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TEŞEKKÜR1.
Bu belge, tüm Rengarenk Umutlar ek�b�n�n kolekt�f katkısıyla hazırlandı. Belgen�n arka planını güçlend�ren, yıllara
dayalı deney�mler�m�z k�, Umut Işığı Kadın Kooperat�f�’ne dayanan b�r geçm�şle şek�llend�. Geçm�şten elde ett�ğ�m�z
b�r�k�m ve deney�mler�m�z, yen� ek�p, gönüllü ve faydalanıcılarımızla b�rl�kte büyüyüp zeng�nleşmeye devam ed�yor. 
Bu anlamda geçm�şte ve ş�md� de emeğ� geçen herkese sonsuz teşekkürler�m�z� sunarız. 
 “F�nansal Yönet�ş�m Prens�pler� ve Stratej�” belges�n�n oluşmasında b�zlere verd�ğ� kurumsal destek �ç�n S�v�l Toplum
İç�n Destek Vakfı (STDV) �le b�rl�kte Turkey Moza�k Foundat�on’a teşekkürler eder�z.  

2.RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ

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 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.

 Rengarenk Umutlar Derneğ� (RUMUD); 2017 yılında çocuk hak ve özgürlükler� temel�nde uzun yıllar sahada çalışmış
b�r grup akt�v�st tarafından kurulmuştur. RUMUD, D�yarbakır’ın Sur �lçes�nde 2015 yılında yaşanan çatışmalardan
etk�lenen 4-18 yaş arasındak� çocuklar ve kadınlarla sosyo-kültürel ve sosyo-ps�koloj�k çalışmalar yapmayı
amaçlamıştır. Çatışmaların yaşadığı mahallelerde travmanın etk�ler�n� azaltab�lmek amacıyla kurulmuş olup
dezavantajlı mahallelerde yaşayan, r�sk altındak�, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eş�tl�ğ�n�
sağlamak amacıyla hak temell� faal�yetler yürütmeye çalışan D�yarbakır/ Sur merkezl� b�r s�v�l toplum örgütüdür.
 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 standartlarını ben�mser. Aynı
zamanda bu standart ve belgeler�n tüm toplumda yaygınlaşmasını ve ben�msenmes�n� sağlayarak, evrensel �nsan
hakları kültürünü ve çocuk haklarını gel�şt�rmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütür. Bununla b�rl�kte
toplumda ayrımcılığa uğrayan, sosyal ve kültürel dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı kes�mlerle (kadınlar-
çocuklar) dayanışmayı; kamusal hak ve h�zmetlere er�ş�m�n� desteklemey�; sosyal, kültürel, eğ�t�m ve sağlık dah�l tüm
sorunları görünür kılmayı ve sorun alanlarına da�r çözüm odaklı çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. 
 Derneğ�m�z kuruluş amaç ve �lkeler� çerçeves�nde aşağıdak� alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmekted�r; 
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V�zyonumuz; 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.

M�syonumuz; 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.

 RUMUD olarak 2017’de kurulduğumuz günden bugüne çocuğun üstün yararını gözeterek çalışma

alanlarımıza da�r durum ve �ht�yaç anal�zler� yaparak çalışma metotlarımızı gel�şt�rmektey�z. Yanı sıra

kend� �ç �şley�ş�m�zde de kapas�te güçlend�rmek �ç�n çeş�tl� programlardan destek alarak kurumsal

yapıyı da güçlend�rerek �lerlemektey�z. Gel�şen çalışma alanlarımızı güçlend�rmek ve �nsan kaynağını

doğru yönlend�reb�lmek açısından kaynakların oluşturulması hayat� önem taşımaktadır. Bu anlamda

çalışmaların sürdürüleb�l�rl�ğ� aynı zamanda mevcut kaynakların doğru kullanmak ve yen� kaynakları

oluşturmaya da�r alternat�fler yaratmak, b�z�m g�b� s�v�l toplum örgütler� açısından önem arz

etmekted�r. 

Önsöz
Rengarenk Umutlar Derneğ� olarak b�r öncek� bölümde adlandırdığımız, tanımlanan sorunların asıl

sah�pler� olarak yapılandırılmış b�r güçlend�rme programıyla çalışmalarımıza 2017 yılında başladık.

Hayal ett�ğ�m�z değ�ş�m�n gerçekleşeb�lmes� �ç�n adımlar atmak ve atılan adımların sürekl�l�ğ�

sağlayab�lmek �ç�n her örgüt g�b� b�z�m de kaynağa �ht�yacımız vardı. Bu rehberle amacımız, RUMUD’u

sıfır kaynakla nasıl kurduğumuzu ve 3 yılın sonunda kaynak gel�şt�rme konusunda gel�şt�rd�ğ�m�z

f�nansal sürdürüleb�l�rl�k stratej�ler�m�z�, sıfırdan örgütlenen ve y�ne kaynak gel�şt�rme konusunda

sorunlarla karşılaşan kurumlara �lham/cesaret vermes� umuduyla deney�mler�m�z� paylaşmaktır. 

Herhang� b�r fon desteğ� almadan kurulan örgütler�n öncel�kle yapması gereken şey, yerel kaynakları

harekete geç�rmes� ve bunu sürdürüleb�l�r kılmasıdır. Her bölgen�n, kent�n veya �lçen�n fon yaratma ve

kaynak gel�şt�rme potans�yel� kend� özgül koşullarında gel�şt�ğ� �ç�n farklılık göstereb�l�r. Bundan dolayı

b�r yerel�n potans�yel�n� en �y� tanıyan ve harekete geç�reb�lecek olan STÖ’ler ve gönüllülerd�r. B�z uzun

yıllar sahada akt�f çalışmalar yürüten gönüllüler olarak paydaşlarımızın potans�yel�n�n farkındaydık. 

En n�hayet�nde f�nansal sürdürüleb�l�rl�k her s�v�l toplum örgütünün en öneml� �ht�yacı ve aynı zamanda

kaygısıdır. Rengarenk Umutlar Derneğ� “F�nansal Yönet�ş�m Prens�pler� ve Stratej�s�” belges�n�, mevcut

kaynak ve kaynak gel�şt�rmeye dönük alternat�fler oluşturarak başka kuruluşların da yararlanab�leceğ�

ya da f�k�r oluşturab�leceğ� gayes�yle hazırladık.  
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RUMUD’UN KAYNAK GELİŞTİRME DENEYİMLERİ  

Ortaya koyduğumuz sorun/�ht�yaç ned�r?
Bu problem k�m�, nerede, nasıl etk�l�yor? Kaç k�ş� etk�len�yor? 
Bu sorunu çözmek �ç�n ne yapılab�l�r? 
B�z�m çözüm öner�m�z ne? 
Projen�n ölçüleb�l�r sonuçları nelerd�r? (Kaç k�ş�ye ulaşılacak, k�mlere etk� edecek, vb.) 
H�çb�r şey yapılmazsa ne olur? Yapılırsa neler değ�ş�r? 
K�ş� veya kurum neden bu projeye destek vermel�? Kend�s�ne faydası ne olab�l�r?
K�ş�/Kurumdan bekled�ğ�m�z destek tam olarak ned�r.
Bu projey� gerçekleşt�receğ�m�ze nasıl güveneb�l�rler? Bu güven� nasıl sağlayacağız? G�b� temel
sorularımızın cevaplarını oluşturduk. 

 Kaynak gel�şt�rme sürec�m�z�n �lk adımı olarak, �lk destek taleb� �ç�n öncel�kle V�zyon ve
m�syonumuza uygun olarak b�r güçlend�rme programı hazırladık, bu programla neler� değ�şt�rmey�
hedefled�ğ�m�z�, etk�y� nasıl ölçeceğ�m�z� ve �ht�yaç duyduğumuz desteğ�n neler olduğunu yazılı hale
get�r�p, bolca fotoğrafla da destekled�ğ�m�z b�r dosya hazırladık. Dosyamızda;

 Destek taleb� �ç�n hazırlanmış dosyanın; şeffaflık, hesap vereb�l�rl�k ve güven�l�rl�k �le �lg�l� yukarda
bel�rt�len sorulara cevap vereb�l�yor olması çok öneml�d�r. İk�nc� adım �se; hazırladığımız sunum
dosyasının ardından, destek vereb�lecek k�ş� ve kurumların l�stes�n� hazırladık.
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 1 Bu belge, her 3 yılda bir yenilenen stratejik planlama döneminde, planlama da dahil olmak üzere, güncel bütçe, kullanılan kaynak
geliştirme yöntemleri ve yeni deneyimlerimiz ile güncellenecektir.
* Bu belge 2019-2020 yıllarında ki finansal veriler ve stratejik plandaki hedefler doğrultusunda hazırlanmış olup RUMUD’un kapasitesi ve
kaynakları gözetilerek hazırlanmıştır. Bu belgeden faydalanacak olan kurumlar, mevcut kapasiteleri ve imkanları çerçevesinde uygun adım
ve yöntemlerle ve yine stratejik plan ve hedeflerini gözeterek kendi güncel koşullarına uyarlayıp belgeden yararlanabilirler. 
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Bu k�ş� ve kurumlar, yerelde: Yerel yönet�mler, meslek odaları/STÖ’ler, bölgen�n tanınan �ş �nsanları,
esnaf, küçük �şletme sah�pler�, yerel medya, f�k�r önderler�, sanatçılar/tanınan k�ş�ler, D�cle
Ün�vers�tes�, a�le b�reyler�, eş, dost ve tanıdıklar üzer�nden hazırladık. Daha sonra �ht�yaçlarımızı ve
bu �ht�yaçları hang� kurum/k�ş�ler�n karşılanab�leceğ�n�n eşleşt�rmes�n� yaptık. Bunu yaparken d�kkat
ett�ğ�m�z �k� husus vardı. Bunlar: Asla elden para kabul etmemek (bu güven�rl�l�k ve hesap vereb�l�rl�k
açısından çok öneml�d�r. Görüşmelerde elden para vermek �steyenlere Derneğ�n banka hesap
b�lg�ler�n� vererek bağışın bankaya yapılmasını talep ett�k). D�ğer� �se, doğru k�ş�den doğru desteğ�
talep etmek (zeng�n b�r �ş �nsanından oyuncak talep etmek yer�ne çalıştığı alanı öğren�p -mesela bu
�ş �nsanının matbaası olduğu varsayalım- broşürler�n basımını talep etmek ve oyuncak �ht�yacı �ç�n
oyuncak f�rmaları �le görüşmek g�b�).

Unutulmaması gerek�r k�, �nsanlar bağış yaparken, kend�ler� açısından en az zaman alan, en
zahmets�z ve en makul olan yöntem� seçerler. Söz gel�m�, buzdolabı talep ett�ğ�n�z b�r bağışçının,
buzdolabı arayışı �ç�ne g�rmes�, bunun �ç�n zaman harcaması, s�par�ş vb. �şlerle uğraşmak zorunda
kalması her �k� taraf �ç�nde zaman kaybı olur. B�z böyle b�r sürec� yaşatmamak �ç�n boya fabr�kası
olan b�r �ş �nsanını organ�ze sanay�de bölges�nde bulunan fabr�kasını z�yaret etm�ş, kend�m�z� tanıtan
kısa b�r sunum yapmıştık. Oradan ayrılırken arabamızın bagajına boya kutularını doldurmuştuk b�le!

Kurum ve k�ş�ler� z�yaret ederken d�kkat ed�lmes� gereken b�r d�ğer husus �se; görüşmeye g�tmeden
evvel mutlaka randevu alınması; Kurumsallık ve şeffaflık �lkes� gereğ� her görüşmeye en az k�ş� �le
g�tmek öneml�d�r. Kurum ve ya k�ş� desteğ�n� talep ederken ya da destek sağlanırken ver�lmes�
gereken en öneml� mesaj yapacakları destekle ‘’DEĞİŞİME ORTAK OLACAKLARI’’ h�ssetmeler�n�
sağlamaktır. Destekç�ler� değ�ş�m�n b�r parçası olmaya davet ed�n!

Çalışmalara başladıktan sonra bağışçılara düzenl� olarak ger� b�ld�r�m verd�k.
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 RUMUD olarak f�nansal stratej�m�z� ve f�nansal model�m�z� oluşturma amacımız, g�derek büyüyen

b�r örgüt olmamız �le b�rl�kte gel�şt�. F�nans konusunda “neredey�z, kaynaklarımız neler,

kaynaklarımızı nasıl kullanıyoruz, kaynak sağlayıcılarımız �le �l�şk�ler�m�z nasıl?” g�b� soruların

cevap/cevaplarını oluşturmak �sted�k. Bununla b�rl�kte bağışçılara, fon kuruluşlarına, s�v�l toplum

alanına, şeffaflık ve hesap ver�leb�l�rl�k noktasında nerede durduğumuzu görmey� �sted�k. 

 RUMUD �ç�n kaynak yaratmak aynı zamanda kurumun v�zyon ve m�syonunu topluma ulaştırmanın

en hızlı yollarından b�r�d�r. Destekç�ler�m�z �se, sadece madd� ve ayn� kaynak yaratmanın b�r

parçası değ�l, aynı zamanda kurumun ve yaptığı �şler�n de arkasında duran, kurumu güçlü kılan

öneml� b�leşenlerdend�r. 

 Kurumlar açısından en temel sorun f�nansal kaynaklara ulaşmadak� sınırlılık/zorluk olsa b�le d�ğer

öneml� b�r sorun da tekn�k ve �dar� olarak sah�p olunan kaynakların korunması, gel�şt�r�lmes� ve

güçlend�r�lmes� �le �lg�l�d�r. Kurumsal kapas�tey� ve �nsan kaynağını güçlend�rmek sürekl�

gel�şt�r�lmes� gereken alanlardır. 

Bağışların sürdürüleb�l�r olması bağışçılarla kurulan �l�şk� �le doğru orantılıdır. Verd�kler� bağış �le

yaratılan değ�ş�m� görmeler� tekrar bağış yapma mot�vasyonlarını arttıracaktır. Tekrar �let�ş�me

geçmemek �se bağışçının kend�n� kullanılmış g�b� h�ssetmes�n� sağlayab�l�r ve kurumunuza karşı b�r

ant�pat� gel�şt�rmes�ne sebep olab�l�r. Bundan dolayı bağışçı �le bell� aralıklarla �let�ş�mde olunması,

hem kurum çalışmaları hakkında b�lg� ed�nmes�n� hem de yaptığı bağışların d�rekt/dolaylı etk�ler�n�

göreb�les�n� sağlamış oluruz. Bu da bağış konusunda sürekl�l�ğ� sağlamada da teşv�k ed�c� b�r yöntem

olab�l�r. Bu yaklaşımla, bağışçıların �lhamını canlı tutmak, ortaklığınıza ne kadar değer verd�ğ�n�z�

h�ssett�rmek aynı zaman da hesap ver�leb�l�rl�k �lkes�n�n b�r sorumluluğunu da yer�ne get�rm�ş oluruz.

Bağışçılarla �let�ş�mde kalmak �ç�n kullandığımız araç ve yöntemlerle �lg�l� deney�mler�m�ze gel�nce;

bağışçılarımıza yönel�k etk�nl�kler hazırlayarak davet etmek; Teşekkür sert�f�kaları hazırlamak ve

adresler�ne postalamak; faal�yet raporlarımızı e-posta yoluyla göndermek; sosyal medyada karşılıklı

tak�pte bulunmak; bell� günlerde aramak hatırlarını sormak ve �let�ş�mde kalmak ve en öneml�s� de

‘’BAŞARIYA ORTAK ETMEK’’.

F�nansal Sürdürüleb�l�rl�k ve İlkeler�m�z
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Kaynak gel�şt�rme stratej� ve araçlarımız örgütün m�syon ve v�zyonuna uygun olmalıdır.

Çocuk Güvenl�k Pol�t�kamıza ve Çocuk Hakları Sözleşmes�ne uygun hareket eden k�ş� ve

kurumlarla kaynak çalışmaları yürütülür. 

Gel�şt�r�len kaynaklar şeffaf ve hesap vereb�l�r b�r şek�lde kayıt altına alınır. Tüm kaynak

akışı yasal süreçler çerçeves�nde, herkese açık b�r b�ç�mde yürütülür. 

Kaynak gel�şt�rme faal�yetler� yürütücü ek�b�n �şb�rl�ğ� �çer�s�nde planlanır. 

Destek veren k�ş� ve kurumlarla �l�şk�ler güçlü tutulur ve destekler�n�n ne �ç�n

kullanıldığından haberdar ed�l�r. 

Destekç�ler� kurumun yaptığı �şlere dah�l eden b�r yaklaşım ben�msen�r. 

Bağışçılarına haklarını anlatan, yapılan faal�yetler hakkında b�lg�lend�ren ve bağışçılarının

f�k�rler�n� de d�kkate alan b�r yaklaşım serg�len�r. 

Elden nak�t alınmaz. 

RUMUD F�nansal Sürdürüleb�l�rl�k Stratej�m�zde İlke ve Değerler

F�nansal Sürdürüleb�l�rl�k ve Stratej�m�z
F�nansal sürdürüleb�l�rl�k stratej�m�z� ortaya koyarken �lk adımımız, mevcut durumu anal�z

etmekt�. Mevcut durumun �y� b�r şek�lde ortaya konması, bel�rlenecek stratej�n�n �şlerl�ğ�

açısından büyük önem taşımaktadır. Derneğ�m�z�n mevcut durumunu anal�z etmek �ç�n

katılımcı b�r süreçle PEST ve SWOT anal�z aracını kullanmaktayız. PEST ve SWOT anal�z�

sonucunda mevcut durumdan hang� noktaya ulaşmak �sted�ğ�m�z� tanımlamaya ve mevcut

durum �le �sten�len durum �ç�n hang� adımların atılması gerekt�ğ�n� netleşt�rerek, stratej�m�z�n

alt hedefler�n� ve faal�yetler�n� hayata geç�rmektey�z. Tüm bu adımların/ alt hedefler�n

gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�nden em�n olmak �ç�n yürütülecek ve yürütülen faal�yetler �ç�n

başarı göstergeler� ekleyerek, kontrol edeb�l�yor ve gel�şmeler� gözlemleyeb�leceğ�m�z

ver�lere ulaşıyoruz.

RUMUD �ç�n yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkan mevcut durum anal�z� ve stratej�k

hedefler aşağıdak� g�b� ortaya çıkmıştır. Başarı göstergeler�n� �se b�r sonrak� bölümde

göreb�l�rs�n�z.

2 Stratej�k Yönel�m Tablosu �ç�n l�nk� �nceleyeb�l�rs�n�z. https://docs.google.com/document/d/1uy3KEponLvdrkjYswJNa1SyRewFzZ_LLdvvE07EBbaM/ed�t
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Stratej�k Hedef: Düzenl� gel�rler�n arttığı, kaynak çeş�tl�l�ğ�n�n olduğu ve dengel� olarak dağıldığı

sürdürüleb�l�r b�r kaynak model� oluşturmak. 

Stratej�k Alt Hedefler/Faal�yetler:

Düzenl� b�reysel bağışçı sayısını artırmak.

Düzenl� kurumsal bağışçı sayısını artırmak.

Destekç�ler�n yer aldığı b�r paydaş l�stes� oluşturmak ve bu l�stey� güncel tutmak. 

Derneğ�n tüm faal�yetler�n� kapsayan yıllık b�r bütçe hazırlamak.

B�reysel ve kurumsal destekç�ler �ç�n alternat�f paketler hazırlamak ve sunmak.

Çek�rdek fon başvurularını artırmak. 

Alternat�f fon yaratma araçlarını ve ağlarını kullanmak ve bu platformlar üzer�nden kaynak yaratmak.

Bağışçılar �ç�n düzenl� b�lg�lend�rme faal�yetler� yürütmek.

Web s�tes�n� bağışçılar açısından rahat ve kullanışlı hale get�rmek.*

Proje fonlarından gelen gel�rler� artırmak.

Gel�r get�r�c� faal�yetler tasarlamak ve uygulamak.

Temel g�derler� azaltmak (of�s k�rası, faturalar, faal�yet g�derler� vb.)

H�zmet sponsorlukları gel�şt�rme. 

 Sürdürüleb�l�r b�r kaynak model�n�n en öneml� özell�kler�nden b�r� yaratılan kaynakların kend� �çer�s�nde

dengel� olmasıdır. Bu anlamda RUMUD’un sah�p olduğu tüm kaynakları ve bu kaynakların toplam bütçe

�çer�s�ndek� dağılımı aşağıda bel�rt�len yüzdel�k oranlara göre olması hedeflenmekted�r. 

A�datlar ve üyel�k ücretler� %0

Sponsorluklar %5

H�zmet sponsorlukları

Kurum ortaklıkları ve sponsorlukları 

H�beler %50

B�reysel Bağışlar %20

Düzenl� b�reysel bağışlar 

Tek seferl�k bağışlar

Kurumsal Bağışlar %10

Düzenl� kurumsal bağışlar

Tek seferl�k kurumsal bağışlar

Mevcut Durum: Kurumsal destekler ve proje bazlı b�r kaynak model�m�z var, b�reylerden ve
yerel kurumlardan ayn� destekler sağlanab�l�yor. Fakat derneğ�n kaynak dağılımı �sten�len
düzeyde dengel� değ�l ve b�reysel destekç� sayısı yeterl� değ�l. Düzenl� destekler�n m�ktarının
az olması, sürekl� b�r kaynak gel�şt�rme çabasını gerekl� kılıyor. Çevresel faktörlere de bağlı
olarak bu durum derneğ�n sürdürüleb�l�rl�ğ� �le �lg�l� b�r tehd�t unsuru oluşturuyor.

Kaynakların Dengel� Dağıldığı B�r F�nansal Model Oluşturmak

3 H�beler �ç�n ayrılan %50’l�k d�l�m �çer�s�nde daha önce h�be desteğ� almadığımız kurumlardan h�be alınması da hedeflenmekted�r. 10
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Gel�r Get�r�c� Faal�yetler %15

Bağış toplama kampanyaları

Alternat�f kaynak gel�şt�rme araçları

Kurumsal ve b�reysel destekç�ler�n �let�ş�m b�lg�ler�n� güncel tutmak

Destekç�ler� yapılan �şlerden haberdar etmek

F�nansal durumu herkese açık ve görünür halde tutmak konularında oldukça hassas davranılmaktadır. 

RUMUD’ un toplam bütçes�n� ve bu bütçe �çer�s�ndek� dağılımı göreb�lmek �ç�n her yıl düzenl� olarak yıllık

bütçe çalışması yapılır. Hazırlanan yıllık bütçeler, yıl sonunda  gerçekleşen bütçeler �le karşılaştırılır ve

sonrak� yıllar �ç�n kaynak faal�yetler�n�n hang� alanlarda yoğunlaşması gerekt�ğ�ne da�r b�zlere ver� sunar.

Düzenl� Bağışları Artırmak ve Tak�p Etmek

RUMUD’ un sürdürüleb�l�r b�r kaynak model�n�n en öneml� parçalarından b�r� düzenl� olarak elde ed�len

bağışlardır. Bağışların düzenl� hale geleb�lmes� �ç�n �y� b�r �let�ş�m ve tak�p sürec�ne kuruluşumuzdan ber�

�ht�yaç duyduk ve bunun �ç�n şöyle adımlar �zled�k;

B�reysel ve kurumsal destekç�ler�m�zle, RUMUD’un web s�tes� üzer�nden, çalışma alanları ve faal�yet

raporlarımızın, faal�yet planlarımızın ve açığa çıkan �ht�yaç alanlarının s�stem üzer�nden sürekl�

güncellenmes� sayes�nde b�lg�ye er�ş�m� kolaylaştırdık. B�lg�n�n açık tutuluyor olması, b�reysel ve kurumsal

destekç�ler�m�ze düzenl� olarak destekte bulunab�lecekler� farklı çalışma alanlarını sunarak �let�ş�m� özenl�

ve s�stemat�k b�r şek�lde sürdürmeye çalışmaktayız. Aynı zamanda bağışçı hakları �le bağışçılarımıza yönel�k

Bağışçı Hakları Beyannames�’n� referans olarak almaktayız.

Cov�d-19 salgını �le b�rl�kte d�j�talleşen �şler ve süreçler� göz önüne alarak, destekç�ler ve bağışçılar �le

çevr�m �ç� yollarla �let�ş�m kurmak daha öneml� hale gelm�şt�r. Bu bağlamda bağışçı ve destekç�lerle �l�şk�y�

düşünürken, gündem�n ve mevcut sürec�n get�rd�ğ� şartları da göz önünde bulundurmaktayız.

Bas�t ve Kullanışlı Destek/Bağış Kanalları Yaratmak 
RUMUD, kurulduğundan bu yana bağış kanalları olarak çalışma of�s�n� ve �nternet/ sosyal medya hesaplarını

bas�t ve kullanışlı araçlar olarak bel�rlem�şt�r. Bu amaçla web s�tem�z�, b�z� desteklemek �steyenlere �ç�n

farklı seçenekler sunarak güncelleme aşamasındayız.

4 Örnek bütçe formatı �ç�n https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SP1vep_-mW7vlQ�1bHGhpAdz-vEnZe0D/ed�t#g�d=672409233

5 Bağışçı Hakları Beyannames� https://ac�kac�k.org/bag�sc�-haklar�

6 Yardım toplama �zn� olmaksızın bağış �steneb�lecek tek yer derneğ�n of�s� ve web s�tes�d�r. Har�c�ndek� bağışlar �zne tab�d�r.
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Sürekl� ve Sab�t G�derlerle İlg�lenmek
Kaynak gel�şt�rmek her zaman yen� b�r kaynak yaratmak anlamına gelmeyeb�l�r. Mevcut g�derler�n

azaltılması da kaynak gel�şt�rme stratej�s�n�n b�r parçası olab�l�r. Farklı kurumlardan satın aldığımız

h�zmetler �ç�n kurumlardan h�zmet sponsorluğu talep etmek, sürekl� tüket�len malzemeler �ç�n ayn� ve

sürekl� destekler planlamak, çeş�tl� uzmanlıkları organ�zasyon �çer�s�ndek� gönüllü kaynağını gel�şt�rerek

karşılamak g�b� farklı kaynak yaratma tekn�kler�n� de kullanmaktadır. 

Kaynak gel�şt�reb�lmen�n d�ğer öneml� yollarından b�r� de el�m�zde bulunan kaynakları doğru kullanmakla

b�rl�kte, el�m�zde bulunan kaynaklardan b�r m�ktar ayırarak bunu farklı kaynaklara ulaşab�lmek �ç�n,

bağışçılarla �l�şk�ler� yürüten ve kaynak get�r�c� faal�yetlere dönüştüreb�lmek �ç�n kullanmaktır. 

İşb�rl�kler� ve Ortaklıklar Kurmak
Sürdürüleb�l�r b�r f�nansal model �çer�s�nde kurmaya çalıştığımız ve kurduğumuz �şb�rl�kler� ve ortaklıklar

çok öneml� b�r yerded�r. Bu �l�şk�ler� kurmak kadar tak�p etmek ve sürdürmek de öneml�d�r. Uzun sürel�

olab�lecek bu �l�şk�ler� yürütmek, sadece yapılan �ş özel�nde değ�l kurumsal bakış açısı olarak da anlaşma ve

uzlaşma gerekt�r�yor.  Bunun �ç�n özell�kle �şb�rl�ğ� yapılacak alanları, kend�m�z�n ve potans�yel ortağımızın

�ht�yaçlarını açık b�r şek�lde ortaya koymayı hedefl�yoruz. Kamu, s�v�l toplum, özel sektör �ç�n �şb�rl�ğ�

yapılab�lecek alanları bel�rlemek, �ht�yaç ve beklent�ler� ayırarak çalışmaları planlıyoruz. Tüm bu çalışmaları

ve sürec� RUMUD olarak sürekl� güncel tutulan b�r paydaş l�stes� (b�reysel destekç�ler, kurumsal destekç�ler,

h�zmet destekç�ler�, h�zmet sponsorlukları, fatura g�derler�n� azaltma, uzmanlık desteğ� vb.) aracıyla

yapmaktayız. 
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Çalışan k�ş�n�n, kend� çalışması dışında uzman olarak yürüttüğü farklı b�r projeden aldığı hak ed�ş�n %10’u havuz

s�stem�ne aktarılır. 

Çalışan k�ş� aşağıdak� durumların yaşanması hal�nde %10’luk katkı payından muaf tutulacaktır: Çalışanın verd�ğ�

emek �le hak ed�ş arasında orantısızlık olduğu hallerde bu s�stem geçers�z olup kes�nt� yapılmayacaktır. K�ş�n�n

yaşamını olumsuz anlamda doğrudan �lg�lend�ren (hastalık, yakınını kaybetmek, taşınma, düğün vb.) durumlarda

bu katkı payından muaf tutulacaktır. 

Havuz S�stem�
Derneğ�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n RUMUD çalışanlarının kend�ne özgü gel�şt�rd�ğ� yöntemlerden b�r d�ğer� �se

havuz s�stemd�r. Havuz s�tem�nde RUMUD çalışanlarının aylık hak ed�şler�nden %5’l�k m�ktar havuza aktarılacaktır.

Havuz s�stem�n�n amacı derneğ�n nak�t desteğ�n�n olmadığı veya kr�z anlarında kullanab�leceğ� kaynağın oluşması

�ç�n oluşturulmuştur. RUMUD çalışanlarının dışında RUMUD çatısı altında eğ�tmen ve uzmanlardan �se kes�nt�

yapılmaz ancak �stemler� dah�l�nde hak ed�ş�n�n maks�mum %10’unu havuz s�stem�ne sunab�leceklerd�r.  

Kurum İç�n İkt�sad� İşletme Kurmak ve Gel�r Sağlamak
Kurumsal sürdürüleb�l�rl�k, daha önce bel�rtt�ğ�m�z kaynaklar dışında, kurumun kend� �mkanları

doğrultusunda gel�şt�reb�leceğ� alanlarla da mümkündür. Kend� öz gücü/kaynaklarıyla oluşturacağı t�car�

�şletmeler, kooperat�fler vb. alanlar kurumun uzun vadede kend� ayakları üzer�nde duracağı ve �st�hdam

alanları yaratab�leceğ� kaynaklar da gel�şt�reb�l�rler. RUMUD olarak b�zler üç yıllık deney�mler�m�zde prat�k

çalışma sahalarımız ve kurumsal kapas�te güçlend�rme çalışmalarına ağırlık verd�ğ�m�z �ç�n öz kaynak

gel�şt�rme g�r�ş�m�nde bulunamadık. Ancak gel�nen aşamada kurumumuzun öz kaynak yaratmaya da�r hem

f�kr� hem de koşullar bağlamında böyle b�r olgunluğa yakınlaşmaktayız. 

Gel�r Get�r�c� Etk�nl�kler Planlamak
Gel�r get�r�c� etk�nl�k, sürdürüleb�l�r b�r f�nansal model�n parçası olduğu �ç�n RUMUD da farklı zamanlarda bu yönteme

başvurarak kaynak gel�şt�rme prat�ğ� serg�lem�şt�r. Gel�r get�r�c� etk�nl�kler, sürekl�l�ğ� sağlandığı durumlarda

dernekler �ç�n öngörüleb�len b�r kaynağa dönüşeb�l�r. Özell�kle Cov�d-19 dönem�nde yaşanan gel�şmeler� göz önüne

alırsak, f�z�ksel temastan uzak (konser, kermes, toplantı, eğ�t�m vb.) etk�nl�kler planlanab�l�r. Böyle b�r planlama

yaparken, kurumun �ht�yaçlarını doğru bel�rlemek gel�r get�r�c� faal�yet ve ürünler�n yanı sıra b�reysel bağışçı sayısını

artırmak da kurumlar açısından öneml� b�r alana dönüştürüleb�l�r. Bu nedenle özell�kle d�j�tal platformlar üzer�nden

gel�r get�r�c� etk�nl�kler planlamak, d�j�tal olarak gel�re dönüşeb�lecek �çer�kler üretmek, d�j�tal yayın kanalları

üzer�nden sürekl� tak�pç�ler ve destekç�ler ed�nmek kurumlar açısından öneml� ve d�kkat ed�lmes� gereken

alanlardan b�r� olab�l�r. Y�ne dernekler�n varsa �kt�sad� �şletmeler�n�n üzer�nden yürüttükler� gel�r get�r�c� faal�yetler�

d�j�tal ortamlara taşımak, derneğ�n f�nansal sürdürüleb�l�rl�ğ�ne olumlu katkı sağlayab�l�r.
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Çek�rdek Fonlar ve H�beler� Kullanmak, Kapas�tey� Gel�şt�rmek
Kaynağın her zaman nak�t olmadığını düşünürsek, derneğ�n kapas�tes�n� arttıran her türlü destek, dernek

�ç�n b�r kaynak olarak görüleb�l�r. Özell�kle uzman/mentor desteğ� sunan programlardan faydalanmak ve

bel�rl� başlıklarda kurumun kapas�tes�n� artırmak, orta ve uzun vadede kurumların f�nansal sürdürüleb�l�rl�ğ�

üzer�nde olumlu etk�ler yaratıyor. RUMUD olarak en sık başvurduğumuz yöntemlerden b�r� de kurumsal

kapas�tey� destekleyen h�belere başvurmak ve yararlanmaktır. Bu tür destek programları sayes�nde hem

kurumsal kapas�tey� artırmak hem de kaynak bulunması zor kalemler �ç�n (k�ra, çalışan, �dar� g�der

destekler�) kaynak yaratab�lmektey�z.

Fon Verenler �le İl�şk�ler
Kaynak ve �let�ş�m çalışmaları arasında koord�nel� b�r çalışma s�stem�n� oluşturmak, destek alınan kurumlarla

çalışmayı kolaylaştırdığı g�b� kurumlarla kurulan �l�şk�ler�n de daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. İlet�ş�m

ve kaynak gel�şt�rme çalışmalarının koord�nel� yürümes� �ç�n alınan destekle �lg�l� yaptığımız raporlamaların �çer�ğ�n�,

desteğ� kullandığımız alanla �lg�l� yürüttüğümüz �let�ş�m çalışmaları ve çıktıları, destek veren kurumu düzenl� b�r

şek�lde b�lg�lend�rmek ve tüm bu çalışmaları b�r takv�m ve plan �çer�s�nde tak�p etmek b�rçok açıdan derneğe olumlu

katkı sağlamıştır.

F�nansal Sürdürüleb�l�rl�k �ç�n Araçlarımız
Yıllık Bütçe Raporu
Her yılın Ağustos ayında yıllık olarak hazırlanır. Yıllık bütçe sene �çer�s�nde gerçekleşen bütçe harcamaları �le b�rl�kte

güncellenmeye devam eder. Bütçen�n tak�b� aylık per�yotlarla yapılır ve �lg�l� ek�p tarafından kurumun d�ğer

çalışanlarıyla b�lg�s� paylaşılır.

İlet�ş�m L�stes� 
B�reysel ve Kurumsal bağışçıların �let�ş�m b�lg�ler� KVKK �lkeler�ne uygun olarak l�stelen�r.  Yapılan her kampanya

hazırlanmış olan bağışçı l�stes�ne ma�l yoluyla �let�l�r. Yürütülen kampanya aracılığıyla kazanılmış yen� bağışçılar

kampanya sonunda l�steye eklenerek güncelleme yapılır.

Faal�yet Raporu
Her yıl Ağustos ayında b�r Dönem boyunca yapılmış tüm faal�yetler Yönet�m Kurulu tarafından detaylı b�r şek�lde

raporlanır. Üyelere ve bağışçılara ma�l yolu �le �let�l�r. Sosyal medya hesaplarında paylaşılır. Webs�tes�nde yayınlanır.

İnternet S�tes� 
İnternet s�tes� potans�yel bağışçı ve destekç�ler�n çalışmalardan haberdar olmaları �ç�n kapsamlı b�r �çer�kle

donatılmıştır. Çalışmalarımıza ve etk�ler�m�ze da�r genel b�r çerçeve ve ek�p b�lg�ler�n�n olduğu web s�tes�nde ayrıca

bağış hesap b�lg�ler�m�z de yer almaktadır.

8 Faal�yet raporu l�nk� �nceleyeb�l�rs�n�z                                                                                    
 https://docs.google.com/document/d/1nLKJVuJ0on9SSdgrxC_1Dwv1PtW1a2JY/ed�t 14
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RUMUD’ un Kullandığı Bağış Platformları 

FonZ�p: Dernek, vakıf ve STK g�b� kar amacı gütmeyen platformların sanal pos aracılığıyla bağış ve a�dat

ödemeler�ne olanak sağlayan b�r s�stemd�r. S�v�l toplum kuruluşlarının yalnızca b�rkaç dak�ka �çer�s�nde

kullanmaya başlayab�ld�kler� kurulum gerekt�rmeyen onl�ne (�nternet üzer�nde çalışan) bağış, a�dat tahs�lat

ve üye yönet�m programıdır.

Açık Açık: S�v�l Toplum Kuruluşları �le bağışçıları buluşturan ve �l�şk�ler�n� sürdürmeler�n� sağlayan b�r

kuruluştur. Temel hedef� bağışçıları, hakları konusunda b�lg�lend�rerek, S�v�l Toplum Kuruluşlarını

çalışmalarında, şeffaf ve hesap vereb�l�r olmaya teşv�k etmek, şeffaflık konusunda duyarlılık yaratmaktır.

Fongogo: B�r k�tlesel fonlama aracıdır. Her türlü projen�n hayata geçmes� �ç�n �ht�yaç duyulan sermayen�n

k�tleler�n desteğ�yle b�r araya get�r�lmes�ne aracı olur. Proje sah�pler�n�n Proje sayfaları yaratıp ödeme

s�stemler�n� kurab�leceğ� ve s�stem� yürüteb�leceğ� düzeneğ� Fongogo sağlar.

Adım Adım: Başta koşu olmak üzere yüzme, b�s�klet, dağcılık g�b� dayanıklılık gerekt�ren sporlar aracılığıyla

ülken�n öneml� sosyal sorumluluk projeler�ne madd� kaynak ve tanıtım desteğ� sağlamaktadır. Adım Adım

Oluşumu, yardımseverl�k koşusu yapmak �steyen s�v�l toplum kuruluşlarını ve gönüllüler� b�r araya get�ren

platformlar kurar, yönet�r ve gel�şt�r�r.

Sosyal Medya Kampanyaları

Oyuncak kütüphanes� kampanyaları: Dernek bünyes�nde oyuncağa er�ş�m� olmayan çocukların hem

oyuncağa er�ş�mler�n� sağlamak hem de ant�-tüket�m ve dayanışma kültürünün gel�şmes� amacı �le

açtığımız Tah�r Elç� Oyuncak Kütüphanes� �ç�n her dönem başında sosyal medyadan kampanya

yapmaktayız. Kampanyayı sosyal medya araçlarından paylaştığımız görseller, v�deolar ve d�ğer �çer�kler�n

dışında d�j�tal ve geleneksel basında k� görünürlükle de desteklemektey�z. Yapılan kampanya �le yalnızca

oyuncak değ�l derneğ�n d�ğer ayn� �ht�yaçları da karşılanmaktadır. 

K�tap kampanyası: Y�ne oyuncak kütüphanes� g�b� yürütülen k�tap kütüphanes� de b�r dayanışma çağrısı

sonucu oluşturulmuştur. Türk�ye’n�n farklı yerler�nden gelen k�taplarla destekç�ler kalıcı b�r destekte

bulunduklarını h�ssetm�şler ve dernek �le organ�k bağ kurmuşlardır.

9 Kampanyanın l�nk� : https://fongogo.com/Project/dayan�sman�n-ev-hal�-4
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B�s�klet kampanyası: Mahalledek� çocukların b�s�klet taleb� sonrasında oluşturulan kampanya �ç�n en hızlı

yürüttüğümüz ve sonuç aldığımız kampanyamız d�yeb�l�r�z. Görsel �çer�k s�rkülasyonu, basın �le �let�ş�m ve

k�ş�sel görüşmeler sonucunda kısa sürede 50’ye yakın yen� ve �k�nc� el b�s�klet bağışlanmıştır. 

K�tlesel Fonlama Deney�m�

Dayanışmanın Ev Hal�: Pandem� dönem�nde dernek faal�yetler�n�n durdurulması ve çocukların evde kalma

zorunluğundan dolayıllerde durma gerekl�l�ğ�nden dolayı çocuklarla tele-konferans atölyeler� planlandı. Bu

doğrultuda çocuğun evde atölyey� gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n gerekl� malzemey� alacak madd� gücü olmadığı

�ç�n b�r bağış toplama s�tes� olan Fongogo üzer�nden kampanya başlattık. Fongogo üzer�nden toplamda

17.950 TL bağış gel�r� gelm�şt�r. Bununla b�rl�kte derneğ�n bağış hesabına da kampanya dolayısıyla bağış

gel�r� gelm�şt�r.

Bağış Deney�m�

Türk�ye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)‘’Destekle Değ�şt�r Kampanyası’’ 2019 : TÜSEV’�n Değ�ş�m �ç�n

bağış projes� kapsamında uyguladığı ‘’Destekle Değ�şt�r’’ programının 5. Dönem�ne Oyuncak Kütüphanes�n�n

gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� hazırlanan proje öner�s� �le başvuruda bulunuldu. Başvuru yapan 27 örgütten seç�len 3

başarılı öner� arasına Rengarenk Umutlar Derneğ� de g�rd�. Mart 2019 tar�h�nde İstanbul'da yapılan

dayanışma geces�nde, katılımcıların 51.000 TL bağış taahhüdünde bulunması �le d�ğer 2 örgütün 2 katı

kadar  bağış toplayarak gecey� kapattı. 51.000 TL bağış taahhüdünden 44.000’� gerçekleşt�.
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Erken çocukluk oyun odası malzemeler�

Teknoloj�k araçlar

Tam�r & tad�latKırtas�ye malzemeler�

Dersl�k gereçler� tem�n ed�ld�.

Baykuşhane Derneğ� 2019 yılında müz�k aletler� (2 keman, 1 kajon, 1 bağlama ve 1 g�tar) desteğ�

sağlanmıştır. 

M�raz Erbane topluluğu tarafından 10 adet erbane bağışı yapılmıştır.

Alınan ödüller
Sabancı Hold�ng ‘’Altın Yaka’’ Ödüller� 2019: 2019 yılı ödül tutarı olan 25.000 TL,  Sabancı Vakfı'nın öner�s�

doğrultusunda, değ�ş�m yaratab�lm�ş, cesur ve başarılı kr�terler�ne uygun olduğumuz gerekçes� �le

tarafımıza h�be ed�lm�şt�r. H�be ed�len tutar 30 çocuğun İzm�r ve Antalya'da bulunan Çocuk Yaz Kamplarına

katılımına harcanmıştır.

HrantD�nkVakfı: Hrant d�nk vakfı tarafından ver�len Işıklar dünyanın dört b�r yanında ve Türk�ye’de attıkları

öneml� adımlar �le geleceğe da�r umudu çoğaltan k�ş� veya kurumların tanıtıldığı ödüldür. Derneğ�m�z 2019

yılında ışıklar geç�d�nde yer almıştır.

Ayn� Destekler

Kuruluş Dönem� Loj�st�k Destek Çalışması: Derneğ�n kuruluş sürec�nde �ht�yaç duyulan ek�pmanların

l�stes� çıkarıldı ve yerelde destek olma potans�yel� olan kurum ve k�ş�lerden talep ed�ld�. Buna göre yaklaşık

30.000 TL tutarındak�;

B�reysel ayn� destekler kapsamında derneğ�n ek�pman �ht�yaçlarını örneğ�n; 
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20 Çocuk �le Çok D�ll� Çocuk Korosu (Kurmanc�, Zazak�, Ermen�ce, Türkçe)

20 Çocuk �le R�t�m Atölyes� (Erbane)

20 Çocuk �le Şarkılı Masal T�yatrosu oluşturuldu ve kent�n 2 ayrı sokağında yüzlerce katılımcıya

göster�mler yapıldı.

Duygularını �fade etmeler�ne ortam sağlamayı

İlerde olab�lecek başka travmat�k olaylardan kend�ler�n� nasıl koruyacaklarını öğrenmeler�n� 

Ş�ddets�z �let�ş�m araçlarını kullanmalarını

Özgüvenler�n�n gel�şmes�n�

Gündel�k hayatlarının �ç�nde spor, k�tap, çevre düzenlemes� g�b� konuların yer etmes�n� sağlamak,

hedeflenm�şt�r. 

Proje ve H�be Deney�mler�

“Umut Çocuk Korosu”/ Kültür İç�n Alan
Rengarenk Umutlar Derneğ� olarak yürüttüğümüz Umut Çocuk Korosu  projes� �le amacımız, çocukların

anad�l gel�ş�mler�ne, eğlenme ve d�nlenme �ht�yacının karşılanmasına, sosyalleşmeler�ne, kollekt�f üret�m

deney�mlemeler�ne ve duygularını sanat yolu �le �fade etmeler�ne katkı sunmaktır. 

“ Umut Çocuk Korosu” projes�nde 7- 14 yaş arasındak�; 

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 STÖ' ler

�ç�n Kurumsal Destek Programı kapsamında 2 yıl boyunca kurumsal kapas�te gel�şt�rmek amacıyla

desteklenmekted�r. Aynı zamanda bu program kapsamında çocuklara barış perspekt�f� sunacak ve y�ne

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

desteklenmekted�r. 

“ Çocuklar �ç�n Rengarenk Umutlar”/ Sabancı Vakfı
Çocuklar �ç�n Rengarenk Umutlar projes� �le amacımız; D�yarbakır’da yıkıma maruz kalan mahallelerde

yaşanan zorunlu göçün çocuklar üzer�nde oluşturduğu ps�koloj�k tahr�batı haf�fletmek ve bununla beraber

bölgede oldukça kısıtlı bulunan kütüphane, k�tapev� ve sosyal tes�sler�n dolduramadığı kültürel açığı

�y�leşt�rmeye katkı sunmaktır. Bu proje kapsamında D�yarbakır’ın Sur merkez �lçes�nde  yer alan 4

mahallede yaşayan 7-14 yaş arası 200 çocuğa ulaşılmıştır. Proje kapsamında yürütülen atölye ve

kütüphane çalışmaları �le çocukların;

Ardıç Dayanışma Derneğ�  �şb�rl�ğ�nde “Çocuklarla Çalışan Gönüllüler �ç�n Rehberl�k Eğ�t�m�" oluşturulmuş,

proje kapsamında seç�len çocuk k�tabı çocuklarla okunarak üzer�nde �nceleme/tartışma yapılmış,

çocuklarla bu h�kayeye yönel�k res�mler/ç�z�mler yapılarak, k�tap yen�den çocukların ç�z�mler� �le

oluşturulmuştur. Projede çocukların yanı sıra a�leler �le de çalışmalar yapılmıştır.
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Anadolu Kültür Vakfı ‘’Çocuk Çalışmaları Destek Programı’’
Anadolu Kültür vakfı'nın Kompetenz İnterkulturelle Jugendh�lfe ortaklığında, Güneydoğu Anadolu

bölges�nde hak temell� çocuk çalışmaları yürüten kurum ve akt�v�stelere  yönel�k verd�ğ� küçük b�r h�be

programından Dernek olarak ; Çocukların sanatsal  çalışmalar yoluyla rehab�l�te süreçler�n� hızlandırmak,

Yetenekler�n� keşfetmeler�ne destek olmak ve becer�ler�n� gel�şt�rmek Ger� dönüşüm çalışmaları �le

sürdürüleb�l�r çevre b�l�nc� oluşturmak Hedefler�yle 4 ayrı Atölye desteğ� alındı M�cro makreme, İler�

dönüşüm, Arbane(r�tm) ve Doğal r�t�m atölyes� gerçekleşt�r�ld�.

“Mevs�ml�k Değ�l Her Zaman Çocuk”/ Fr�edr�ch Ebert-St�ftung Derneğ�/ Türk�ye Tems�lc�l�ğ�
Mevs�ml�k Değ�l Her Zaman Çocuk projes� 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. Tarımda Mevs�ml�k Gez�c�/Geç�c� İşç�l�k ve Çocuk Çalıştayı, Eğ�t�c� Eğ�t�mler�, A�le- Çocuk

Eğ�t�mler�, Yuvarlak Masa Toplantıları, Af�ş- Broşür Çalışmaları ve Mevs�ml�k Tarım İşç�l�ğ�nde Çocuk Raporu

proje kapsamında yürütülen faal�yetlerd�r. 

S�v�l Toplum Destekleme Vakfı/ Turkey Moza�k Foundat�on- Çocuk Fonu 2020 Kurumsal H�be Programı
Çocuk Fonu 2020 Kurumsal H�be programı, Rengarenk Umutlar Derneğ�’n�n kaynak gel�şt�rme kurumsal

kapas�tes�n� güçlend�rmek ve Sürdürüleb�l�r Kaynak Model�’n� oluşturmayı amaçlamaktadır.

ETKİNİZ- İzleme Stratej�s�
Pandem� sürec�nden sonra Rengarenk Umutlar Derneğ�'n�n (RUMUD) çalışma alanı olan D�yarbakır'ın Sur

�lçes�nde yaşayan çocukların yaşadıkları hak �hlaller�n� ve mevcut durumu ortaya koymak �ç�n �zleme-

raporlama yol har�tası çıkarmak ve savunu faal�yetler�n� yürütmey� amaçlamaktadır.

S�v�l Toplum Destekleme Vakfı/ COVID- 19 Ac�l Destek Fonu
Sur �lçes�nde yaşayan 115 çocuğun evler�nde sınırsız �nternet er�ş�m�n� sağlamak amacıyla STDV/ COVID-19

Ac�l Destek Fonu aracılığıyla Radyol�nk desteğ�n� kapsamaktadır.

“ B�r Varmış Sur Oynarmış” / Sabancı Vakfı
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 başarmak �ç�n

beden odaklı yaklaşımı ben�mseyerek çocukların duygularının ve hafızalarının �y�leşt�r�lmes�

hedeflenmekted�r.

19



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. Çalışma sonucunda modüller oluşturulmuştur. 

Protect Defenders
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�kalar önermeye katkı sunması amaçlanmaktadır.

S�v�l Toplum Destekleme Vakfı/ Kurumsal Kapas�te Destek Fonu
STDV tarafından 1 yıl süre �le RUMUD’un sosyal etk� ölçme ve değerlend�rme mekan�zmasının oluşturulması

amaçlanmaktadır.

ETKİNİZ- Sur’da Oyun Mekanlarının Çocuk Haklarına Uygunluğunun İzlenmes�
ETKİNİZ’�n desteğ� �le Rengarenk Umutlar Derneğ�'n�n (RUMUD) çalışma alanı olan D�yarbakır'ın Sur

�lçes�ndek� çocuk oyun alanlarının çocuk haklarına uygunluğunu �zleyerek; mevcut durumu ve �hlaller�

görünür kılmak, bunları raporlamak ve etk�l� pol�t�ka gel�şt�reb�lmek �ç�n gerçekleşt�r�lecek savunu

faal�yetler�n�n dayanağını oluşturmaktır.

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 derneğ�m�z, b�r araştırma gerçekleşt�rerek

mevcut durumu belgeleyerek raporlandırmıştır. Konuyla �lg�l� savunuculuk faal�yetler� gel�şt�r�lecekt�r. 

* “Bu yayın S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı ve Turkey Moza�k Foundat�on desteğ�yle hazırlanmıştır.

İçer�ğ�nden yalnızca Rengarenk Umutlar Derneğ� sorumlu olup, herhang� b�r şek�lde destekç� kurumun

görüşler�n� yansıtmamaktadır.”
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