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SUNUŞ-GİRİŞ1.

Derneğ�m�z,

D�yarbakır’ın Sur �lçes�nde son yıllarda yaşanan çatışmalardan etk�lenen 4-18 yaş arasındak� çocuklar ve kadınlarla
sosyo-kültürel ve sosyo-ps�koloj�k çalışmalar yaparak, bölgedek� gündel�k hayatın akışında travmanın �zler�n� s�lmek
amacıyla kuruldu.
 
Sur �lçes� her zaman şehr�n yoksul b�r bölges� olarak anılmış ve anılmaya da devam etmekted�r. Bölgede yaşayan
nüfus ekonom�k açıdan zor b�r mücadele vermekted�r. Buna bağlı olarak burada yaşayan çocuklar da yaşıtlarının
er�şeb�ld�ğ� b�rçok haktan ve etk�nl�kten mahrumdurlar. 31 Aralık 2017’de açılışla beraber akt�f çalışmalarına başlayan
dernek, b�r yıl �çer�s�nde yaklaşık 200 çocukla düzenl�
olarak drama, toplumsal c�ns�yet, koro, farklılıklara saygı, sanat g�b� b�rçok atölye gerçekleşt�rd�. Ayrıca çocukların
ücrets�z b�r şek�lde oyuncaklardan faydalandığı oyuncak kütüphanes� de b�r yıl �çer�s�nde 350 kadar çocuğa er�şt�.
Atölye, etk�nl�k ve kütüphanen�n dışında dernekte gerçekleşt�r�len çeş�tl�
faal�yetler de dah�l ed�ld�ğ�nde Sur�ç�’nde yaşayan toplam 1000 çocuğa doğrudan, ve dolaylı yollarla er�ş�ld�. Bununla
b�rl�kte çocuklar D�yarbakır’da gerçekleşen t�yatro, s�nema, yaz kampı, f�dan ek�m�, akvaryum z�yaret� g�b� b�rçok
farklı sosyal akt�v�teye götürüldü. 
 
Dernek aynı zamanda kadınlarla da çalışmalar yürüten b�r kurum. B�r sene boyunca kadınlarla Dünya Kadınlar Günü
etk�nl�ğ�, f�lm göster�mler�, üreme ve c�nsel sağlık eğ�t�mler� g�b� bölgedek� kadınlar �ç�n hem sosyal akt�v�te hem de
öğret�c� n�tel�kte b�rçok etk�nl�k hayata geç�r�ld�. 
 
Tüm bu bahs� geçen etk�nl�kler�n tümü dernek gönüllüler� tarafından organ�ze ed�l�p yürütülmekted�r. Dernek
bünyes�nde b�rçok s�v�l toplum kuruluşundan tems�lc�ler�n dışında herhang� b�r yerde akt�f çalışmayan ve çeş�tl�
alanlarda uzmanlıkları bulunan gönüllüler yer almaktadır. Tüm çalışmalar toplamda 35 akt�f gönüllü �le
gerçekleşmekte.
 
 
 
Rengarenk Umutlar Derneğ�



RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ YÖNETİM ORGANLARI
 
YÖNETİM KURULU ASİL  
Başkan: E. Ezra Elb�stan
Başkan Yardımcısı: Dur�ye Erel  
Genel Sekreter: U. C�wan Aktaş
Sayman: Cud� Met�n
Üye: D�lan Taşdem�r
YÖNETİM KURULU YEDEK
Aksel Akkaya
Remz�ye Görmüş Yardım
Mehmet Erel
Leyla Ç�te
Nurş�n Arslaner
DENETLEME KURULU ASİL 
Ber�van Karatoprak
Neşe T�mur
Derya Akman
DENETLEME KURULU YEDEK 
Meryem ÇAKMAK   
Nah�de İYİ
Hülya ADIYAMAN

                       
2. YÖNETİM YAPISI



Yeter EREL TUMA
Baver ARSLAN
Ezra ELBİSTAN
Dür�ye EREL

STRATEJİK PLAN YAZIM EKİBİ

DERNEK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Z�ya Gökalp Mah. Lale Sok. No 14  SUR-DİYARBAKIR
Telefon: 0 543 629 68 44
Web: www.rengarenkumutlar.org
E-Ma�l: �nfo@rengarenkumutlar.org
 
Sosyal Medya Hesapları
 Whatsapp: 0 543 629 68 32
Tw�tter: @rengarenkumutla
Instagram: rengarenkumutlarderneg�
Facebook: RengarenkUmutlarDerneg�/



3. BİZ KİMİZ, MİSYON, VİZYON
TEMEL DEĞERLER

Hak temell�
Eş�tl�k
Katılımcılık      
Hesap vereb�l�rl�k/ Şeffaflık      
Çok d�ll�l�k      
Çocuk odaklılık

BİZ KİMİZ     
Rengarenk Umutlar Derneğ�; çocuk hak ve özgürlükler� temel�nde uzun yıllar sahada çalışmış b�r grup akt�v�st
tarafından kurulmuştur. Rengarenk Umutlar Derneğ�, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, r�sk altındak�, ayrımcılığa
maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamak amacıyla hak temell� faal�yetler yürütmey� hedefleyen
D�yarbakır/ Sur merkezl� b�r s�v�l toplum örgütüdür.

VİZYONUMUZ
Çocukların çocuk hakları temel�nde çocukluğunu çocuk g�b� yaşadığı, tüm hak ve h�zmetlere eş�t b�r şek�lde
ulaşab�ld�ğ� ve katılımlarının sağlandığı b�r çocuk dünyası...
 
MİSYONUMUZ
Çatışmalı ortam ve göç benzer� toplumsal veya doğal olaylar neden�yle çocukların bozulan sosyal ve kültürel
yapısının yen�den onarılmasını sağlamak amacıyla �nsan hakları ve çocuğun yüksek yararını d�kkate
alan ek�plerle yaşanan travmat�k süreçler�n aşılmasını sağlamaya yönel�k çalışmalar yapmak.
 
İLKE VE DEĞERLERİMİZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Rengarenk Umutlar Derneğ� B�rleşm�ş M�lletler Evrensel İnsan Hakları B�ld�rges� ve B�rleşm�ş M�lletler Çocuk
Haklarına da�r Sözleşme başta olmak üzere, tüm uluslararası �nsan hakları belge ve standartlarının tüm toplumda
yaygınlaşmasını ve ben�msenmes�n� sağlayarak, evrensel �nsan hakları kültürünü ve çocuk haklarını gel�şt�rmek ve
yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmekted�r. Bununla b�rl�kte toplumda ayrımcılığa uğrayan, sosyal ve
kültürel dışlanmaya maruz kalan ve dezavantajlı kes�mlerle (kadınlar- çocuklar) dayanışmayı, bu kes�mler�n kamusal
hak ve h�zmetlere er�ş�m�n� desteklemey�, sosyal, kültürel, eğ�t�m ve sağlık dah�l sorunlarının çözümü �ç�n çalışmayı
amaçlamaktadır. Odağımız D�yarbakır’ın Sur �lçes�nde yaşanan çatışmalardan etk�lenen 5-18 yaş arasındak�
çocuklarla sosyo- kültürel ve sosyo-ps�koloj�k çalışmalar yaparak, çocukların gündel�k hayatının akışındak�
travmanın �zler�n� s�lmeye katkı sunmaktır.



Sosyal çalışmacı ve çocuk hakları çalışanları �le travma sonrası sağaltıcı atölyeler ve çalışmalar yapmak
Çatışmalı ortam, göç ve benzer� toplumsal veya doğal olaylar neden�yle bozulan sosyal ve kültürel yapının
onarılmasını destekleyecek etk�nl�kler düzenlemek
Hedef gruplara yönel�k �ht�yaç tesp�t� çalışmaları yapmak
İht�yaç alanlarında eğ�t�mler düzenlemek
İht�yaç alanlarında h�zmetlere er�ş�m� desteklemek
Hak temell� b�r yöntemle, önley�c� ve �y�leşt�r�c� çalışmalar yapmak 

Derneğ�m�z kuruluş amaç ve �lkeler� çerçeves�nde aşağıdak� alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmekted�r; 

Erken Çocukluk Eğ�t�m� Oyun Odalarımızda 4-5 yaş aralığındak� 15 çocukla, çocukların sosyal yönler�, kas- motor
gel�ş�mler� ve b�l�şsel süreçler�n�n daha sağlıklı gel�şmes�ne katkı sunuyoruz. Aynı zamanda toplumsal c�ns�yet ve
farklılıklara saygı duyma g�b� alternat�f eğ�t�m programları uygulanıyor.
Kütüphaneler�m�z; 
Tah�r Elç� Oyuncak Kütüphanem�z çocukların hayal gücünü, gel�ş�m�n� ve becer�ler�n� güçlend�ren; ş�ddet�
özend�rmeyen, c�ns�yetç�l�ğ� pek�şt�rmeyen ve ayrımcılığı çağrıştırmayan yen� ve 2. el oyuncaklardan oluşuyor.
Oyuncağa er�ş�m� olmayan çocuklar üyel�k s�stem� olan kütüphaneye gel�p �sted�kler� oyuncağı alıyor ve 1 hafta sonra
yen�s� �le değ�şt�rmek üzere ger� get�r�yorlar. Çok d�ll� k�taplardan oluşan k�tap kütüphanem�z her yaştan çocuğun
faydalanab�leceğ� �çer�klerle oluşturuldu. 
B�s�klet Kütüphanes�
Oyuncak Kütüphanes�n�n kurulmasından hemen sonra çocuklar ve a�leler�n talepler� doğrultusunda b�s�klet
kütüphanes� oluşturuldu, kampanya �le el�m�ze ulaşan yen� ve 2. el b�s�klet sayısı yeter� m�ktarda olmayınca b�s�klet
kullanımını k�tap okuma kr�ter�ne bağlayarak ad�lane b�r kullanım alanı yarattık. 
Çocuklarla Söyleş�ler, Sanatsal Akt�v�teler
Çocukların öner�ler� �le her hafta kenttek� sanatçı, sporcu, �ş �nsanı vb. farklı meslekler gruplarını tanıdıkları
söyleş�ler düzenlen�yor ve kentte gerçekleşen sanatsal-sport�f etk�nl�klere çocukların katılımı sağlanıyor. 
Atölyeler�m�z
D�yarbakır’da yaşanan yoğun s�lahlı çatışmalı sürec�n çocuklar üzer�nde yarattığı travmaların etk�ler�n� azaltmak
ve sosyal kültürel gel�şmeler�ne katkı sağlamak �ç�n b�r çok atölye gerçekleşt�r�yoruz. 7-16 yaş arası çocuklar �ç�n
düzenl� atölyeler�m�z; Çocuk Hakları, Yaşam Becer�ler�, Drama, Sözlü Tar�h, D�l, Görsel Sanat, İler�- Ger� Dönüşüm,
Müz�k, Halk dansları vb. Düzens�z atölyeler�m�z; Toplumsal C�ns�yet, Farklılıklara Saygı, Kukla Yapımı, Masal Yazımı ve
Okuma, Robot�k Kodlama, Haklar, B�l�m, Duygu Atölyeler� vb. 
Barış Hakkı- Barış Hakkı Çalışmalarımız; D�yarbakır’ın Sur �lçes�nde yaşanan çatışmalar sırasında ve sonrasında
çocukların nefret, düşmanlaştırma, taraf ve kend� aralarında ş�ddet uygulama g�b� durumların tesp�t� üzer�ne
çocuklarla barışı konuşma �ht�yacı �le başlattığımız b�r çalışmadır. Bu kapsamda Çocuk ve Barış alanında çalışan STÖ
ve b�reyler �le üç toplantı ve çalıştaylar gerçekleşt�rd�k. Dünya deney�mler� konusunda l�teratürler� �nceled�k.
Çocukların doğrudan katılımıyla oluşturmak �sted�ğ�m�z Barış Modülü çocuklara b�r barış perspekt�f� sunacak ve barış
taleb�n�n öznes� olmalarına katkı sağlayacaktır



Raporlama
Mevs�ml�k Çocuk İşç�ler; Mevs�ml�k Değ�l Her Zaman Çocuk projes�n� Fr�edr�ch Ebert-St�ftung Derneğ�/ Türk�ye
Tems�lc�l�ğ�’n�n desteğ� �le hayata geç�r�ld�. Proje; genel olarak tarımda çalışan gez�c�/geç�c�/mahall� (yerel) tarım
�şç�s� çocukların haklarını öğrenmeler�n� sağlamak, çocukların yüksek yararını gözetmek, görünür kılmak amacıyla
yürütüldü. Proje kapsamında; Tarımda Mevs�ml�k Gez�c�/Geç�c� İşç�l�k ve Çocuk Çalıştayı ve Toplantılar, A�le- Çocuk-
Eğ�t�c�, İlet�ş�m Faal�yetler�, Mevs�ml�k Tarım İşç�l�ğ�nde Çocuk Raporu
Yaz kampları
Dönem�n sonunda çocuklar ve gönüllü eğ�tmenler eşl�ğ�nde İzm�r, Antalya ve Elazığ �ller�ndek� çocuk yaz kamplarına
katılıyoruz. 
Kadınlara yönel�k farkındalık gel�şt�r�c� çalışmalarımız �se, dernek merkez�n�n bulunduğu mahallelerde yaşayan
kadınlara yönel�k çeş�tl� güçlend�r�c� çalışmalar yürütüyoruz.

SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER
1. Katılımcılık
2. Yönet�m ve yürütme ek�b�n�n ayrı olması 
3. Hızlı karar alma
4. Tabandan örgütlenme model�n�n uygulanması ve sahada güven�l�r olmak
5. Alanda deney�ml� �nsanların b�r arada olması
6. Gönüllüler ve d�ğer STÖ’lerle güçlü �şb�rl�ğ�/ ortaklık ve çalışma deney�m�
7. Çatışmalı süreçlerde ve dernek �ç�nde kr�z yönet�m�n� başarıyla uygulamak
8. Yerel ve ulusal çeş�tl� ağlara üyel�kler�n olması
9. Kaynaklara er�ş�m konusunda deney�m�n olması
ZAYIF YÖNLER
1. Yürütücü ek�b�n sorumluluklarını yer�ne get�rmekte zorlanması
2. Yazılı �lke, değer ve davranış kurallarının olmaması
3. Yürütme ek�b�n�n; gönüllülere yönel�k sağlıklı b�lg�lend�rme mekan�zmasının olmaması
4. Yönet�ş�msel b�lg� eks�kl�kler�
5. Çalışan ve gönüllüler�n çocuk hakları konusunda yeter�nce b�lg� sah�b� olmamaları
6. İk�nc�l travma �le baş etme konusunda yöntem/ uygulamaların b�l�nmemes�, �k�nc�l travma neden�yle çocuklarla
çalışmalarda profesyonel davranamama, duygusal yaklaşımlar
7. Sosyal medyanın etk�l� kullanamaması
8. Gönüllü yönet�m� konusunda etk�l� b�r s�stem olmaması
9. Ortaklık ve �şb�rl�ğ� yönet�m�nde etk�l� b�r s�stem�n olmaması

4. GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLER,
FIRSATLAR, TEHDİTLER (SWOT
ANALİZİ)



FIRSATLAR
1. Çalışmalara destek verecek n�tel�kl� �nsan kaynağı/ gönüllüler�n mevcut olması
2. Sosyal medyanın herkes tarafından yaygın olarak kullanılması
3. Elektron�k ortamların (teknoloj�n�n) dernek çalışmaları açısından kolaylık sağlaması, farklı b�lg� paylaşımlarına
�mkân sağlaması
4-Sahada çocuklarla çalışan hak temell� örgütler�n sayıca az olması
5-Fon kuruluşlarının bölgesel öncel�k tanıdığı b�r bölgede olmak
 
TEHDİTLER
1. Yerel yönet�mler �le ortaklaşma konusunda sorunların olması 
2. Pol�t�k süreçler ve yasal engellemeler, yerelde pol�t�k ortam neden�yle dernekler�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n r�sk altında
olması
3. Kamu olanaklarına er�ş�m�n zor olması
4. Çocuk hakları alanında hak temell� çalışmaların değ�l yardım temell� çalışmaların desteklenmes�, çocuklarla
çalışan yardım temell� örgütler�n sayıca fazla olması
5. Ekonom�k kr�z: Bağışçıların ve destekç�ler�n sayıca azalması
6. Projelend�r�len çalışmalarda öngörülen mal�yetler�n karşılanamayacak ölçüde artmış olması

5. PAYDAŞLARIMIZ
Paydaş Anal�z�

Ger�b�ld�r�m Alma 
Yöntem�

Ger�b�ld�r�m
 

D�yarbakır’ın
Sur İlçes�nde
yaşayan
çocuklar

Hedef K�tle ve
Yararlanıcılar

D�yarbakır’ın
Sur İlçes�nde
yaşayan kadınlar ve
a�leler�

Çocukların
�ht�yaçlarına göre
bel�rlenen faal�yet ve
atölyeler�n raporları,
memnun�yet
ölçekler�

Faal�yet raporları,
memnun�yet
ölçekler� ve yüz
yüze görüşmeler

1. Çatışmalı süreç sonrası çocuklarda yaşanan
travmanın etk�ler�n�n azaltılması ve barış
kültürünün gel�şt�r�lmes� ç�n Barış Modülünün
gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması
2. Yaşam becer�ler� eğ�t�m modülünün
yaygınlaştırılması
3. Katılım ve koruma pol�t�kalarının oluşturulması
4.  Çocuk Hakları Sözleşmes� �le �lg�l� b�lg�n�n
yaygınlaştırılması

ECE’de sınıf sayısının arttırılması, çocukların
okul dersler�ne takv�ye, meslek�
eğ�t�m kursları, üret�m atölyeler�, ps�koloj�k
danışmanlık



Ortaklık ve İşb�rl�kler�
Ger�b�ld�r�m Alma 
Yöntem� Ger�b�ld�r�m

 
TİHV
SHU-DER
Hayata Destek Vakfı
İHD Amed Çocuk Hakları Merkez�
Mezopotamya Ps�kologları
Amed Şeh�r T�yatrosu
D�yarbakır Sanat Merkez�
Önce Çocuklar Derneğ�
Çocuk-Ça Derneğ�
Zımzım Kreş
Halkların Köprüsü Derneğ�
Am�dArt
Lotus Genç Alan Derneğ�
T�gr�s B�s�klet Kulübü
D�yarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı
Çocuğa Karşı Her Türlü Ş�ddet�
Önleme Ağı
DİSA
Barış �ç�n Müz�k
Her Yerde Sanat– S�rkhane-
Müz�khane
ŞUBADAP
Tem�z G�ys�
Mor Salkım Derneğ�
Sulukule Gönüllüler� Derneğ�

Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme 
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme
Yüz yüze görüşme

B�rl�kte
B�rl�kte
B�rl�kte

Araştırma desteğ�
Müz�k atölyeler�

Atölye çalışmaları
Müz�k atölyeler�

F�lm çek�m�
Oyuncak desteğ� 
Gönüllü ve çocuk 

çalışmaları
s�stemler�

K�ş�ler/ Akadem�syenler / Danışmanlar
Gülen İletm�ş
Mezra Öner

Madd� ayn� destek
Tekn�k destek

Çalışan ve Gönüllüler
Ger�b�ld�r�m Alma 
Yöntem�

Ger�b�ld�r�m 

Çalışanlar

Gönüllüler

Toplantılar, 
değerlend�rme raporları

Sürdürüleb�l�rl�k

Toplantılar, 
değerlend�rme raporları

D�s�pl�nl�, daha şeffaf b�r
yönet�m



Otor�teler Ger�b�ld�r�m Alma 
Yöntem�

Ger�b�ld�r�m (�ht�yaç ve
beklent�ler)

D�yarbakır T�caret ve
Sanay� Odası
D�yarbakır Devlet T�yatrosu
Sur Beled�yes�
D�yarbakır Büyükşeh�r
Beled�yes�
D�yarbakır Val�l�ğ�
İş-Kur
D�yarbakır Barosu Çocuk
Hakları Merkez�
Z�ya Gökalp Mahalles�
Muhtarlığı

Madd� ve ayn�
destekler
Çocuk oyunlarında
ücrets�z b�let ve serv�s
Nötr
Nötr
Nötr
Personel �st�hdamında
destek
Benzer çalışmalarda
ortaklıklar 
Mahallede çalışma
yürütürken
kolaylaştırıcı

Bağışçılar/ Donörler / Tedar�kç�ler Ger�b�ld�r�m Alma 
Yöntem�

Ger�b�ld�r�m (�ht�yaç ve
beklent�ler)

S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez�-
STGM
TÜSEV
Sabancı Vakfı
Gönüllü H�zmetler Derneğ�
Sabancı Hold�ng/ Altın Yaka Ödüller�
S�v�l Düşün
Etk�n�z AB Projes�
B�reysel bağışçılar

Değerlend�rme toplantıları
Ma�l ve Skype toplantıları
Ma�l, görüşme tekn�kler�
Yüz yüze görüşme
tekn�kler�
Ma�l yolu �le başvuru
Ma�l yolu �le başvuru
Yüz yüze görüşmeler, e-
posta yazışmaları

Kurumsal kapas�te
güçlend�r�lmes�
Bağışçı kültürünün gel�şt�r�lmes�,
bağışçılara düzenl� ger� b�ld�r�m
ver�lmes�
Daha fazla çocuğun çok yaz
kampına katılımının sağlanması
Daha fazla çocuğun yaz kampına
katılımının sağlanması
Derneğ�n daha akt�f ve güçlü
�lerlemes�



6. KAYNAKLAR

Kültür �ç�n Alan Projes�: 10.000 TL
Sabancı Vakfı: 154.000 TL
S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez�: 14,550 Euro
Fr�edr�ch Ebert: 28.000 TL
TÜSEV: 51.000 TL
Altın Yaka: 25.000 TL
S�v�l Toplum Destekleme Vakfı: 49,530.00

4 tam zamanlı çalışan
25 gönüllü çalışan

2 Dernek merkez� ve atölye sınıfları
Kütüphaneler ve çalışma of�s�
2 adet b�lg�sayar
1 adet yazıcı& tarayıcı
2 adet ses s�stem�
1 adet kl�ma
2 adet hard�sc
Atölye ek�pmanları

Kaynaklar/ Projeler/ Bağışlar

İşgücü/ Personel durumu

Ek�pman ve of�sler 



7. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE
FAALİYETLER

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ








