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SUNUŞ-GİRİŞ1.

Sur�ç� bölges�, D�yarbakır’ın en yoğun olarak göç aldığı �lçeler�nden b�r�d�r. 
Özell�kle 90’larda kırsal alanlardan doğru gerçekleşen an� ve düzens�z göçler�n sonucunda,
nüfusun yoğunlaşmasına, çarpık kentleşmeye, �şs�zl�ğ�n artmasına ve daha pek çok
toplumsal dezavantajın ortaya çıktığı b�r yaşam alanına dönüşmüştür. 
Der�n
yoksulluğun yaşandığı bölge 2015-2016 yıllarında gerçekleşen s�lahlı çatışmalar ve
akab�nde uzun sürel� �lan ed�len sokağa çıkma yasakları �nsanların başta yaşam hakkı
olmak üzere pek çok alanda hak �hlal� yaşanmasıyla sonuçlanmıştır. tüm �nsanlar
etk�lenmekle b�rl�kte çocuklar daha fazla etk�lenm�şt�r. Buna bağlı olarak Sur�ç�’nde
yaşayan çocukların zaten çok �y� olmayan yaşam koşulları neden�yle er�şmekte
zorlandıkları haklar, çatışma sonrasında daha farklı hak �hlaller�n� doğurmuştur.

Rengarenk Umutlar Derneğ�, çatışmalı süreçlerde çocukların maruz kaldığı ve tanıklık
ett�kler� çatışma ortamının etk�ler�n� azaltab�lecek faal�yetler düzenleyerek çalışmalarını
başlatmıştır.

Ps�ko-sosyal destek faal�yetler� �le çalışmalarına başlayan dernek, �lerleyen süreçlerde
erken çocukluk eğ�t�mler�, sanat atölyeler�, kütüphaneler (k�tap, oyuncak, b�s�klet)’�n
yanı sara �zleme çalışmalar ve çocuk hakları akadem�s� çalışmaları hak temell�
çalışmalarına devam etmekted�r. Dernek, faal�yetler�n� yürütürken alanda çalışma
yürüten s�v�l toplum örgütler� �le ortaklaşmayı önemser. Aynı zamanda çalışma ve
gönüllü ek�b�n� büyüterek çalışmalarına devam etmekted�r.



RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ YÖNETİM ORGANLARI

YÖNETİM KURULU ASİL
1. Başkan: Dur�ye Erel
2. İk�nc� Başkan: U. C�wan Aktaş
3. Sekreter: D�lan Taşdem�r
4. Sayman: Cud� Met�n
5. Üye: Aksel Akkaya

YÖNETİM KURULU YEDEK
1. Remz�ye Görmüş Yardım
2. Mehmet Erel
3. Leyla Ç�te
4. Nurş�n Arslaner

DENETLEME KURULU ASİL
1. Ber�van Karatoprak
2. Neşe T�mur
3. Derya Akman

DENETLEME KURULU YEDEK
1. Meryem Çakmak
2. Nah�de İy�
3. Hülya Adıyaman

                       
2. YÖNETİM YAPISI



STRATEJİK PLAN YAZIM EKİBİ
1. Yeter Erel Tuma
2. Necla Korkmaz
3. U. C�wan Aytaş
4. Alper Yalçın
5. Dür�ye Erel
6. As�ye Turfan
7. D�lan Taşdem�r

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

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 hale get�r�len mahallelerde yaşayan, r�sk altındak�, ayrımcılığa maruz kalmış

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, barış �ç�nde tüm

hak ve h�zmetlere eş�t b�r şek�lde ulaşab�ld�ğ� ve katılımlarının sağlandığı b�r çocuk

dünyası... Bunu yaratmak �ç�n daha gen�ş bölgelerde h�zmet veren, eğ�t�mde alternat�f

uygulanab�l�r modeller gel�şt�ren, f�nansal ve �nsan kaynağıyla güçlü ve sürdürüleb�l�r,

ulusal ve uluslararası alanda örnek ve öncü b�r RUMUD olmak.

MİSYONUMUZ:
Çocukların günlük rut�n yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dah�l her türlü kr�z

zamanlarında, her türlü �hmal ve �st�smara karşı koruyucu ve önley�c� çalışmalar

yapmak. Barış kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve

gel�şme, katılım ve ayrımcılık yapmama doğrultusundak� çalışmaları çocuklarla b�rl�kte

yen�den �nşa etmek.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ:
1. Hak temell�: Hak temell� sözleşmeler� odağımıza alarak, tüm canlı ve cansız

varlıkları odağına alan, hak temell� çalışmalar yaparız.

2. Eş�tl�k: Ayrımcılık yapmadan etk�leş�mde olduğumuz herkese eş�t davranırız.

Ancak özel grupların özel �ht�yaçlarının karşılanmasının da eş�tlemek olduğunun

b�l�nc�ndey�z.

3. Katılımcılık: Yönet�ş�m �lkes�nden hareketle, �lg�l� tüm tarafların katılımıyla

çalışmaları yürütür ve kararları alırız.

4. Dayanışma: B�rl�kte güçlen�r ve güçlend�r�r�z. B�rb�r�m�z� �y�leşt�rme prens�b�yle

hareket eder�z.



Sosyal çalışmacı, sosyolog, ps�kolog ve çocuk hakları çalışanları �le travma sonrası

Çatışmalı ortam, göç ve benzer� toplumsal veya doğal olaylar neden�yle bozulan

Hedef gruplara yönel�k durum ve �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; 

Haklara da�r �zleme ve savunuculuk faal�yet� yapmak.

Çalışma barışı: Çalışma anlayışımız, �nsan kaynağımızın �y� olma hal�n�

gözetmekt�r.

6. Hesap vereb�l�rl�k/Şeffaflık: Çalışma alanımızda yaptıklarımızın ve

mal�yetler�m�z�n açıklamasını gerekçeler�yle �lg�l� taraflara yaparız.

7. Çok d�ll�l�k: Her d�l�n zeng�nl�ğ�ne ve kullanılmasına saygı duyarak, k�ş�ler�n

kend�ler�n� ana d�ller�nde �fade etmes� yönünde talepkar oluruz ve çalışma

alanımızda yer vermeye gayret eder�z.

8. Çocuk odaklılık: Odağında çocuk olarak, tasarlanmış yapılarda (mecl�s, �n�s�yat�f

g�b�) b�rl�kte olarak, kararlarımızda, çalışmalarımızda çocuklarla b�rl�kte hareket

eder�z.

9. Kapsayıcılık: Her tür çalışmamızda odağımızda çocuk olmakla b�rl�kte, tüm canlı

ve cansız varlıkların haklarını gözeterek hareket eder�z.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:
Çalışmamızın odağını, D�yarbakır’ın Sur �lçes�nde yaşanan çatışmalardan etk�lenen 4-18

yaş arasındak� çocuklar oluşturmaktadır. Bu yaş aralığındak� çocukların gündel�k

hayatlarına yansıyan travmaların etk�ler�n� azaltab�lmek �ç�n, sosyo- kültürel ve

ps�kososyal çalışmalar düzenlemekted�r. Derneğ�m�z kuruluş amaç ve �lkeler�

çerçeves�nde aşağıda bel�rt�len alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmekted�r:

Çocukların günlük rut�n yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dah�l her türlü kr�z

zamanlarında, her türlü �hmal ve �st�smara karşı koruyucu ve önley�c� çalışmalar

yapmak. Barış kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve

gel�şme, katılım ve ayrımcılık yapmama doğrultusundak� çalışmaları çocuklarla b�rl�kte

yen�den �nşa etmek.

Derneğ�m�z kuruluş amaç ve �lkeler� çerçeves�nde aşağıdak� alanlarda görev ve

sorumluluklar üstlenmekted�r;

sağaltıcı atölyeler ve çalışmalar yapmak;

sosyal ve kültürel yapının onarılmasını destekleyecek etk�nl�kler düzenlemek;



FAALİYETLERİMİZ:
1. Erken Çocukluk Eğ�t�m� Oyun Odaları: 4-6 yaş aralığındak� 15 çocuğun katılım

sağladığı oyun odalarımızda, çocukların sosyal, duygusal, motor, b�l�şsel, d�l gel�ş�m�,

öz bakım g�b� alanlarda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumsal c�ns�yet ve

farklılıklara saygı g�b� alternat�f eğ�t�m programları �le çocuklarda farkındalık

oluşması hedeflenmekted�r. Yapılan tüm çalışmalar sosyal-kültürel etk�nl�kler �le

desteklenmekted�r. Erken Çocukluk, Eğ�t�m çalışmalarımız eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�

sağlamaya yönel�k yürüttüğümüz çalışmalardan b�r�d�r.

2. Kütüphaneler�m�z
a. Tah�r Elç� Oyuncak Kütüphanes�: 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.

b. K�tap Kütüphanes�: Çok d�ll� ve yaklaşık 5 b�n k�taptan oluşan

kütüphanem�z, çocukların yaş gruplarına uygun olarak, roman, öykü,

araştırma, k�ş�sel gel�ş�m vb. sınıflandırmalarla ayrıştırılmış, çocukların

mekansal olarak da vak�t geç�reb�leceğ� şek�lde düzenlenm�şt�r.

c. B�s�klet Kütüphanes�: Oyuncak Kütüphanes�n�n kurulmasından hemen

sonra çocuklar ve a�leler�n talepler� doğrultusunda b�s�klet kütüphanes�

oluşturulmuştur. Kampanya �le el�m�ze ulaşan yen� ve 2. el b�s�klet sayısının

yeters�zl�ğ� neden� �le b�r çözüm yolu olarak ve okumayı da teşv�k etmes� �ç�n

en çok k�tap okuyan çocuğa b�s�klet kullanımı öncel�ğ� tanınmıştır..

3-Atölyeler�m�z
a. Telekonferans Yöntem� �le Ps�ko-Sosyal Destek Atölyeler�: Sur �lçes�nde

yaşayan 115 çocukla, STDV/ COVID-19 Ac�l Destek Fonu aracılığıyla

Telekonferans yöntem�yle ps�ko-sosyal destek çalışması gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

b. Sözlü Tar�h Atölyeler�: Proje, Rengarenk Umutlar Derneğ� ve Sosyal

Güçlend�rme �ç�n Spor ve Beden Hareket� Derneğ� (BoMoVu) ortak çalışmasıyla

Sur’da yaşayan veya yaşamış olan hedef k�tles� çocukların yıkıma uğratılan yaşam

alanlarındak� kültürel çeş�tl�l�ğ� keşfetmeler�ne, kend�ler�n�n de dâh�l olmak üzere

burada var olan çeş�tl� k�ml�kler hakkındak� güven h�ss�n� gel�şt�rmeye ve

özgüvenler�n� artırmaya yönel�kt�r. Bunu gerçekleşt�rmek �ç�n beden odaklı

yaklaşımı ben�mseyerek çocukların duygularının ve hafızalarının �y�leşt�r�lmes� hedeflenmekted�r.



c.Çocuklarla Söyleş�ler: Çocukların öner�ler� �le her hafta kenttek� sanatçı, sporcu, �ş

�nsanı vb. farklı meslek grupları �le söyleş�ler düzenlen�yor ve kentte gerçekleşen

sanatsal-sport�f etk�nl�klere çocukların katılımı sağlanıyor.

d. Kültürel Ve Sanatsal Akt�v�teler: Kültürel-sanatsal akt�v�teler �le çocuğun kültürel-

sanatsal bakış açısını gel�şt�rmek �le b�rl�kte kend� yetenekler�n� keşfetmes�ne alan

açmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen müz�k, erbane, bağlama, drama, t�yatro, ger�

dönüşüm, taş boyama, dans vb. atölyeler düzenleyerek çocukların gel�ş�mler�n�

güçlend�rmes� bakımından önem taşımaktadır. Sanat çalışmaları kültürel �çer�kler �le

güçlend�rerek çocuğun kültürel barışına katkı sunmanın yanı sıra çocukların

kend�ler�n� sanat yoluyla �fade edeb�lmeler�ne destek olmaya çalışıyoruz.

4. Çocuk Hakları Akadem�s�
Protect Defenders tarafından desteklenen “Çocuk Hakları Akadem�s�” projes� �le

derneğ�m�z�n üye/ gönüllüler�ne ve çocuk hakları alanında çalışan d�ğer STÖ

tems�lc�ler�ne 7 ay süreyle kavramsal ve uygulamalı eğ�t�m atölyeler� planlanmıştır. Bu

atölyelerde başta çocukların yaşam hakkını savunmak, �hlaller konusunda etk�l�

mücadele edeb�lmek, çocuk haklarını kent�n gündem�ne yerleşt�reb�lmek, çocuk

haklarının korunması ve gel�şmes�ne yönel�k etk�l� pol�t�kaların ortaya çıkab�lmes� �ç�n

tartışmalar yürütülmüş ve bu tartışmaların sonucunda atölyeler�n çıktısı olarak

modüller oluşturulmuştur.

5.Kapas�te Gel�şt�rme
a. S�v�l Toplum Destekleme Vakfı/ Kurumsal Kapas�te Destek Fonu: STDV

tarafından 1 yıl süre �le RUMUD’un yürütmüş olduğu faal�yet alanlarında sosyal

etk�y� ölçeb�lecek ve değerlend�rmeler yapab�leceğ� mekan�zmaların

oluşturulması hedeflenmekted�r. RUMUD bu çalışmayla hedef k�tlede bıraktığı

etk�y� ölçerek yen� stratej�k hedefler bel�rleyeb�lecekt�r.

b. B�rl�kte Programı- S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez�: Rengarenk Umutlar

Derneğ�; S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez� tarafından yürütülen BİRLİKTE: Yerel

STÖler �ç�n Kurumsal Destek Programı kapsamında 2 yıl boyunca kurumsal

kapas�te gel�şt�rmek amacıyla desteklenm�şt�r. Aynı zamanda bu program

kapsamında, çocuklarda mevcut barış algısını ölçerek ve y�ne çocukların barış

taleb�n�n b�r öznes� olmalarına katkı sağlayacak “Barış Modülü” çalışması

desteklenm�şt�r.



c.Haklara Destek Programı/ Hafıza Merkez�- He�nr�ch Böll St�ftung: Haklara

Destek Programı kapsamında RUMUD kurumsal kapas�te gel�şt�rme çalışmaları

dışında çocukların katılımıyla Barış Hakkı’na odaklanan çalışmalar yapılmıştır.

Dünya deney�mler� �ncelenerek Türkçe d�l�ne çevr�lm�ş ve çalışma sonucunda

barış modüller� oluşturulmuştur. 

d. S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı / Çocuk fonu:
STDV Tarafından desteklenen program mentorluk desteğ� sağlamış ve 9 aylık b�r

çalışmanın sonunda F�nansal sürdürüleb�l�rl�k stratej� belges� oluşturulmuştur.

Araştırma, İzleme ve Belgeleme

1. ETKİNİZ- Sur’da Oyun Mekanlarının Çocuk Haklarına Uygunluğunun
İzlenmes�
ETKİNİZ’�n desteğ� �le Rengarenk Umutlar Derneğ�&#39;n�n (RUMUD) çalışma alanı olan

D�yarbakır&#39;ın Sur �lçes�ndek� çocuk oyun alanlarının çocuk haklarına uygunluğunu �zleyerek;

mevcut durumu ve �hlaller� görünür kılmak �ç�n saha çalışması yürütülmüş ve elde ed�len

bulgular raporlandırılarak yayımlanmıştır. Konuyla �lg�l� savunuculuk faal�yetler�

yürütülmekted�r.

2. Fr�edr�ch Ebert St�ftung Derneğ�/ Türk�ye Tems�lc�l�ğ�- Çocuk İşç�l�ğ� İzleme
Çalışması
Pandem� �le Artan Çocuk İşç�l�ğ�n�n İzlenmes� Raporu - D�yarbakır Örneğ�: Pandem�

dönem�nde artan yoksulluk, çocukların onl�ne eğ�t�me er�ş�m�nde olumsuz sonuçlar yarattığı

g�b�, aynı zamanda çocukların çalışma hayatına dah�l olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda

araştırma gerçekleşt�r�lerek mevcut durumu raporlandırmıştır. Konuyla �lg�l� savunuculuk

faal�yetler� yürütülmekted�r.



PEST Anal�z�
Pol�t�k: S�lah çatışmalı ortam, kayyum pol�t�kaları neden�yle s�v�l alanın daralması,

Cumhur �tt�fakı pol�t�kası, sınır ötes� operasyonlarla artan m�ll�yetç�l�k ve artan ş�ddet

Ekonom�k: Kurlardak� artış, enflosyandak� artış, yoksulluğun artışı

Sosyal: Çocuk �şç�l�ğ�n artması, salgınlar, �kl�m kr�z�, doğal afetler, �şs�zl�k, eğ�t�m

altyapısının elektron�k olması �nternet ve ekran gerekt�rmes�, daha yalnız çalışma ve

yaşama koşullarının doğması, d�j�tal yorgunluk oluşması, onl�ne çalışma ortamlarının

ortak çalışma kültürünü artırması, fon kuruluşlarının d�j�tal araçları desteklemes�.

Teknoloj�k: Zoom g�b� onl�ne görüşme platformları, d�j�tal araçların kullanımının

artması, gel�şen altyapılar (ortak kullanım platformları), teknoloj�yle b�lg� güvenl�ğ�

sağlanab�lmes�

Alan Anal�z�: Barış çalışmaları bağlamında çocukların s�yasal talepler� konusunda

b�lg�ye ulaşmak kolay olamamakta. Eğ�t�m modeller�; Regg�o Em�ly model� savaştan

sonra çocukların özerkleş�p bağımsızlaşması �ç�n gel�şt�r�lm�ş. Çocuk ve ebeveynler�n

katıldığı. Köylü kadınların başlattığı b�r hareket. Başladığı süreç ve �ht�yaç açısından

RUMUD’un alanıyla çok örtüşüyor. “Ortadoğu’da çatışma sürec�nde çocuklar nerede” bu

konuda b�r çalışma yapılması mümkün.

SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
1. Katılımcılık

2. Hızlı karar alma

3. Tabandan örgütlenme model�n�n uygulanması ve sahada güven�l�r olmak

4. Alanda deney�ml� �nsanların b�r arada olması

5. Gönüllüler ve d�ğer STÖ’lerle güçlü �şb�rl�ğ�/ ortaklık ve çalışma deney�m�

6. Doğal ve �nsan kaynaklı kr�z durumlarında, derneğ�n kr�z yönet�m�n� başarıyla

uygulaması.

7. Stratej�k planın b�reb�r uygulanmış olması ve hedefler�n bel�rlenen sürelerde

gerçekleşm�ş olması

8. Yen�l�kç� ve kollekt�f çalışma kültürü olması

9. Kaynak gel�şt�rme ve f�nansal sürdürüleb�l�rl�k konusunda belgeler�n varlığı ve yerel

�le ulusal farklı kaynaklara ulaşma gücü olması

4. STRATEJİK PLAN İÇİN ANALİZLER
(PEST VE SWOT ANALİZİ)



10. Pek çok konuda pol�t�ka, tutum belges�, özdeğerlend�rme yapılması ve stratej�k

planın yapılması �le kurumsal yapının güçlend�r�lmes�

11. Derneğ�n hesap vereb�l�r ve şeffaf b�r yapısının olması

12. İzleme ve raporlama çalışmaları yapmak

13. Teknoloj�k altyapının çalışma gerekler�n� karşılayacak şek�lde tamamlanmış

olması

ZAYIF YÖNLERİ
1. İk�nc�l travma yaşayan çalışan ve gönüllüler �ç�n çalışma barışını sağlayacak

yöntemler olmaması

2. Sosyal medyanın etk�l� kullanılamaması

3. Yapılan çalışmaların paydaşlar tarafından tam olarak algılanması, konusunda

görünürlüğün yeterl� olmaması

4. Gönüllü yönet�m� konusunda s�stem oluşturuldu, ancak pandem� neden�yle

uygulanıp gözlemlenemed�.

5. Ortaklık ve �şb�rl�ğ� yönet�m�nde etk�l� b�r s�stem�n olmaması

6. Yerelde ve ulusalda güçlü b�r ağ yapısının olmaması

7. Çocuk mecl�s�n�n akt�f çalışmaması

8. F�nans yönet�m� g�b� �dar� konularda, �nsan kaynağının etk�l� kullanılamaması

9. Yapılan çalışmaların etk�s�n�n ve kurumsal performansın ölçümü konusunda altyapı

olmaması.

10. Kaynak gel�şt�rme eylem planı olmaması

11. Dernek b�nalarının çocuk güvenl�ğ�ne uygun olmaması

12. Elektron�k ortamda b�lg�n�n saklanması konusunda kurallara uyulmaması, �lg�l�

b�lg�lere hızlı ulaşılamaması.

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. Fon kuruluşlarının bölgesel öncel�k tanıdığı b�r bölgede olması

5. Onl�ne çalışma ortamlarının ortak çalışma kültürünü artırması

6. Fon kuruluşlarının d�j�tal araçları desteklemes�

7. Zoom g�b� onl�ne görüşme platformları

8. D�j�tal araçların kullanımının artması

9. Gel�şen altyapılar (ortak kullanım platformları)

10. Teknoloj�yle b�lg� güvenl�ğ� sağlanab�lmes�



10. Pek çok konuda pol�t�ka, tutum belges�, özdeğerlend�rme yapılması ve stratej�k

planın yapılması �le kurumsal yapının güçlend�r�lmes�

11. Derneğ�n hesap vereb�l�r ve şeffaf b�r yapısının olması

12. İzleme ve raporlama çalışmaları yapmak

13. Teknoloj�k altyapının çalışma gerekler�n� karşılayacak şek�lde tamamlanmış

olması

ZAYIF YÖNLERİ
1. İk�nc�l travma yaşayan çalışan ve gönüllüler �ç�n çalışma barışını sağlayacak

yöntemler olmaması

2. Sosyal medyanın etk�l� kullanılamaması

3. Yapılan çalışmaların paydaşlar tarafından tam olarak algılanması, konusunda

görünürlüğün yeterl� olmaması

4. Gönüllü yönet�m� konusunda s�stem oluşturuldu, ancak pandem� neden�yle

uygulanıp gözlemlenemed�.

5. Ortaklık ve �şb�rl�ğ� yönet�m�nde etk�l� b�r s�stem�n olmaması

6. Yerelde ve ulusalda güçlü b�r ağ yapısının olmaması

7. Çocuk mecl�s�n�n akt�f çalışmaması

8. F�nans yönet�m� g�b� �dar� konularda, �nsan kaynağının etk�l� kullanılamaması

9. Yapılan çalışmaların etk�s�n�n ve kurumsal performansın ölçümü konusunda altyapı

olmaması.

10. Kaynak gel�şt�rme eylem planı olmaması

11. Dernek b�nalarının çocuk güvenl�ğ�ne uygun olmaması

12. Elektron�k ortamda b�lg�n�n saklanması konusunda kurallara uyulmaması, �lg�l�

b�lg�lere hızlı ulaşılamaması.

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. Fon kuruluşlarının bölgesel öncel�k tanıdığı b�r bölgede olması

5. Onl�ne çalışma ortamlarının ortak çalışma kültürünü artırması

6. Fon kuruluşlarının d�j�tal araçları desteklemes�

7. Zoom g�b� onl�ne görüşme platformları

8. D�j�tal araçların kullanımının artması

9. Gel�şen altyapılar (ortak kullanım platformları)

10. Teknoloj�yle b�lg� güvenl�ğ� sağlanab�lmes�



TEHDİTLER
1. Yerel yönet�mler �le ortaklaşmanın, kayyum pol�t�kaları neden�yle zorlaşması

2. Yasal düzenlemeler ve hak temell� çalışanlara yönel�k kısıtlamalar ve olumsuz algı

yaratılması neden�yle, s�v�l alanın daralması

3. Çocuk hakları alanında hak temell� çalışmaların değ�l yardım temell� çalışmaların

desteklenmes�, çocuklarla çalışan yardım temell� örgütler�n sayıca fazla olması

4. Ekonom�k kr�z: Bağışçıların ve destekç�ler�n sayıca azalması

5. Projelend�r�len çalışmalarda öngörülen mal�yetler�n karşılanamayacak ölçüde

artmış olması

6. Muhafazakar bakış açısının yükselmes�yle, hak alanının daralması

7. Cumhur �tt�fakı pol�t�kası

8. Sınır ötes� operasyonlarla artan m�ll�yetç�l�k ve artan ş�ddet

9. Kurlardak� artış

10. Yoksulluğun artışıyla, erken yaşta evl�l�k, �şs�zl�k ve çocuk �şç�l�ğ�n artması

11. Salgınlar

12. İkl�m kr�z�

13. İnsan ve doğal kaynaklı kr�zler�n oluşturduğu r�skler olması

14. Eğ�t�m altyapısının elektron�k olması, �nternet ve ekran gerekt�rmes�

15. Daha yalnız çalışma ve yaşama koşullarının doğması

16. D�j�tal yorgunluk oluşması

5. PAYDAŞLARIMIZ
Paydaş Anal�z�

Ger�b�ld�r�m Alma 
Yöntem�

Ger�b�ld�r�m 

D�yarbakır ve
D�yarbakır’ın
çevre �ller�nde
yaşayan
çocuklar

Hedef K�tle ve
Yararlanıcılar

İy�leşt�rme kutusu
Duygu termometres�
Anketler
Mülakat
Odak gruplar
B�reb�r yüz yüze
görüşmeler

C�dd�ye alınmak, çocuk olarak kabul
görülmek
Güvenl� oyun alanı 
Eğ�t�me er�şeb�lmek
Akran zorbalığına uğramamak �st�yor
Ayrımcılığa maruz kalmamak �st�yor
B�rey olarak kabul ed�lmek �ç�n evlenmek
�st�yorlar
Örgütlenmek �st�yorlar
Yapılan çalışmalarla �lg�l� karar
mekan�zmalarına katılmak �st�yorlar
Farklı yerler� (şeh�r ve ülkeler) ve kültürler�
tanımak �st�yorlar
İy� örneklerle tanışmak �st�yorlar
Farklı konularda (sosyal, kültürel ve spor)
atölye çalışmaları �st�yorlar
Oyuncak kütüphanes�nde daha farklı
oyuncaklar �st�yorlar

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.



D�yarbakır’ın Sur
İlçes�nde yaşayan
çocukların bakım
verenler�

Mülakatlar
Yüzyüze vel�
görüşmeler�
Ev z�yaretler�

Çocukları �ç�n güvenl� alan
Çocuklar �ç�n güvenl� oyun alanı �st�yorlar
Çocuklarının meslek öğrenmes�n� �st�yorlar
Çocuklarının eğ�t�mler� konusunda destek
(akadem�k, burs) �st�yorlar
Kend�ler� �ç�n de sosyal alan ve faal�yetler�n
olmasını �st�yorlar
ECE programı kontenjanının artmasını
�st�yorlar
Yardım ed�lmes�n� �st�yorlar
Farklı mekanlarda da dernek ve RUMUD’un
şubeler�n� �st�yorlar
Ps�kolog ve hukuk� destek �st�yorlar
Bakım verenler kend�ler� �ç�n eğ�t�m �st�yorlar
İş �st�yorlar
Kooperat�f üzer�nden ev eksenl� üret�m
yapmak ve dernek üzer�nden pazarlama
yapmak �st�yorlar

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.



Ortaklık ve İşb�rl�kler� Neden Kr�t�k İşb�rl�ğ�
 

TİHV
Sosyal H�zmetler Uzmanları Derneğ� (SHU-DER)
D�yarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkez�
Mezopotamya Ps�kologları
Çocuk-Ça Derneğ�
Türk�ye M�mar ve Mühend�sler Odası (TMMOB)
D�yarbakır T�caret ve Sanay� Odası (DTSO)
İHD Amed Çocuk Hakları Merkez�
Hayata Destek Vakfı
Amed Şeh�r T�yatrosu
D�yarbakır Sanat Merkez�
Önce Çocuklar Derneğ�
Çocuk-Ça Derneğ�
Mordem Sanat
Am�dArt
Lotus Genç Alan Derneğ�
BOMOVU
D�yarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı
Çocuğa Karşı Her Türlü Ş�ddet� Önleme Ağı
DİSA
Tarlabaşı Toplum Merkez�
Her Yerde Sanat– S�rkhane- Müz�khane

İht�yaç duyan çocukları ve a�leler� �ç�n
ps�koloj�k destek alınmakta-THİV
Sosyal h�zmet uzmanlarından eğ�t�m
ve atölye çalışmalarında destek
alınmakta. Kr�z zamanlarında ps�ko-
sosyal çalışmalarında destek
alınmakta.-SHUDER
Çocuklarla �lg�l� hukuk� süreçlerde
yönlend�rme yapılmakta. Danışmanlık
alınmakta.-BARO
Kr�z zamanlarında ps�kososyal ve
çocuklara ps�koloj�k destek alınmakta
Sahada RUMUD dışında akt�f çalışan
tek dernek -MEZOPOTAMYA
PSİKOLOGLARI
Kentsel dönüşüm kapsamındak�
D�yarbakır’dak� Sur İlçes�ndek�
çalışmalar sebeb�yle şeh�rler�n çocuk
odaklı düşünülmes� �ç�n eşgüdümlü
çalışılmakta-TMMOB
Şeh�rdek� akt�f ve kurumsal
çalışmaları neden�yle �şb�rl�ğ�
yapılmakta-DTSO

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

D�s�pl�nl�, daha şeffaf b�r
yönet�m

Toplantılar, 
Değerlend�rme
raporları



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�
Fr�der�ch Ebert St�ftung
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. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE
FAALİYETLER

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Çocukların çocuk hakları temel�nde çocukluğunu çocuk g�b� yaşadığı, barış �ç�nde tüm hak ve h�zmetlere
eş�t b�r şek�lde ulaşab�ld�ğ� ve katılımlarının sağlandığı b�r çocuk dünyası... Bunu yaratmak �ç�n daha gen�ş
bölgelerde h�zmet veren, eğ�t�mde alternat�f uygulanab�l�r modeller gel�şt�ren, f�nansal ve �nsan
kaynağıyla güçlü ve sürdürüleb�l�r, ulusal ve uluslararası alanda örnek ve öncü b�r RUMUD olmak.














