal etki ölçümleme
kültürüyle, hedeflere ulaşmak için izlenen iç süreçlerimizin
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verimlileştiğini, yaptığımız
faaliyetlere güvenimizin
arttığını ve hedeflediğimiz
değişimin yaratılmasında
daha etkin olduğumuzu
deneyimledik. Bu
sebeple bu raporu tüm
paydaşlarımızla paylaşmayı
çok önemli buluyoruz.
Bu raporda Kızlar Atakta’nın
ne olduğunu, hedeflerini, bugüne kadar neler olduğunu,
etkinliklerini ve hedef kitlesi olan katılımcı genç kızlar
üzerindeki sosyal etkisinin analizini bulabileceksiniz. Genç
kızlar üzerindeki bu etki gönüllüler, eğitmenler, kurum
gözlemcileri ve genç kızların kendileri tarafından alınan geri
bildirimler sonucu ölçümlenmiştir. Projenin gönüllüler veya
diğer paydaşlar üzerinde yarattığı sosyal etki bu rapora
bilinçli olarak dahil edilmemiştir.
Şu an bu raporu, yatırımcı, gönüllü, politika üreten,
destekçi, planlamacı, sivil toplumcu başlığınızla okuyor
olabilirsiniz. Kızlar Atakta olarak biz tüm paydaşlarımızı,
genç kızların gücünün farkına varmasını sağlayarak
geleceğin güçlü kadınlarına dönüşmesini destekleyecek bu
güçlendirme programı aracılığıyla birlikte çalışmaya davet
ediyoruz.
Bugüne kadar programda emeği geçen herkese, tesisteki
bulaşıkları yıkayan, fon bulmak için döküman hazırlayan,
yoruldum demeden tek tek katılımcıları suyun altına
daldıran, gecenin üçünde çadırından kalkıp tuvalete eşlik
eden, kızların projeye katılımını organize eden, onları
ülkenin bir ucundan arabayla tesise getiren ve projeye bir
yerinden dokunan herkese teşekkür ederiz. Sen olmasan
bu hayaller ve bu değişim olamazdı.
Kızlar Atakta, gücünün farkında!
Sevda Baysal
Kızlar Atakta Proje Yöneticisi
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Kızlar Atakta nedir?
Kızlar Atakta, 12-18 yaş arasında fırsat eşitsizliği yaşayan ve
risk altında olan sosyal dezavantajlı genç kızları güçlendirme
projesidir. Katılımcıların, açık hava deneyimi, doğa sporları,
fiziksel ve temel gençlik gelişimi aktiviteleri aracılığıyla, gücünü
ve potansiyelini keşfetmesini sağlayarak, ergenlik sonrası
dönemde de yüksek motivasyonlu, kendine güvenen, cesaretli
ve girişimci genç kızlar olarak toplumda yer almalarını hedefler.
Proje, genç kızların kendilerine güvenlerini kaybetme riskini
en çok taşıdıkları ergenlik döneminde doğa içinde spor
etkinliklerine dahil olarak, yaratıcı sanat ve grup deneyimleri
ile güçlü yönlerinin farkına varmalarına; yüksek motivasyon
ve istekle “denemeye evet” diyebilecekleri özgüveni
kazandırmayı hedefler.

Kızlar Atakta’nın hedefleri nelerdir?
İyi Oluş (Mutluluk)
Yaşamındaki çeşitli alanlarındaki doyumunun, iyi oluşunun artışı.

Özgüven
Özgüven ve Özsaygı
Genç kızların spor yoluyla
yeteneklerini, kapasitesini,
sınırlarını bilip bu bilgiyi eyleme
geçirebilme yetisinin artması ve
kendisiyle olan ilişkisinde değerlilik
ve yeterlilik duygusunun artışı.

Kendine Dair Farkındalık
Doğa sporlarıyla güvenli
ortamlarda risk alarak kendi
güç, potansiyel, duygu ve
düşüncülerinin farkına varmaları
ve veya kendilerini keşfetmeye
daha açık bir hale gelmeleri.

Yeniliğe Açık Olma
Bir haftalık kamp süresince ilk defa
deneyimleyeceği birçok etkinliklere
katılarak sonrasında karşına
çıkacak yeni deneyimlere karşı
yaklaşımında pozitif bir değişim
olması, denemeye EVET demek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kızların-kadınların fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde de var olabileceğini görerek ve yaşayarak, toplumsal
cinsiyet eşitliğini içselleştirebilmeleri

Temel Yaşam Becerileri
İnsan İlişkileri
Diğer insanlarla olan ilişkileri
yardımıyla grup halinde hareket
etme becerilerini ve liderlik
becerilerini geliştirmeleri

İletişim
Katılımcıların günlük yaşamlarında
ilişkilerini olumsuz etkileyen
iletişim hatalarını fark etmeleri,
güçlü ve etkili iletişim yöntemlerini
öğrenmeleri

Hedef Belirleme
Geleceğe dair hedef
belirleyebilmeleri ve bu hedefe
erişmek için atacakları adımları
oluşturmaları

Farkındalık

Kızlar Atakta’nın değişim hayali nedir?
Kızlar Atakta fiziksel gelişimi ve temel gençlik gelişimini hedefleyen temel becerileri
kazandıran faaliyetler aracılığıyla, fırsat eşitsizliği yaşayan ve risk altında olan genç
kızların kendi gücünü, potansiyelini keşfetmesini hedefler. Gücünün farkına varmış genç
kızların, kendi için tanımladığı başarıyı yakalama şansı artar.
Farkındalığı artan, gücünü ve yapabilme kapasitesini keşfeden genç kızların özgüveni
ve özsaygısı da artar, çevresiyle olan iletişimi güçlenir ve kendini daha iyi ifade edebilir
hale gelir. İçindeki dönüşümün ve gelişimin etkileri uzun vadede yaşadığı sosyal çevreyi
de olumlu olarak dönüştürmeye başlar.
Değişim teorisinin geliştirilecek dört temel unsuru vardır. Bu dört temel öğenin geliştirilmesi kişinin içinde olan gücünü,
kapasitesini, farkındalığını ortaya çıkararak fiziksel, ruhsal ve düşünsel olarak değişimine olanak sağlayacaktır.
Beden: Beden farkındalığı, sağlıklı yaşam (spor-beslenme), temel cinsel sağlık ve hijyen bilgisi
Ruh: Karakter, kişilik özellikleri, cesaret, güçlenme, girişimci ruh, içsel-çevresel uyumluluk
Düşünce: Genel bilgi ve kültür (eğitim-okuma), sürdürülebilirlik, gönüllülük, vizyonerlik, bilinç-dünya görüşü,
toplumsal cinsiyet ayrımı
Yetenek: Tutku, hırs ve beceri, üretmek isteği, özel eğitim, adanmışlık, yeni kimlik
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Toplumsal Duyarlılık
Kapsayıcı, eşitlikçi ve gönüllülüğe
dayanan bir ortamda yaşamanın
getirdiği deneyimle toplumsal
duyarlılık kazanmaları

Farklılıklara Saygı
Farklı gelişen (engelli) ve farklı
ekonomik/sosyal çevrelerden
gelen bireylerle birlikte yaşama
deneyimiyle farklılıklara saygı
duymaları

Doğa Bilinci
Hafta boyunca ekolojik yaşam
elçileri olarak ürettikleri projeler ile
doğa bilincinin artması

Kızlar Atakta’nın hedef kitlesi kimlerdir?
Genç Kızlar, 12-18 yaş arası (ergen);
Şiddettin yaşandığı çevrede bulunan ve/veya şiddette mağdur kalmış ve/veya şiddet görme riski altında olan
ve /veya
Ekonomik olarak imkanları kısıtlı olan (maddi kısıtlar, yoksul veya az gelirli ailelerden gelen)
ve /veya
Sosyal gelişim bakımından imkanları kısıtlı olan (kültürel-ailesel-ortamdan kaynaklanan kısıtlar nedeniyle okula
gidemeyen/tamamlayamayan ve/veya okul-yurt-yaşadığı yer dışında geliştirici etkinliklere katılamayanlar)
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Kimler faydalandı?

2015

Alternatif Yaşam Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında
imzalanan protokol kapsamında Kızlar Atakta Projesi
devlet koruması altında olan ve koruyucu aile sisteminde
yer alan 253 katılımcı genç kızı kabul etmiştir. Bunun
yanında meslek liselerinde okuyan 11, kadın kooperatifi
üyelerinin kızlarından oluşan 23 kişilik grup yaz
programında ağırlanmıştır. Toplamda 287 genç kız Kızlar
Atakta’dan faydalanmıştır.

Kızlar Atakta’nın paydaşları kimlerdir?
Alternatif Yaşam Derneği projesi olan Kızlar
Atakta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan
protokol kapsamında devlet koruması altında çeşitli
merkezlere ve koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmiş
sosyal dezavantajlı genç kızlarla çalışmıştır. EMpower
Vakfı hibe fonu katkısı sağlamıştır. Yaz programları,
Alternatif Yaşam Derneği’nin bir diğer projesi olan
Düşler Akademisi Kaş tesislerinde yürütülmüş, Kaş
Yelken Kulübü, Naturablue Dalış okulu, Mehmet Uluğ
Müzik Evi, Kaş At Çiftliği, Kaş Kaymakamlığı, Saylam
Suits gibi çok sayıda yerel ve bölgesel kurumun
desteği sayesinde zenginleştirilmiştir.

2016

Devlet koruması
altında olan genç kızlar

77
(6 kamp)

Kadın kooperatifi
üyelerinin çocukları

10
(1 kamp)

92
(8 kamp)
13
(1 kamp)

Koruyucu aile yanında
yaşayan genç kızlar

84
(7 kamp)

Meslek lisesi
öğrencileri

11
(1 kamp)

Toplam

2017

87

108

92

Devlet koruması altında olan genç kızlar:
2016 yıl sonu verilerine göre, devlet koruması altında olan 13,319 genç
kız bulunmaktadır.
Çocuk Evleri Sitesi; 0-18 yaş arası en fazla 12 çocuğun üçer kişilik
odalarda kaldığı, çocukların yaşlarına uygun gelişim ihtiyaçları dikkate
alınarak site içerisinde inşa edilen, müstakil villa tipi evlerden oluşan
aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde hizmet veren yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarıdır. 2016 yılı sonu itibariyle 92 çocuk evleri sitesinde
(631 villa tipi ev) toplam 5257 çocuğa fiilen bakılmaktadır.
Çocuk Evleri; Her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı çocuk yetiştirmeye
uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın
apartman dairesi veya müstakil dairelerde 0-18 yaş grubu 5-8 çocuğun
bir ev ortamı oluşturularak bakıldığı hizmet modelidir. 2016 yılı sonu
itibariyle 1092 çocuk evinde toplam 5626 çocuğa fiilen bakılmaktadır.
Çocuk Destek Merkezleri; Sosyal rehabilitasyon hizmetlerine yönelik
faaliyetler yürütmektedir. Suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta
sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan, madde bağımlısı ve refakatsiz
çocuklardan haklarında korunma kararı ve/veya bakım tedbir kararı
alınan 11-18 yaş aralığında çocukların korunması, bakımı ve psikososyal
destek çalışmalarını sağlamak üzere Çocuk Destek Merkezleri
oluşturulmuştur. Bu merkezler; çocukların suça sürüklenmeleri,
suç mağduru olmaları ve sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya
bulunmaları nedeni ile yaşadıkları travmaların etkilerini en aza
indirilmesini amaçlamaktadır.
Aralık 2016

Kuruluş
Sayısı

Bakılan
Çocuk Sayısı

6

323

Yetiştirme Yurtları (13-18)

8

396

Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu (0-18)

4

254

92

5257

1092

5626

Çocuk Yuvaları (0-12)

Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evi)
Çocuk Evleri
Çocuk Destek Merkezi
Toplam

68

1463

1270

13319

2015 yaz programı kapsamında Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk
Destek Merkezleri’nden 7 farklı şehirden, 77 katılımcı gelmiştir. 44
gönüllü, 17 sosyal hizmet çalışanı projeye katılmıştır.
2017 yaz programında 92 katılımcının hepsi Çocuk Destek
Merkezlerinden gelmişlerdir, onlara 17 sosyal hizmet çalışanı, 63 gönüllü
eşlik etmiştir.

Çocuk
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü

Koruyucu Aile ile yaşayan genç kızlar:
Bakanlık verilerine göre 2016 yılı sonu itibariyle koruyucu aile yanında
bakımı sağlanan 5004 çocuk bulunmaktadır.
Yerel
Destekçiler

2016 yaz programı kapsamında 7 farklı şehirden gelen 84 katılımcı
koruyucu aile yanında yaşamaktadır. Koruyucu aileden gelen çocuklarla
yürütülen program haftalarına, 50 gönüllü ve 17 sosyal hizmet görevlisi
katılmıştır.
Kadın Kooperatifi Üye Çocukları:
2015 ve 2016 yılında Soma Kadın Kooperatifi’nin kadın üyelerinin kızları
katılımcı olarak programdan faydalanmışlardır. 2015’te 10 katılımcı,
2016’da 13 katılımcı, ve onlarla beraber 12 gönüllü projeye katılmıştır.
Meslek Lisesi Öğrencileri:
2016 yılında Genç Hayat Vakfı işbirliğiyle kız meslek lisesinde okuyan 11
katılımcı, onlarla beraber 6 gönüllü projeye katılmıştır.
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Etkinlikler ve amaçladıkları hedefler

Hedeflere ulaşmak için neler yapılır?
6 günlük kamp süresinde 15 farklı etkinlik ve 5 farklı kişisel gelişim eğitimi uzmanlar tarafından uygulanır. Sabah 7:00’da
başlayan kamp programı çok sayıda etkinlikle her gün akşam 22:00’a kadar devam eder.
1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

5. Gün

6. Gün

07:30-08:30

Sabah Sporu,
Esneme

07:30-08:30

Sabah Sporu,
Esneme

07:30-08:30

Sabah Sporu,
Esneme

07:30-08:30

Savunma
Teknikleri
Atölyesi

08:00-08:45

Sabah Sporu
ve Temizlik

08:30-09:00

Kahvaltı

08:30-09:00

Kahvaltı

08:30-09:00

Kahvaltı

08:30-09:00

Kahvaltı

08:45-09:15

Kahvaltı

09:00-12:00

Kişisel Gelişim
Atölyesi 1

09:00-10:00

Bisiklet
Aktivitesi ve
Eğitimi

09:30-12:00

Kişisel Gelişim
Atölyesi 3

09:30-12:00

Deniz Etkinliği /
Yüzme/ Yelken

09:15-11:00

Sertifika
Töreni ve
Ayrılış

12:00-12:30

Denize Hazırlık,
Tekneye Gidiş

10:00-12:30

At Çiftliği
Etkinliği

12:00-12:30

Temizlik

12:00-12:30

Serbest Zaman

11:00-12:00

Gönüllü
Değerlendirme

12:30-13:30

Öğlen Yemek

12:30-13:30

Öğlen Yemek

12:30-13:30

Teknede
Sandviç

12:30-13:30

Öğlen Yemek

12:30-13:30

Öğlen Yemek

12:30-13:30

Öğlen Yemek

14:00-15:30

Hoşgeldiniz!
Oryantasyon

13:00-16:00

Tekneyle denize
açılma ve açık
denizde yüzme
eğitimi, temel
tekniklerin
gösterilmesi.

13:30-14:30

Dans Atölyesi 1

13:30-14:30

Dans Atölyesi 2

13:30-16:00

Kişisel Gelişim
Atölyesi 4

15:30-17:00

Kampçılık
Eğitimi,
Çadır alanı
bilgilendirme YERLEŞTİRME

16:00-17:00

Scuba - Keşif
Dalışı Deneyimi

14:30-15:30

Ritm
Atölyesi-2

15:00-16:00

Ekolojik
Yaşam ve
Sürdürülebilirlik
Atölyesi

16:00-17:00

Ritm
Atölyesi 3 /
Son Gece
Hazırlık

17:00 -18:00

Ekolojik
Yaşam ve
Sürdürülebilirlik
Atölyesi

17:00-18:00

Scuba - Keşif
Dalışı Deneyimi

15:30-18:00

Kişisel Gelişim
Atölyesi 2

16:00-18:00

OryantiringDoğada
Yürüyüş ve Yön
Bulma Oyunu

17:00-18:30

Dans
Atölyesi 3/
Son Gece
Hazırlık

18:30-19:30

Akşam Yemek

18:30-19:30

Akşam Yemek

18:30-19:30

Akşam Yemek

18:30-19:30

Akşam Yemek

18:30-19:30

Akşam Yemek

19:30-20:00

Ritm Atölyesi-1

19:30-20:15

Sanat Atölyesi

19:30-22:00

Uyuyan Dev
Gece Yürüyüşü

19:30-20:00

Serbest Zaman

20:30-22:00

SON GECE
EĞLENCESİ

20:00-22:00

Voleybol &
Aktivite

20:30-22:00

Serbest Zaman

22:00-22:30

Serbest
Zaman

20:00-22:00

KAŞ Gezisi

22:00-23:00

Değerlendirme,
sesli ve görsel
kayıt, raporlama

22:30

Yatış

22:30

Yatış

22:30

Yatış

22:30

Yatış

23:00

Yatış

Kızlar Atakta katılımcıları, bir hafta içinde yüzerler, tüplü dalış yaparlar, tekneden atlarlar, yelken deneyimi kazanırlar, bota
binerler, ay ışığında Likya yolunda gece yürüyüşü yaparlar, ufacık çadırda matın üstünde uyurlar, köy yollarında grup
olarak bisiklet kullanırlar, her sabah güne sporla başlarlar. Dans eğitmenleri eşliğinde dans edip, grup gösterisi hazırlarlar,
perküsyon aletleriyle ritim yapmayı öğrenirler. Müziği başka bir biçimde deneyimlerler. Ekolojik yaşam hakkında projeler
üretip, aşırı tüketim alışkanlıkları üzerine münazara ederler. Savunma sanatları atölyesinde kendilerini korumanın yollarını
öğrenmeye başlarlar.
6 günlük yoğun kamp programı bittiğinde, genç kız evine döndüğünde, ‘yapamazsın’ denildiğinde bunu sorgulamaya
başlar yavaş yavaş. Genç kız her macera dolu etkinlikte ben yapamam der! “Yapamam” derinin altına işlemiştir. İlk refleks
hep ‘Yapamam’ olur. Bütün hafta ne kadar çok yapamam dediğini görür önce. Sonra her yapamam dediği şeyin akıbetine
şaşırır. Düşündüğü gibi olmaz çünkü, yapamam dediklerini yapar, yapabilir.
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Yüksek Parkur

Bisiklet

Keşif Dalışı

İçerik: Yaklaşık 6 metre yükseklikte ağaçlara
sabitlenmiş çelik halat ve tahtalardan
oluşturulan macera parkurunda, Doğa
sporlarında kullanılan emniyet malzemeleri
tanıtılır. Katılımcıların tamamen güvenli bir
ortamda cesaretli kararlar almaları sağlanır.

İçerik: Tüm katılımcılara temel biniş teknikleri,
bisiklet yapısı, türler, ekipmanlar, güvenlik
önlemleri hakkında, özet bilgi verilir. Bisiklet
kullanmayı bilmeyenelere tesis içinde birebir
destek olarak bisiklet kullanması öğretilirken,
yeterince deneyimli olanlarla grup halinde köyde
belirlenmiş doğa parkurunda bisiklet turu yapılır.

İçerik: Katılımcılar teknede yarım saat kadar
dalış eğitimi alarak, palet, maske, regülatör,
BC, tüp gibi dalış malzemeleri hakkında bilgi
alırlar, su altında ihtiyaç duyacakları becerileri
öğrenirler. Sonra birebir dalış eğitmenleri ile
birlikte 5 metre derinliğine inerek tüplü dalış
tecrübesi ile su altı dünyasıyla tanışırlar.

Hedefler: Bisiklet kullanmayı öğrenen veya doğa
içinde grup halinde spor aktivitesi olarak bisiklet
kullanan katılımcıların “ÖZGÜVEN”inin artması,
Bisiklet kullanmayı öğrenmekte zorlandığı
anlarda ve güvenli bir ortamda risk alarak
“KENDİNE DAİR FARKINDALIK” kazanması, Grup
olarak gidilen parkurda, grubun bir bütün olarak
hareket etmesi için içlerinden öncü artçı ve
tempocu seçilmesiyle ve kararların ekip olarak
alınmasıyla “EKİP RUHU (İNSAN İLİŞKİLERİ)” nun
gelişmesi hedeflenir.

Hedefler: Hava dolu bir tüple suyun
altına inerek orada 20 dk. geçirmeleriyle
katılımcılarda “ÖZGÜVEN” artışı ve kendilerine
duydukları saygının artması, Zorlanıp
panik yaptıkları anlarda, sakinleşip bunu
aşabildiklerini görmeleriyle “KENDİLERİNE
DAİR FARKINDALIK” kazanmaları, Korkuyorum
yapamam dedikleri yargılarda değişiklik
olabileceğini yaşayarak denemeye evet
diyebilen noktaya gelmeleri, “YENİLİĞE AÇIK
OLMA”ları hedeflenir.

Hedefler: 6 metre yükseklikte korku ve
endişeleriyle yüzleşen katılımcıların parkuru
bitirdiklerinde “ÖZSAYGI”larının artması,
Kendi sınırlarını farklı zorluklardaki parkurları
deneyerek tanımaları, “KENDİLERİNE DAİR
FARKINDALIK” kazanmaları, Yapamayacaklarına
emin oldukları parkurları başarıyla
tamamlamaları sayesinde “YENİLİĞE” daha
“AÇIK” olmaları, Kadınların ve genç kızların
fiziksel olarak zorlu olabilecek parkuru
tamamlamasıyla “TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ”ni içselleştirmeleri hedeflenir.

Kampçılık

Yelken Deneyimi

İçerik: Doğa, doğada yaşam, doğa sporları, kamp yeri seçimi, çadır alanın
temizlenmesi, çadır kurulması, çanta düzeni ve kampçılıkta kullanılan temel
malzemelerin tanıtımının yapıldığı bir atölyedir.

İçerik: Rüzgardan faydalanarak bir tekneyi hareket ettirmek için, dümen ve
yelken kullanımı konusunda bilgi verilir. Çocuk ve gençlere yelken sporunu
tanıtmak için tasarlanmış optimist teknelerde yelken, kürek ve dümen
deneyimi yaşatılır.

Hedefler: Doğanın içinde ikişerli olarak çadırda kalmaları sağlanarak
“ÖZGÜVEN” artışı, Çoğunlukta ilk defa çadırda kalan katılımcılar, bu yeni
deneyimin başta korkutucu gelmesine rağmen sonradan keyif vermesiyle
“YENİLİĞE AÇIK OLMA”ya başlamaları, Doğa sporları, doğada yaşam
üzerine yapılan interaktif sohbet ile katılımcıların “DOĞA BİLİNCİ”nin
artması hedeflenir.

Hedefler: Tekneyi kendilerinin kullanmaları sayesinde “ÖZGÜVEN”
artışı, Dümen, kürek, yelken gibi farklı görevlerin içinde daha yatkın
oldukları alanları keşfetmeleri sayesinde “KENDİNE DAİR FARKINDALIK”
kazanmaları, İlk defa bir tekneyi kullanmalarıyla “YENİLİĞE” daha “AÇIK”
olmaları hedeflenir.

sosyal etkİ raporu 2017

9

Üretim

Ekolojik Yaşam ve Sürdürülebilirlik

Sanat

Yüzme

Gece Doğa Yürüyüşü

İçerik: Alternatif üretim bakış açısıyla, eşya
olarak üretmek üzere tercihen geri dönüştürülen
malzemelerin kullanıldığı bileklik, su şişesi gibi
ürünlerin üretildiği, 1 saatlik bir atölyedir. Sanatın
rehabilitasyon gücü ile katılımcıların yoğun spor
programının arasında, dinlenirken üretmeleri, el
becerilerini sergilemeleri sağlanır.

İçerik: Katılımcılar su kaynakları, geri dönüşüm
ve tüketim başlıkları altında ekolojik yaşam
prensiplerine dair bilgi edinir, doğal tarım yapılan
tarlaları gezer. Tohum toplarıyla ekim çalışması
yapılır. Katılımcılar haftayı ilgili konuların proje
elçileri olarak çözüm süreçlerine dahil olarak
geçirir, haftanın sonunda projeler üretip diğer
katılımcılara ve gönüllülere sunum yaparlar.

İçerik: Sanatın bir kendini ifade etme biçimi
olduğu ve sanatla ilgilenmek için çizim
yeteneğine değil, sanat yapma hakkına ve
özgürlüğüne sahip olmanın gerektiğinin
vurgulandığı resim atölyesi, gönüllü
eğitmenler tarafından uygulanmaktadır.

İçerik: Açık denizde derin suda yapılan yüzme etkinliğinde, yüzme
bilmeyen katılımcı genç kızlara, temel yüzme teknikleri gösterilerek
suya alıştırıp yüzme öğretilirken daha önceden yüzme bilen katılımcılara
seviyelerine göre daha ileri teknikler gösterilmektedir. Katılımcılar; nefes,
suda yüzerlik, ayak, kulaç, nefes-kulaç koordinasyonu gibi serbest
yüzme becerilerini kazandıktan sonra, kelebek, sırtüstü, kurbağalama
stillerinin tekniklerini öğrenmektedirler. Yüzme etkinliğinde katılımcılar
birebir veya bir gönüllüye iki katılımcı düşecek şekilde eşleşirler.

İçerik: Düşler Akademisi Kaş tesisinin tarihi Likya yolu üzerinde olmasının
sağladığı avantaj ile Kaş’ın simgelerinden biri haline gelmiş olan “Uyuyan
Dev”” tepesine her grup için gece yürüyüşü düzenlenir. Tali yol ve
patikada gerçekleştirilen 8 kilometrelik yürüyüş parkurunun dönüşü,
karanlıkta ay ışığının eşlik etmesi şeklinde planlanır.

Hedefler: Geri dönüşüm yaklaşımını öğrenerek
satın almak yerine hediyelik veya gündelik
eşyalarını kendilerinin üretmesi yoluyla “DOĞA
BİLİNCİ”nin artması, Kullanılmış malzemlerden
günlük kullanabilecekleri yeni ürünler
üretebileceklerini görerek “YENİLİĞE” daha
“AÇIK” olmaları hedeflenir.

Hedefler: Ekolojik yaşam prensiplerini gündelik
hayatlarına aktarmaları yoluyla “DOĞA BİLİNCİ”
nin artması, Yapılan ekolojik yaşam faaliyetlerini
görüp, Kaş tesisi için çözümler üretmeleri
sonucunda “TOPLUMSAL DUYARLILIK”
farkındalığı kazandırmak hedeflenir.

Hedefler: Tangram ve kolaj çalışmalarını
içeren atölyede katılımcıların “YENİLİĞE”
daha “AÇIK” olması, Sanatın yeteneğe
dayalı değerlendirilmemesiyle katılımcıların
“FARKLILIKLARA SAYGI” duyması Sanat
aracılığıyla özgür ve yargısız bir ortam
yaratılarak “KENDİNE DAİR FARKINDALIĞIN”
artması hedeflenir.

Oryantiring

Düşler Akademisi Kaş’ta Yaşam

İçerik: Pusula kullanarak ve adım sayarak, grup olarak doğa içinde çeşitli
hedeflere ulaşarak belirli bir süre içinde doğada yön bulma oyunudur.
Ekip çalışması ve zamanla yarışa dayanan oyunda katılımcılar yeni bir
spor dalıyla tanışırlar.

İçerik: Kızlar Atakta Projesi, Düşler Akademisi Kaş tesislerinde
yürütülmektedir. Katılımcılar 6 gün boyunca tüm çalışmaların gönüllülük
esasıyla yürütüldüğü, toplumsal dışlanmayı yaşayan gruplara alternatif,
yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle ücretsiz olarak eğitim, üretim ve
ortak yaşam hizmetleri sunan bir Köy Akademisi’nde yaşarlar.

Hedefler: Matematiksel ve görsel zekanın gelişmesini destekleyen
pusula kullanımı ile “ÖZGÜVEN”in artması, Yeni bir sporla tanışmaları
sayesinde “YENİLİĞE AÇIK OLMA”ları, Yarışmanın sonunda verilen
ödüllerin ekip ruhuna dayandırılması ve ekip ruhunu bozan davranışların
sarı/kırmızı kart uyarıları alması ile “İNSAN İLİŞKİLERİ”nin gelişmesi,
Pusula, adım sayma, oyun kartı, matematik problemlerinin çözümü gibi
görev bölümlerinin olması sayesinde katılımcıların zamanla yarışırken
birbirleriyle nezaket içinde ve etkili biçimde “İLETİŞİM” kurması, Pusula
ile kerterez alarak belirledikleri hedefe koşmalarının yarattığı deneyim,
etkinlik sonrası grup olarak değerlendirilerek, hayatta bir referans noktası
alarak kendileri için “HEDEF BELİRLEME”lerini kolaylaştırması hedeflenir.

Hedefler: Katılımcıların dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden
gelmiş gönüllülerle bir arada yaşamasıyla “YENİLİĞE” daha “AÇIK” olması,
Kalıplaşmış cinsiyet rollerinin dışında görev bölümlerini görmeleriyle
“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ” özümsemeleri, Akademinin ortak
yaşam prensiplerine paralel olarak kendi gruplarının yaşam ilkelerini
belirleyerek, “İNSAN İLİŞKİ”lerinin gelişmesi, Gönüllüğü tanımalarıyla
“TOPLUMSAL DUYARLILIK” kazanmaları, Kendi sebzesini ilaçsız tarımla
üretme, organik atıkları yeşil gübreye dönüştürme ve benzer ekolojik
yaşam ilkeleri olan Düşler Akademisi Kaş tesislerinde yaşam ile “DOĞA
BİLİNCİ”nin artması hedeflenir.

Sabah Sporu

Savunma Teknikleri

İçerik: Güne sabah sporu ile başlayarak zinde ve güçlü beden,
yoğunlaşma, esneklik gibi sağlıklı yaşam ilkeleriyle tanışırlar. Grubun
özelliklerine göre, koşu, cross fit etkinlikleri planlanır.

İçerik: Güne Çeşitli kurallara bağlanarak sistemleştirilmiş fiziksel mücadele
ve talim geleneklerini içeren savunma sanatları uzman eğitmenler
tarafından tanıtılmakta, karate, aikido gibi sporları öğrenmek isteyen
katılımcılara başlangıç seviyesinde teknikler gösterilmektedir.

Hedefler: Her gün erken saatte güne zorlayıcı spor hareketleriyle
başlayarak “ÖZGÜVEN” artışı, Koşu, esneklik ve kültür fizik
hareketlerinde gelişimlerini görerek KENDİLERİNE DAİR FARKINDALIĞIN
artışı hedeflenir.

10

sosyal etkİ raporu 2017

Hedefler: Savunma tekniklerini öğrenmenin kendini müdafaa becerilerini
geliştirmesiyle “ÖZGÜVEN” artışı, kadın ve erkek eğitmenlerin birlikte olması
ile savunmanın güce değil tekniğe dayandığının uygulamalı gösterilmesiyle
“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ”nin içselleşmesi hedeflenir.

Hedefler: Açık denizde iki yarım gün yapılan etkinlik sonrası suda yüzerlik
kazanan, yüzme öğrenen veya yüzme becerilerini geliştiren genç kızların
“ÖZGÜVEN”lerinin artması, Temel yüzme becerilerini birebir eğitmen
eşliğinde öğrenen genç kızlar, aşamalardan zorlandıkları veya kolay
gelenleri keşfederken, “KENDİLERİNE DAİR FARKINDALIK” kazanmaları,
Açık denizde yüzme eğitimi başlangıçta oldukça zorlayıcı bir aktivite
olarak algılandığı için en çok YAPAMAM denilen etkinliklerden biri olurken,
etkinlik sonunda katılımcıların başardıklarını görerek “YENİLİKLERE” daha
“AÇIK OLMA”ları hedeflenir.

Hedefler: 8 kilometrelik orta zorluktaki yürüyüş parkurunu yürümenin,
katılımcıların “ÖZGÜVEN”ini arttırması, Yürüyüş kurallarını benimseyerek
uyum içinde hareket etmeleri ekip ruhunu, “İNSAN İLİŞKİLERİNİ”
geliştirmesi, İlk defa grup halinde disiplinli bir şekilde doğa yürüyüşü
yapıp bundan zevk almalarının “YENİLİĞE” daha “AÇIK OLMALARI”ı
Doğayı dönüştüren değil doğanın bir parçası olarak yürüyüş
yapmamın “DOĞA BİLİNCİ”ni geliştirmesi, Hızlı veya yavaş yürüyen
ekip arkadaşlarıyla uyum içinde hareket etmelerinin “FARKLILIKLARA
SAYGI” konusunda farkındalığı arttırması, Sadece gönüllü ve eğitmen
kadınlardan, ve genç kızlardan oluşan ekibin karanlıkta doğanın içinde bir
yürüyüş organize ediyor olmasının “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ”
içselleştirmesi hedeflenmektedir.

Ritim

Kişisel Gelişim

Dans

İçerik: Ritim duygusunun gelişmesi amacıyla
grup ve bireysel aktivitelerden oluşan vücut
perküsyonu, perküsyon aletleri ile ritim
çalışması ve bardaklarla yapılan performans
çalışması 3 farklı atölye olarak uzman
eğitmenler tarafından uygulanır.

İçerik: Cinsel gelişim, hijyen ve toplumsal
cinsiyet rollerini içeren “Kimim Ben” , yaklaşım
hatalarının fark edilmesi ve etkin iletişim
yollarının konuşulduğu “İletişim”, hayallerimizden
yola çıkarak hedeflerin belirlendiği ve hedeflere
dair adımların konulduğu “Hedef Belirleme”
atölyeleri ile katılımcıların kişisel gelişimleri
desteklenir.

İçerik: Beden farkındalığı temelinde güçlü figürlere
odaklanan doğaçlama ve koreografi çalışması 3
atölye şeklinde uzman dans terapistleri ve gönüllü
eğitmenler tarafından uygulanır. Performans
kaygısı yaratmayacak şekilde, grubun talebine
göre son gece dans performansı olarak sergilenir.

Hedefler: Ritim duygusunun gelişmesiyle
“KENDİNE DAİR FARKINDALIK” kazanması,
Bardaklarla, perküsyon aletleriyle ve
vücudu kullanarak üretilen performanslarda
katılımcıların “YENİLİĞE” daha “AÇIK” olması,
Grup çalışmaları aracılığıyla “EKİP RUHU”nun
gelişmesi, Ritimi farklı araçlarla deneyimlerken,
katılımcıların farklı biçimlerde daha başarılı
olduklarını gözlemlemesiyle “FARKLILIKLARA
SAYGI” duyulmasını hedefler.

Hedefler: Toplumsal cinsiyet rollerinin
oyunlar halinde tartışılmasıyla “TOPLUMSAL
CİNSİYET FARKINDALIĞI” kazanılması, Zehirsiz,
etkin iletişim yollarının grup çalışmalarıyla
deneyimlenmesiyle “İLETİŞİM” becerilerinin
güçlenmesi, Kişinin hayalleri, istekleri ve kariyeri
ile ilgili “HEDEF BELİRLEME” yöntemlerini
öğrenmesi hedeflenir.

Hedefler: Beden farkındalığı çalışmalarıyla
“KENDİNE DAİR FARKINDALIĞIN” artması,
Koreografi çalışmasıyla katılımcıların
istedikleri şeylere inanıp çalıştıkları takdirde
başarabileceklerini görmesi, “ÖZGÜVEN”lerinde
artış, Grup halinde performans sergilemeleriyle
“EKİP RUHU”nun pekişmesi, Atölye ilkelerinin
belirlenmesiyle yargılanmayacakları bir ortam
yaratarak “FARKLILIKLARA SAYGI” duymaları
hedeflenir.

Binicilik

Voleybol

İçerik: Katılımcılar birer birer ata bindirilerek binicilik deneyimi yaşarlar.

İçerik: Plaj voleybolu sahasında gönüllü ve katılımcılardan karışık yapılan iki
takım ile voleybol maçı yapılır.

Hedefler: Atla ilişki kurarak, korkularını yenerek ata binmeleri ile
“ÖZGÜVEN” artışı, Binicilik sporuyla tanışmalarıyla “YENİLİĞE” daha “AÇIK”
olmaları hedeflenir.

Hedefler: Takım oyunu deneyimiyle ekip ruhu pekiştirilerek “İNSAN
İLİŞKİLERİ”nin güçlenmesi, hedeflenir.
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Özgüven
Özsaygı ve
Özgüven

Kendine
Dair
Farkındalık

Temel Yaşam Becerileri
Yeniliğe
Açık Olma

Toplumsal
Cinsiyet
Eşitliği

İletişim

İnsan
İlişkileri

Hedef
Belirleme

Farkındalık
Toplumsal
Duyarlılık

Farklılıklara
Saygı

Doğa
Bilinci

Kampçılık
Keşif Dalışı
Bisiklet
Oryantiring
Yelken Deneyimi

Spor

Savunma Teknikleri
Gece Doğa Yürüyüşü
Binicilik
Sabah Sporları
Açık Denizde Yüzme
Yüksek Parkur
Voleybol

Sanat

Ritim
Dans
Sanat

Farkındalık

Kişisel Gelişim

Kimim Ben?
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İletişim
Hedefler
Duygular ve Zorbalık
Ekolojik Yaşam ve
Sürdürülebilirlik
Üretim
Düşler Akademisi
Kaş'ta Yaşam
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Kızlar Atakta’nın Sosyal Etkisi
Sosyal etki ölçümleme altyapısı
Katılımcı genç kızların gelişimi 4 farklı koldan ölçümlemeyi hedefleyen bir sosyal etki ölçümleme altyapısı kurulmuştur.
Katılımcılar, kendi gelişimlerini kendileri değerlendirirler. Ayrıca gönüllüler, eğitmenler ve sosyal çalışmacı kurum gözlemcileri
katılımcı kızların gelişimlerini değerlendirmektedirler.

Genç Kızlar

Gönüllüler
• Gönüllü Değerlendirme Formu
• Gönüllü Günlükleri
• Sözlü Geri Bildirim - Röportaj

Eğitmenler
• Eğitmen Değerlendirme Formu
• Sözlü Geri Bildirim - Röportaj

Katılımcı
Genç Kızların
Gelişiminin
Ölçümü

•
•
•
•

1. ve 6. Gün Değerlendirme Testleri
Atölye Değerlendirme Testleri
Günlükler
Sözlü Geri Bildirim - Röportaj

Kurum Gözlemcileri
• Gözlemci Değerlendirme Formu
• Sözlü Geri Bildirim - Röportaj

Farkındalık

Temel Yaşam Becerileri

TC

Özgüven

İyi
Oluş

Kızlar Atakta hedefleri doğrultusunda göstergeler belirlendikten sonra, bu göstergeleri ölçümleyebileceğimiz uluslararası
ölçümleme metotları seçilmiş, hazırlanmış, uygulanmış ve analiz edilmiştir.
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KA hedefleri

Göstergeler

Sonuçlar

Ölçümleme metotu

Yaşam Doyumu

• Yaşam doyumunda artış gösteren kız yüzdesi
• Yaşam doyumu ortalama artış yüzdesi

62%
16%

Yaşam doyum ölçeği

Özgüven ve Özsaygı

• Özsaygıda gelişme gösteren kız yüzdesi
• Özsaygıda ortalama artış yüzdesi

70%
17%

Rosenberg benlik saygısı
ölçeği

Kendine Dair Farkındalık

• Yeni etkinliklerde kendi yeterliliklerinin farkına varan kız yüzdesi
• Başarılı olamadığı durumlarda sınırlarını kabul eden kız yüzdesi

81%
83%

Katılımcı değerlendirme

Yeniliğe Açık Olma

• Yeni etkinliklere istek duyan kız yüzdesi
• Yeni şeyler deneyimlemek için o konuda çok yetenekli olmadığını anlayan kız
yüzdesi

95%
83%

Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun tutum geliştiren kız yüzdesi
• Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet yargılarında ortalama azalış

74%
11%

Kadınlara yönelik tutumlar
ölçeği

İnsan Ilişkileri

• Arkadaş edinme beceresinde gelişme gösteren kız yüzdesi
• Sosyalleşme konusunda gelişim gösteren kız yüzdesi
• Takım çalışması becerisini geliştiren kız yüzdesi
• Liderlik becerilerini geliştiren kız yüzdesi

82%
85%
91%
64%

Katılımcı değerlendirme

İletişim

• İletişim hatalarını farkettiğini düşününen kız yüzdesi
• Etkili iletişim yollarını öğrendiğini düşünen kız yüzdesi
• Doğru iletişim yöntemleriyle çatışmayı çözebileceğine inanan kız yüzdesi
• Birbirini anlamak için dinlemenin önemli olduğunu kavrayan kız yüzdesi

89%
84%
78%
82%

Atölye değerlendirme anketi

Hedef Belirleme

• Kendine gelecek için hedef koyan kız yüzdesi
• Bu hedefe ulaşmak için yakın zamanda adım atmayı planlayan kız yüzdesi

97%
96%

Hedef belirleme atölye
değerlendirme anketi

Cinsel Gelişim

• Ergenlik donemi ve bu donemdeki cinsel gelisim hakkında bilgisi artan kız
yüzdesi

97%

Cinsel gelişim atölye
değerlendirmesi

Toplumsal Duyarlılık

• Gönüllü olmayı isteyen kız yüzdesi
• Sivil toplumun toplumsal sorunlara çözüm ürettiğine inanan kız yüzdesi

84%
88%

Farklılıklara Saygı

• Farklı sosyo- kültürel ozelliklere sahip bireyleri kabul etiğini söyleyen kız yüzdesi
• Farklı gelişim gösteren (fiziksel ruhsal zihinsel) bireyleri kabul etmede gelişim
gösteren kız yüzdesi

97%
97%

Doğa Bilinci

• Ekolojik yaşama dair farkındalığı artan kız yüzdesi

67%

sosyal etkİ raporu 2017

Katılımcı değerlendirme
Katılımcı değerlendirme
Ekolojik yaşam atölye
degerlendirmesi

sosyal etkİ raporu 2017
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Sonuçlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İyi Oluş
2017 yaz programında 90 katılımcının katıldığı ön ve son test olarak uygulanan
Yaşam Doyum Ölçeği‘ne� (The Satisfaction With Life Scale- SWLS) göre katılımcıların
%62’sinin yaşam doyumunda artış görülürken, toplamda ortalamada %16 yaşam
doyum artışı ölçümlenmiştir.

%16

Yaşam Doyum
Artışı

2016 yaz programında Öznel İyi Oluş Ölçeği� uygulanmıştır. 106 katılımcı ile yapılan
ölçek çalışmasında, program sonrasında deney grubunun öznel iyi oluş düzeyine
bakıldığında, öznel iyi oluş puan ortalaması, 161,877±19,943 olarak bulunmuştur.
Tablo 1’de görüldüğü gibi, son test karşılaştırması sonucunda ön test-son test
arasındaki fark anlamlıdır (t=12,50, p<0,05). Bu fark Kızlar Atakta programının,
grubun öznel iyi oluş düzeyinde pozitif etkisi olarak düşünülmektedir.

N

X

Ss

Sd

t

P

Deney ön test

106

148,5283

23,291

105

12,050

0.002

Deney son test

106

161,8774

19,943
*P<0,05

Özgüven

”

Buradaki günlerim çok güzel geçti ve
önceden özgüvenim yoktu kendime,
ama burada 1 hafta kalmama rağmen
artık kendime karşı özgüvenim var.
(2017)

„”
„
„ ”
„ ”
„ ”
Kendine daha çok saygı
duyan ve daha güçlü
hayata daha sıkı tutunan
bir kişi olarak gidiyorum.
(2017)

%17

Özgüven
Artışı

„

Kendine dair farkındalık: 2017 yaz programında son değerlendirme anketinde verilen cevaplara göre, katılımcıların %83’ü
başarılı olmadığı durumlarda sınırlarını kabul etmeyi öğrendiğini, %81’i yeni etkinliklerde kendi yetenek ve becerilerinin farkına
vardığını söylemiştir.

”

Kızlar Atakta bana sinirlerimi kontrol
etmemi öğretti.
(2015)

Öfkelerimizi nefes egzersizleriyle kontrol
etmeyi öğrendik.
(2016)

Yeniliğe açık olma: 2017 yılında 92 katılımcıdan 41 tanesi hayatında ilk defa suya girdi, 92 tanesi ilk defa tüplü dalış yaptı,
87 tanesi ilk defa oryantiring oynadı, 55 tanesi ilk defa ata bindi, 73 tanesi ilk defa çadırda kaldı, 74 tanesi ilk defa savunma
teknikleri öğrendi, 16 tanesi ilk defa bisiklete bindi. 61 katılımcı hiç yüzme bilmiyorken, suda yüzerlik kazanıp, serbest yüzme
tekniklerini öğrenirken, 27 katılımcı bisiklet kullanmayı öğrendi.

„
„

Katılımcıların 1 haftalık program dahilinde sürekli yeni deneyimler edinmesi sonucunda, %77’si yeni şeyler deneyimlemek için o
konuda çok yetenekli olmak zorunda olmadığını anladığını belirtirken, %95’i yeni etkinliklere duyduğu isteğin arttığını söylemiştir.

”
”

Burada hiç yapmadığım şeyleri o kadar kolay yaptım ki.
Her şey bana çok zor geliyordu, çok korkuyordum ama
artık hiç korkmuyorum.
(2015)
Burada korkularımı yenmeyi öğrendim.
Denizden korkuyordum ama ablalar
korkularımı yenmemi öğrettiler.
(2017)

İlk defa çadırda yattım,
çok mutluyum. Çok iyi
uyudum.
(2015)

Buradan yanımda götürdüğüm en büyük
şey, yapamam dediğim şeyleri cesaretimi
toplayıp yapmam.
(2017)

� Yaşam doyumu öznel iyi olmanın (subjective well-being) bilişsel bileşenidir ve bireyin kendisine yüklediği kriterler ile yaşam koşullarını algılayışı arasındaki karşılaştırmaları, dolayısıyla kendi yaşamı
hakkında değer biçmesini içermektedir. (Diener)
� Öznel İyi Oluş Ölçeği Tuzgöl-Dost, M. (2005) tarafından geliştirilen, güven, ilgi, heyecan gibi olumlu duygulanımları, öfke, nefret, suçluluk, üzüntü gibi olumsuz duygulanımları ve yaşam doyumunu
kapsayan ergenlerde öznel iyi oluş düzeyini değerlendiren standartlaşmış bir veri toplama aracıdır.
� Rosenberg Self –Esteem Scale kişinin kendiyle ilgili olumlu ve olumsuz duygulanımlarını ölçerek kendilik değerini yansıtan uluslarası bir öz saygı ölçeğidir.
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”

Kızlar ve erkeklerin eşit olduğunu
daha iyi anladım.
(2016)

„”

Cinsiyetten dolayı ayrımcılık
yapmamak gerektiğini gördüm.
(2015)

„

Kalıplaşmış
Toplumsal Cinsiyet
Yargısında ortalama

%11
azalış

Temel Yaşam Becerileri

Tablo 1. Deney Grubun Öznel İyi Oluş Maddeleri Ön Test - Son Test Puan Ortalamaların Toplamlarına Göre Karşılaştırılması

Özsaygı: 2017 yaz programında 92 katılımcı üzerinde ön ve son test olarak uygulanan
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ne� göre katılımcıların %70’inde benlik saygısında
artış gözlemlenirken, toplamda tüm katılımcılar üzerinde ortalama %17 özsaygı artışı
yaşanmıştır.

2017 yaz programında 92 katılımcı üzerinden ön ve son test olarak uygulanan Kadınlara
Yönelik Tutumlar Ölçeği’ne� göre katılımcıların %74’ünün kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolü
algılarında olumlu yönde değişim görülürken, toplamda katılımcıların kalıplaşmış toplumsal
cinsiyet yargılarında ortalama %11 azalış gözlemlenmiştir.

İletişim başlığıyla yapılan kişisel gelişim atölyesi sonrası yapılan ankette katılımcıların
%82’si birbirimizi anlamak için dinlemenin önemli olduğunu kavradığını, %89’u iletişim
hatalarını fark ettiğini, %84’ü etkili iletişim yollarını öğrendiğini, %78’i doğru iletişim
yöntemiyle çatışmayı çözebileceğini öğrendiğini belirtmiştir.

”
”

Tanımadığım birine gülümseyebilmeyi
ve selam vermeyi öğrendim.
(2015)

„

„
” „
Sevgi dilini öğrendim.
Birbirimizi kırmamamızı
öğrendim.
(2017)

%89'u

“İletişim hatalarımı
fark ettim.” dedi.

Ben çok çabuk arkadaş edinemezken her gruba girip onlarla
iletişim kurabiliyorum.
(2016)

İnsan ilişkileri: 2017 yaz programında katılımcıların %91’i ekip arkadaşlarıyla uyumlu
hareket etmenin önemini kavradığını belirtirken, %85’i Kızlar Atakta tecrübesinden sonra
sosyalleşmenin daha kolay geldiğini, ve %82’si Kızlar Atakta tecrübesi sonrası daha kolay
arkadaş edineceğini düşündüğünü söylemiştir. %64’ü liderlik becerisinin arttığını, %82’si
grup içinde konuşma konusunda özgüven kazandığını beyan etmiştir.

”

Katılımcıların

Bugün oryantiring oynadık. Aslında en hızlı bizdik, birinci olacaktık ki son ipucunun bir
öncesini bulmadan sonuncuya geçtiğimiz için üçüncü olduk. Ama bu grup çalışması
bana bütünleşmeyi ve birbirimizden kopmamayı öğretti.
(2016)

Katılımcıların

„

%91'i

ekip ruhunu
öğrendi.

2015 yaz programında ölçme aracında yer alan “insanları bir etkinlik için bir araya getiririm”, “grup etkinliklerine liderlik etmeye
yardımcı olurum”, “bir etkinlikte liderlik için arkadaşlarım beni seçer” ve “iyi bir liderim” ifadelerinde “katılırım” ve “tamamen
katılırım” cevaplarında artış görülmüştür.

Hedef belirleme: Hedef Belirleme Kişisel Gelişim Atölyesi üzerine yapılan ankette katılımcıların %78 atölye sonunda kendine
gelecek için bir hedef koyduğunu kesinlikle düşündüğünü, %19’u ise düşündüğünü belirtmiştir. Ayrıca bu hedefe ulaşmak için
yakın zamanda adım atmayı planlıyor musun sorusuna %73 kesinlikle planlıyorum derken, %23 planlıyorum demiştir.

”
”

„ ”
„ ”

Hayallerim çoktu, gerçek olacağına inanmıyordum. Şimdi
çok sayıda hayalim ve hedefim var. Gerçekleşeceğine
inanıyorum.
(2016)
Hayallerime ilk defa burada adım attım. Ve
kendime sonuna kadar inanıyorum bu hayalimin
peşinden sonuna kadar koşacağım.
(2017)

Bir hedefi olmalı insanın,
azmin, başarma inancının
bir arada olduğu.
(2015)

„

Ben buradan giderken mutluluğu, anılarımı
ve hayallerimin peşinden gitme isteğini
götürüyorum yanımda.
(2017)

„

� Attitudes Toward Women katılımcılarda toplumsal cinsiyet kalıplarını ölçümler. ( CDC, A Compendium of Assessment Tools, p.51)
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Farkındalık

Gönüllülerin gözünden projenin sosyal etkisi

Toplumsal duyarlılık: Katılımcıların %88’i derneklerin toplumsal sorunlara çözüm ürettiğine
inandığını belirtirken, %93’ü bir bütün olabilmek için her küçük parçanın sorumluluk alması
gerektiğini öğrendiğini beyan etmiştir. Katılımcılarımızın %84 gelecekte bir dernekte gönüllü
olmak istemektedir.

”

Birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı
ve daha birçok şeyi ruhuma katarak
gidiyorum buradan.
(2016)

„”

Büyüdüğüm zaman Antalya’ya
geleceğim ve Kaş gönüllüsü
olacağım.
(2016)

„

Gelen 100
katılımcıdan

84'ü

gelecekte bir
dernekte gönüllü
olmak istediğini
söyledi.

2015 yılında Soma’dan gelen katılımcımız Buse, 2017
yılında Düşler Akademisi Kaş tesislerine gönüllü olarak
gelmiştir. İşte Buse’nin gözünden Kızlar Atakta:
“2015 yılında Düşler Akademisi tesisinden ayrılırken
"Dünya'da gerçekten de iyi insanlar varmış. Buraya
tekrardan gelmem lazım." demiştim… Uyuyan
Dev'e yürürken 2015 deneyimlerimden bahsettim
arkadaşlarıma, yıldızların gökyüzünde kusursuz
duruşunu mutlaka görmeleri gerektiğini, dans ederlerken
yapamayacaklarını düşündüklerinde imkansız olmadığını,
dalış yapılacağı zaman denizin kusursuzluğunu ve
mutlaka denizin altındaki Dünya'yı görmeleri gerektiğini
söyledim. En önemlisi de burada güvende olduklarını ve
onlara hiç bir şekilde zarar gelmeyeceğinden bahsettim...
İnsanların sıcaklığı, hoşgörülü tavırları, iş bölümündeki
anlayış... Tamamen benim ve benim gibi olanların ihtiyacı
olan şey buydu. Benim onlara gösterdiklerimin yanında
onlardan da bir çok şey öğrendim. Düşler Akademisi
benim için gerçekten de düşlerin gerçek olduğu ütopik
bir yer. Benim ikinci evim aynı zamanda. İyi ki varsınız. ”

Farklılıklara saygı: Katılımcıların %97’si farklı ekonomik ve sosyal çevreden gelen ve farklı gelişim gösteren (engelli) bireylere
saygı göstermemiz gerektiğini öğrendiğini belirtmiştir.

”

Burada insan bazı şeylere farklı
bakmayı öğreniyor. Herkesin eşit
olduğu ve dış görünüşüyle ayırt
edilmemesi gerektiğini öğrendik.
(2015)

„ ”

Herkesin farklı olduğunu ve herkesin birbirine saygı
duyması gerektiğini biliyordum ve burada gerçekten
durumun öyle olduğunu görünce çok mutlu oldum.
(2017)

Doğa Bilinci: Hafta boyunca düzenlenen ekolojik yaşam atölyeleri
sonrasında yapılan ankete göre katılımcıların %65’i geri dönüşüm hakkında
bilgisinin arttığını, %67’si su kaynaklarını kullanma konusunda farkındalık
kazandığını, %64’ü tüketim alışkanlıklarının farkına vardığını, %70’i çevreyi
temiz tutma konusunda bilgisinin ve hassasiyetinin arttığını belirtmiştir.
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”

Doğaya saygı en çok ilgimi çeken şey oldu.
Bu konuda bana çok şey kazandırdı.
(2016)

sosyal etkİ raporu 2017

„

„

Gönüllülerin %93’ü kampın katılımcıların özgüveninde artışa
sebep olduğunu düşünürken, %95’i kamp süresince katılımcıların
yeniliğe daha açık hale geldiğini gözlemlediğini söylemiştir.
Özgüven başlığında gönüllüler en çok keşif dalışı, yüzme ve doğa
yürüyüşü etkinliklerinin artışa sebep olduğunu düşünmekteler.

”
”
”

Daha özgür, kendine güvenen, açık iletişim kuran
birey olma yoluna girdiklerini gördüm.
(2016 gönüllüsü)

„
„

Proje sayesinde katılımcıların özgüvenlerinin
arttığını, tepkili ve önyargılı oldukları etkinliklere
(yüzme, dans gibi) daha sıcak bakmaya başladıklarını
ve başardıkça daha da severek yaptıklarını gördüm.
(2016 gönüllüsü)

Kamp süresince katılımcıların
yeniliğe daha açık hale
geldiğini gözlemledim.

Kampın katılımcıların
özgüveninde artışa sebep
olduğunu düşünüyorum.
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Kızlar atakta gönüllülerinin dönüşüm hikayeleri değerlendirildiğinde, sadece katılımcı genç kızların güçlendirilmesi değil,
gönüllü kadınların ikincil hedef grup olması dolayısıyla güçlendirirken güçlenmeye de dayandığını söyleyebiliriz.

„”

Kızlarla birlikte yaptığımız tüm etkinlikler benim için de gücümün farkına
varmamı sağlayan etkinlikler oldu, daha önceden çok zor ve karmaşık
olarak gördüğüm şeylerin aslında o kadar da imkansız olmadığını gördüm.
Kızların cesareti bana da cesaret verdi ve aslında varlığının farkında
olmadığım "yapamam"ları ortadan kaldırdı. Aslına bakarsanız, Kızlar
Atakta'dan sonra kendimi çok daha özgür ve özgüvenli hissediyorum.
(2017 gönüllüsü)

4

5

„

İletişim becerimin pekiştiğini, katkı
sağladığımız kızların yanı sıra en az onlar
kadar benim de özgüven kazandığımı
düşünüyorum.
(2016 gönüllüsü)

Eğitmenler gözünden projenin sosyal etkisi
Eğitmen değerlendirme anketine göre, eğitmenler yürüttükleri atölye ve etkinlilerin en çok özgüven, kendine dair farkındalık,
yeniliğe açık olma hedeflerine hizmet ettiğini düşünmekteler.

”

Bunlar da mümkünmüş, Bunlar da varmış" söyleyebilecek,
hedeflerine daha geniş bir perspektiften bakabilmek. Kendi
güçlerini fark ettikleri anlar. Tek başlarına olmadıklarını,
dayanışmanın gücünü gördükleri anları gözlemledim.
İhtiyaçları olduğunda yardım isteyebilecekleri insanlar
olduklarını gördüler. Kendilerine örnek alabilecekleri kişiler
tanıdılar, onları yakından gözlemleyebildiler.
(2017 gönüllüsü)

”
„

Katılımcıların özellikle ilk defa katılacakları
aktiviteler için çok önyargılı olduklarını
ve kendilerini yapamayacakları yönünde
şartladıklarını gözlemledim. Fakat başarıyla
hayata geçirdikleri etkinlikler sonrasında
neredeyse tamamı "Ben yapabilirmişim." i
kendileri de şaşırarak ifade ettiler.
(2017 gönüllüsü)

„

Kurum gözlemcileri gözünden projenin sosyal etkisi
Programdan bir ay sonra kurum
gözlemcilerine kızların gelişimini ve projenin
etkisini değerlendirdikleri bir form gönderilir.
Bu formlara göre değerlendirmeye katılan
bütün kurum gözlemcileri;
• Kampın katılımcıların özgüveninde artışa
sebep olduğunu düşündüğünü,
• Kamp sonrası katılımcıların yeniliğe daha
açık olduğunu,
• Kamp sonrasında katılımcıların arkadaş
edinme, sosyalleşme, takım çalışması
konusunda geliştiğini düşündüğünü,
belirtmişlerdir.
Ayrıca projenin kendi kişisel ve mesleki
gelişimlerine fayda sağladığını, projenin
tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması
gerektiğini önermişlerdir.

”
”
”

Projeye katılan tüm çocukların rehabilitasyon süreci ve psikososyal gelişimi
olumlu etkilendiğini, ayrıca grup/takım çalışmasına uyum ve katılımlarını
güçlendirdiğini, hayatlarında ilk defa denedikleri etkinlikler sayesinde
yeniliklere daha açık olduklarını gözlemledim. Bu doğrultuda projenin tüm
Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve tüm dezavantajlı grupların katılımının
gerektiğini düşünüyorum.
Projede de yer almak, proje ekibini tanımak çok keyifli bir süreçti. Düşler
Akademisi'nde siyaset üstü bir ortam yaratıldığını görmek, orada bulunan
gönüllülerin çalışmalarını izlemekten mutluluk duydum.

”
„

Kızlarımızın özgüvenlerinin
arttığı, doğru iletişime önem
verdikleri, gelecek için hedef
belirledikleri, sağlıklı ve
doğal beslenmenin önemini
kavradıkları, tasarruf ve geri
dönüşüme dikkat ettikleri,
kuruluşa döndükten sonra
öğrendiklerini uygulamaya
çalıştıkları düşünülmektedir.

Oldukça profesyonel bir ekiple bir
arada geçirdiğimiz 5 dolu günün
ardından yüksek motivasyonlu,
kendine güvenen, kendi gücünün
farkında olabilmeyi beceren
kızlarımızla Batman'a dönüş
yaptık. Bu projenin devamlılığını
sağlayarak, diğer tüm
çocuklarımıza aynı deneyimleri
yaşatabilmenizi umut ediyoruz.
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Kızlar Atakta olarak neler öğrendik?
Hedef kitleye dair
Devlet koruması altında kurumlarda yaşayan genç kızlarla geçirdiğimiz 16
kamp sonrası, grupların kurumdan tanışıyor olması dolayısıyla, ekiplerde
kaynaştırma için ekstra çaba sarf etmeye gerek kalmadığından, hedeflere
yönelik çalışmalara daha verimli bir şekilde ulaşılabildiği gözlemlenmiştir.
Çocuk evi, Sevgi evi veya Çocuk Destek Merkezleri’nden gelen çocukların
beklenti ve ihtiyaçlarında farklılıklar tecrübe edilmiştir, haftalık program bu
farklılıklara göre yeniden şekillendirilmiştir.
Aile yanında yaşayan Koruyucu Aile Dernekleri’nden, Soma Kadın
Kooperatifi’nden ve Meslek Liseleri’nden gelen katılımcılarda, ilk iki günde
kaynaştırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilirken, ilişkinin sürdürülebilir
olması dolaysıyla etkinin arttırılabileceği düşünülmektedir.
Grup uyumu açısından 12-18 yaş aralığının geniş olduğu değerlendirmesi
sonucu, 2017 yaz programında bazı gruplar 14-18 yaş aralığında belirlenmiştir.
Bu tercihin hedeflere erişmeyi kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir.
Koruma altında çocuklar haricinde hedef kitle kriterlerine uygun farklı
gruplarla yapılan çalışmaların ağırlığının arttırılmasına karar verilmiştir.
Etkinlikler ve operasyona dair
Her hafta sonunda gönüllü toplantılarında, sezonda iki kere ekip toplantısında,
gönüllü eğitmenler liderliğinde yürütülen 15 farklı etkinlik ve programın
operasyonu ekip, eğitmen, ve gönüllüler tarafından değerlendirilmiş, etkinlik
bazlı operasyonel iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre etkinliklerin saatleri,
günleri, sıralamaları hedef kitle kriterlerine göre optimize edilmiştir.
Sosyal etki ölçümlemeye dair
2015 ve 2016 yılında yaptığımız sosyal etki ölçümleme çalışmalarımızda farklı
ölçümleme kısıtlarıyla karşılaşılmıştır.
• Katılımcıların okuma yazma bilmemesi
• Testlerin dilinde zorlanılması
• Geldikleri gün uygulanan ilk testte, yorgun oldukları için okumadan
doldurma eğiliminde olmaları
• Ses kaydı ile toplumsal cinsiyet algısındaki değişikliği ölçmeye çalışan
çalışmada, katılımcıların gönüllülerle özel hikayelerini paylaşmaya yönelik
eğilimi
• Hedeflere yönelik ölçeklerin bulunması, adaptasyon zorlukları
• Günlük vb, yazılı çıktılar üzerinde söylem analizi yapacak bir ekibin olmayışı
• Ölçümlemenin amacının iyi aktarılamaması
Bu kısıtların bir kısmı halen devam etse de, 2017 yılında kurduğumuz sosyal
etki ölçümleme altyapısı ile ilk gün ve son gün testlerinin uzunluğuna dikkat
edilmiştir. Ölçümlemenin amacı katılımcılara detaylı bir şekilde aktarılmıştır,
her katılımcı bir gönüllü eşliğinde (sadece okuma konusunda destek olarak,
hiçbir yönlendirme yapmadan) testini doldurmuştur. Atölyeler sonunda 1-2
dk’lık değerlendirmeler yapılmıştır. Hedeflere yönelik uluslararası akademik
ölçekler tercih edilmiştir.
2015’ten 2017’ye Kızlar Atakta faaliyet odaklı bakış açısından ETKİ odaklı
bakış açısına geçmiştir. Bu bakış açısı değişikliğiyle, etkinliklerini revize edip,
hedeflerine yönelik aktivitelerinin yarattığı etkiyi detaylı olarak incelemiştir.
Kızlar Atakta Sosyal Etki Ölçümleme çalışmalarını güçlendirerek, sivil toplum
içinde etki odaklı düşünmenin önemini gösterecek bir vaka olma isteğindedir.
20
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Geçmişten geleceğe Kızlar Atakta

Vizyon oluşturma
Stratejik hedefler
Kurumsal yapının güçlendirilmesi
Yeni eko sistem / Kadın ve gençlik ağları
Hedef kitlenin çeşitlendirilmesi / Zenginlik
Yeni kaynakların aktivasyonu
Eğitim programlarının yeniden yapılandırılması
Uygulama alanlarının yaygınlaştırılması
Ekip – Eğitmen- Gönüllü üçgeninin güçlendirilmesi
Kış programı pilot uygulama
Sosyal etki değerlendirmesine giriş
a. Değişim hikayeleri
b. Hedefler, çıktılar, sonuçlar
c.	İzleme ve değerlendirme
d. Fokus grup çalışması
e.	Öznel iyi oluş
f. Katılımcı ve gönüllü anketleri ve analizler
g. Görsel arşivleme
h. Performans değerlendirme
Yerel /ulusal kampanya hazırlıkları
Finansal sürdürülebilirlik / yaz programı pilot çalışma

•
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Program oluşturma
Hedef kitleye ulaşmak
Kaynakların tespiti
Gönüllülerin eğitimi
Eğitmenlerin seçimi ve eğitimi
Uygulama alanı hazırlıkları
Eko sistemi (yerel/ulusal) oluşturmak
Uygulamaya geçiş
İzleme ve değerlendirme
Teori-pratik uyumluluğu
Memnuniyet ve değişim çemberi
Sonuçlar, çıktılar
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Yeni kurumsal yapının hayata geçirilmesi / 2020 ekibi
Ulusal deklarasyon / Genç kızları güçlendirme prensipleri
İç tüzük çalışması / KA ilkeleri ve hedefler güncellemesi
Ulusal ve uluslararası kadın ve gençlik ağları ile kurumsal ilişkiler kurma
Yerel-Ulusal-Küresel kalkınma gündemi ile entegrasyon
Finansal sürdürülebilirlik organizasyonuna geçiş
1-2. faz saha uygulamalarının yaygınlaştırılması
Yeni eğitim programlarının uygulamaya sokulması
Ulusal kampanyaların örgütlenmesi
Ulusal genç kızlar ve kadınlar buluşması
Uluslararası kampanyalara ve buluşmalara aktif katılım
Gönüllü elçilik programının sistemleştirilmesi
Ablalık programının ve eğitim içeriğinin sistemleştirilmesi
Uluslararası gönüllülük değişim programlarına katılım, akreditasyon
Kariyer havuzu / İşe yönlendirme
Sosyal değişim için kadın liderlik programına giriş
KA Sosyal Etki Kitabı
a. Sosyal Etki Raporu
b. Gönüllü Raporu
c. Hikayeler
sosyal etkİ raporu 2017
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Bölünemeyen “Bir İnsan”a Doğru
Evimizde, ailemizde, mahallemizde,
ülkemizde, Dünya’da, tüm evrende;
insan topluluklarının var olduğu
her neresi olursa olsun oranın
gelişimi ve değişimi için önce
“bireyin” dönüşmesi gerekir. Kendini
tanımayanlar, durumlarına ve
oluşlarına hâkim olamayanlar ne
kendilerine ne de başkalarına değer
katabilirler. Olumlu bir gelecek inşa
etmek istiyorsak sadece dışarısıyla,
dışımızdakilerle ilgilenmek yeterli değil diye düşünüyorum. İçimizdeki
derin “beni” keşfetmek ve onu güçlendirmek, olup biteni fark etmek
için “kendini bilen” bireyler olmak… Latince “bölünmez olan, atom,
birey” anlamına gelen “dividuus” kelimesinin önüne “in” (+2) öneki
konmasıyla türetilen bir kelimeymiş “individual” yani “birey”. Kelimenin
içinde barındırdığı bu büyük gizemli güç şunu ilan ediyor adeta; Her
şey birbirine bağlıdır, tek bir atomu dönüştürmek hepimizi dönüştürür.
Bireyin bölünemez gücü “biz”i yaratır. Bu çok uzun ve sabır gerektiren
bir yolculuktur, doğumdan başlar sonsuza kadar bize eşlik eder…
Kızlar Atakta, bir toplumsal dönüşüm projesidir ama bireyi hedefler.
Toplum denen büyük ve karmaşık resmin içindeki küçücük noktalarla
ilgilenir. Güncel sosyal sorunlardan bir kısmına çözüm ararken,
elini taşın altına sokarak mutlu insanların yaşadığı mutlu bir Dünya
hayaliyle sahaya inmiştir. Değişim oyuncularına yani katılımcılarına
rehberlik eder, yol arkadaşı olur. Sahanın vazgeçilmez motivasyon
koçudur, yapamam diyene yaparsın der, güven verir, yöntem öğretir,
yanında olur, güçlendirir, sıra dışı pozitif deneyimlerle tanıştırır…Tüm
çalışmalarını toplumsal, ideolojik ve duygusal her türlü baskıdan uzak
tutarak, çabalarını insanlığı iyileştirmek yönünde kullanır. Çocuğun
yüksek menfaati için çalışır. O büyük resmi nokta nokta renklendirir,
güzelleştirir.
İşte bu yüzden; projenin yönetişim şekli ve felsefesi açısından,
yaşadığımız coğrafyaya çok değerli, örnek bir model bıraktığımızı
düşünüyoruz. Destek vereniyle, gönüllüsüyle, ekibiyle, sahip
olduğu sorumluluk düzeyinin hakkını veren yöneticileriyle, sosyal
çalışmacılarıyla, katılımcı genç kızlarıyla koskocam bir aile yarattığımızı
görebiliyoruz. Hep birlikte ne önde ne arkada...yan yana yürüyoruz.
Okuduğunuz bu raporda projenin kalfalıktan ustalık dönemine
geçişinin izlerini, üçüncü senesini geriden bırakan bir sosyal
sorumluluk projesinin biriktirdiklerini ve geleceğe taşıdığı etkinin
izlerini görmekle kalmayacaksınız, iş birliğinin, açıklık ve şeffaflığın, ön
yargılardan uzak, geleceğin güçlü kadınları için çalışmanın yarattığı
sinerjinin dönüştürücü etkilerine şahit olacaksınız.
Vermek kendine vermektir. Vermek için sahip olmak ve sahip olmak
için, olmak gerekir. *

Kızlar Atakta 2017 Yaz Programı Ekibi

Ercan Tutal – AYDER Yönetim Kurulu Başkanı, Proje Mentoru
Alper Akça – Kurucu, Proje Koordinatörü
Sevda Baysal – Proje Yöneticisi
Melis Başaran – Kamp ve Gönüllü Lideri
Umay Seydioğulları – Kamp Lideri
Tanyel Süzer – Eğitim Direktörü, Danışman
Armağan Akçay – Görsel İletişim ve Sosyal Medya Sorumlusu
Taylan Aktuğ – Ritim Atölyesi Eğitmeni, Uzman Psikolojik Danışman
Esra Kuzucu – Ekolojik Yaşam ve Sürdürülebilirlik Atölyesi Eğitmeni
Batuhan Özyurt – Kaptan, Dalış Eğitmeni
Umut Servi – Kaptan Yardımcısı, Dalış Eğitmeni
Olga Blasco – Dans Atölyesi Eğitmeni
Renk Koçtürk – Dans Terapisti, Dans Atölyesi Eğitmeni
Seda Güney – Dans Terapisti, Dans Atölyesi Eğitmeni
Emel Pilavcı – Dans Atölyesi Eğitmeni
Tuba Unat – Sanat Atölyesi Eğitmeni
Ahu Gökmen – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Zeynep Taşel – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Deniz Hüsrev – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Deniz Ergen – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Eyyup Sinan Karaca – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Özlem Palabıyık – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Olgu Dinçoğlu – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Emi Nevaro – Kişisel Gelişim Atölyeleri Eğitmenleri, Yaşam Koçları
Deniz Karcı – Savunma Sanatları Atölyesi Eğitmeni
Çiğdem Tanyer – Yoga Atölyesi Eğitmeni
Ahmet Kalkan – Binicilik Eğitmeni
Furkan Özkan – Yelken Eğitmeni
Ali Balkan – Görsel Yönetmen
Elif Özdemir – Deneyimli Gönüllüler
Selin Gündoğdu – Deneyimli Gönüllüler
İrem İnce – Deneyimli Gönüllüler
Gizem Ceren Piri – Deneyimli Gönüllüler

Destekleyenler

Natura Blue Dalış Okulu, Kaş At Çiftliği, Kaş Yelken Kulübü, Sabancı
Üniversitesi CIP, Saylam Suits, Faselis, Osmanlı Bahçesi Sebze Tohumları

Özel Teşekkürler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Kalkınma Bakanlığı, Katılımcı İl Valilikleri, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi,
Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye,
Alternative Camp, Düşler Mutfağı ve TÜM KIZLAR ATAKTA GÖNÜLLÜLERİ.
PROJE UYGULAMA YERİ:
Düşler Akademisi Yerleşkesi, Antalya / KAŞ
RAPORLAMA DÖNEMİ: Temmuz – Eylül 2017 Yaz Programı
Rapor Tarihi: 08.12.2017

Bu inanılmaz değişim yolculuğunda tüm varlığı ile yer almış herkese
büyük bir minnettarlıkla şöyle seslenmek istiyorum;
İster gücünün ister kendinin farkında ol ama unutma ki sen bensin,
ben senim!
Hepimizin yolu açık olsun.

Bilgi ve İletişim: Düşler Akademisi Binası Barbaros Mahallesi Fesleğen Sok. No:10 Batı Ataşehir/İstanbul/Türkiye
+90 216 688 31 53
info@kizlaratakta.org

Alper AKÇA
01.12.2017, İstanbul

www.ayder.org.tr
© AYDER 2017

* Stefano D’Anna – Future Leaders For The World
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Video & Fotoğraf Arşivi
2015, 2016 ve 2017 yaz programlarında yaklaşık 20bin fotoğraf çekilmiş, binlerce saat profesyonel video kaydı alınmış ve
arşivlenmiştir. Youtube Kanalı’nda bulunan aşağıdaki seçilmiş videoları izlemek için QR kodu tarayabilir ya da tıklayabilirsiniz.
www.youtube.com/kizlarataktaorg
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Tanıtım Filmi
2017

Yamaç Paraşütü
2017

Keşif Dalışı
2016

Gönüllülük
2016

Katılımcı, Ekip
2016

Yelken Deneyimi
2016

Sanat Atölyesi
2016

Bisiklet Atöyesi
2015

Doğa Yürüyüşü
2015

Takım Oyunu
2015

Dans Atölyesi
2015

Yüksek Parkur
2015
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kizlaratakta.org

twitter.com/kizlaratakta
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facebook.com/kizlaratakta
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instagram.com/kizlaratakta

youtube.com/kizlarataktaorg

