Faaliyet Raporu
Ekim 2011-Ekim 2014
Projeler
Fener Kadın Danışma Noktası (Şubat 2009-…)
Fener-Balat semtlerinde yürüttüğümüz kadın konulu eğitimler, saha araştırmaları, saha çalışmalarının
sonucunda bölgede yaşayan kadınların sosyalleşebilecekleri, kadına özel konularda veya gündelik
konulara doğru bilgi kaynağına kolaylıkla ulaşabilecekleri bir merkez olmadığını fark ettik. Kadınlarla
yaptığımız sohbetlerden ve araştırma sonuçlarımızdan yola çıkarak Fener – Balat'ta yaşayan
kadınların bir KADIN DANIŞMA NOKTASI'NA ihtiyaçları olduğunu görerek projemizi geliştirdik.
Fener Kadın Danışma Noktası Fener- Balat ve çevre semtlerde yaşamını sürdüren kadınlara ücretsiz
danışmanlık hizmeti sağlamak amacıyla 15 Şubat 2009'da açılmıştır.
Projenin başlıca amacı kadınlara ihtiyaç duydukları konularda bazen de ihtiyaç duyduklarını henüz
farkında olmadıkları konularda bilgi vermektir.
Fener Kadın Danışma Noktası'nda, kadınların genellikle danışmanlık alabilecekleri konular şu ana
başlıklar altında toplanmaktadır;genel sağlık,kadın hastalıkları,aile içi şiddet,hukuk,ücretsiz sağlık
hizmetlerinden yararlanabilecekleri birimler,şehir içi ulaşım bilgisi.
Fener Kadın Danışma Noktası’na başvuran kadınların yukarıdaki konular içerisinde sıklıkla danıştıkları
konular kadın sağlığı, hukuk ve ücretsiz sağlık hizmetlerden yararlanabilecekleri birimlerin bilgilerinden
oluşmaktadır.
Kadınlara, gün boyunca yararlanabilecekleri danışmanlık hizmetinin verilmesini yanı sıra uzmanlar
tarafından hazırlanan eğitim ve etkinliklerden de yararlanmaları sağlanmaktadır.
Fener Kadın Danışma Noktası’nda gerçekleşen eğitim ve etkinlikler;
• Belirli zaman aralıklarıyla, uzmanlar tarafından düzenlenen sağlık, kadın ve üreme sağlığı
konulu eğitim ve toplantılardır.
• Film gösterimleri ve üzerine sohbetlerdir.
• Kadınların da katkılarıyla düzenlenen kermeslerdir.
• Başta İngilizce ve bilgisayar dersleri olmak üzere çeşitli konularda verilen derslerdir.
Fener Kadın Danışma Noktası’nın etkinliklerinden biri olan ve Mayıs ayı içersinde gerçekleşen kadın
ve üreme sağlığı konulu eğitimlere katılan kadınlar eğitimlerin devamlı olmasını istediklerini belirterek,
benzer konularda danışmanlığa ve eğitime ihtiyaç duyduklarını uzmanlara aktarmışlardır.
Oryantasyon Toplantıları / 2011-2014
Gönüllü başvuru yoğunluğuna değişkenlik gösterse de ortalama ayda bir yeni gönüllüler için tanışma
toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda gönüllülük ve sivil toplum kavramları tartışılıp Mavi
Kalem Derneği’nin kuruluşu,hedefleri,işleyişi ve projeleri hakkında genel bilgi paylaşımı
gerçekleştirilmektedir.
Çocuklar için Psikolojik Destek Projesi / Mayıs 2013-…
2012 yılında gerçekleştirilen Kadınlar için Psikolojik Destek Projesinin katılımcılarından gelen geri
bildirimler sonucu bölgede yaşayan çocuklarında benzer ihtiyaçlarının olduğu görülmüştür ve bu proje
geliştirilmiştir. 2013 yılı mayıs ayından bu yana aktif olarak devam eden projede; haftanın iki günü
çocuklarla birebir psikolojik destek görüşmeleri, haftada bir saat grup terapi çalışmaları, onbeş günde
bir belirlenmiş konularda aile seminerleri yapılmaktadır. Proje psikoloğu tarafından gerekli görüldüğü
durumlarda çocuk danışanları ebeveynleri ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. Yine
proje kapsamında her ay çocuklarla bir gezi düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu gezilerden ilki
Minatürk’e gerçekleştirilmiştir. Bu proje 2013 yılında IWI tarafından fonlanmış olup 2014 yılında
gönüllü psikolog ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hocalarının gönüllü katılımıyla gönüllü olarak
yürütülmektedir.
Çocuklar için Eğitim Destek Programı/ 2011-2014
Okul dönemi çocukların derslerini desteklemek ve sanatsal etkinlikler yapmalarını sağlamak için alan
oluşturmayı hedeflediğimiz çocuklar için eğitim destek programında Ekim 2014- Haziran 2015
döneminde; sanat atölyesi, ingilizce- tükçe-matematik-felsefe dersleri, seramik atölyesi, müzik ve
ayak topu (footbag) dersleri devam etmektedir. Çocuklar için gönüllü psikolojik danışmanlık saatleri,
sürerken Suriyeli çocuklar ve kadınlar için Türkçe sınıfları açılmış ve bir yıldır dersler devam
etmektedir. Eğitim destek programı Global Found for Children ve Intrepıd tarafından fonlanmıştır.

SITAP (Sivil Toplum Afet Platformu)
Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve mavi Kalem Derneği işbirliğinde kurulan
platform Türkiye genelinde Afet konusunda çalışan sivil toplum örgütlerini bir araya gelmesini
sağlamak, bu kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayarak müdahale yöntemleri
konusunda ortak bir dil ve paylaşım üretmek amacı ile kurulmuştur.
Platform çalışmaları Hayata Destek Derneği koordinatörlüğünde Hayata Destek Derneği’inin
sekretaryalığında devam etmektedir.
Balatlı Çocuklar (Türkiyeli ve Suriyeli Çocuklarla Sanat Atölyesi /Çocuk Şenliği / 21 Eylül 2014
Goethe-Institut, Mavi Kalem ile birlikte Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar için 13.-20 eylül’de bir sanat
atölyesi düzenledi. Çocuklar bu atölyede, Berlinli çizer Christine Mohr ile birlikte çeşitli malzemeler
kullandılar ve farklı sanatsal teknikler uygulamayı denediler.
Savaşlar ve sürgünler yüzünden pek çok Suriyeli çocuk aileleriyle birlikte evlerini ve vatanlarını terk
etmek zorunda kaldı ve pek çoğu da Türkiye’ye sığındı. Goethe-Institut, bu durumdaki çocuklardan
bazılarına hem kapalı hem de açık mekanlarda yaratıcı çalışmalar yapma ve renkler ve biçimlerle
oynayarak hayal güçlerini harekete geçirme fırsatı vermek istiyor. Türk çocuklarla birlikte resimler
yapmak ve farklı şekiller üretmek, aynı zamanda karşılıklı tanışma, korkulardan kurtulma ve
arkadaşlıklar kurma şansını da sunuyor.
Atölyenin doruk noktası, bütün çalışmaların sergilendiği yaz festivaliydi. Klax Kinderkunstgalerie, bu
çalışmaları ve projeyle ilgili çeşitli belge ve tanıklıkları 9 Ekim – 26 Kasım 2014 tarihleri
arasında Berlin’de sergilenmektedir.
Christine Mohr (d. 1976), 1997–2003 yılları arasında Kunsthochschule Berlin-Weißensee’de eğitim
aldı. 2003-2004’te illüstrasyon ağırlıklı eğitimini usta öğrenci olarak tamamladı. 2013 yılında Jacques
der Schakal bei Nilpferd in Residenz (Avusturya) başlıklı ilk resimli kitabını yayınladı. Bugün Berlin’de
serbest çizer olarak çalışıyor. 2008’den beri çocuk yuvalarında ve aile merkezlerinde atölyeler ve
sanat ağırlıklı etkinlikler düzenliyor.
Her yıl yaz aylarının sonun da gerçekleşen çocuk şenliği bu yıl 28 eylül cumartesi günü Dimitir
Kantemir Müzesinin bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Tüm yaz boyunca devam eden derslerdeatölyelerde öğrendiklerini sergilemeleri için çocuklara keyifli bir ortam hazırlanmıştır. Şenliğe 100 civarı
çocuk, 30’a yakın gönüllü ve 25 kadar mahalle sakini katılmıştır. Şenlik sürecinde Fatih Belediyesi ile
iletişime geçilmiş; mekan ve ulaşım konusunda destek alınmıştır.
Bu yıl Mavi Kalem Balat Çocuk Şenliğimizi 21 Eylül Pazar günü Dimitri Kantemir Müzesi bahçesinde
gerçekleştirdik.
Yaklaşık 80 çocuğun ve 30 gönüllünün katıldığı şenlikte pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Halay çekme,
geleneksel oyunlar, sanat atölyeleri, kolbastı yarışı, gitar eşliğinde şarkı sunumu, ritim atölyesinden
gösteri, dans gösterisi, yüz boyama ve daha pek çok etkinlik ve oyunla eğlenceli bir gün geçirdik.
Şenlik sonunda organizasyon ekibinin çocuklar için hazırladığı hediye çekilişi yapıldı. Bu şenlikte bize
Mekanını sunan Dimitri Kantemir Kafe’ye, afiş tasarımı için Gökhan Özgür’e ve Mavi Kalem ekibine
çok teşekkür ederiz. PKU Aile Derneğinden Şenliğimize katılan Ayfer Pehlivan Hanım bize bu
hastalıkla ilgili bilgi verdiği için ve farkındalık yarattığı için teşekkür ederiz.
Çocuklar için Yaz Programı/ Temmuz- Eylül 2014
Okulların kapanmasının ardından gönüllüler ile yaz programı planlamaları başladı ve Temmuz ayı
itibariyle program başladı. Hafta içi çocukların kuran kursuna gitmeleri sebebiyle sadece 3 etkinlik
gerçekleştirilebildi. Hafta sonları ise; sanat kulübü, doğa bilimleri dersi, yaratıcı drama dersi, felsefe ve
insan hakları, açık alanda spor ve gitar dersleri gerçekleştirilmiştir. Yaz programı okul derslerinden
ziyade çocuklara farklı hobi- ilgi alanları açabileck şekilde planlanmıştır. Bu program Global Found for
Children ve Intrepid tarafından finanse edilmiştir.
Toplum Gönüllüleri Kutu Oyunları /13 Temmuz 2013
TOplum Gönüllüleri Vakfından (TOG) gelen yürütücülerle daha önce çocukların oynadığı kutu
oyunlarını bu kez gönüllülerle birlikte oynanmıştır. Gerçekleştirilen aylık değerlendirme toplantıların da
kutu oyunlarının çocuklarla düzenli olarak oynanabilceği konuşulmuştu. Bu oyunları oynatabilmek için
nasıl oynandığını öğremek gerekti ve bu amaçla gönüllülerin katılacağı bir atölye gerçekleştirilmiştir.
Kutu oyunları atölye çalışmasına mavi kalem ekibinden 16 kişi katılmıştır. (Oyunlar; rengarenk, barış
zamanı, neden olmasın)

Etkinlik-Koordinasyon ve İletişim Eğitimi / 6 Temmuz 2013
Gönüllülerin etkinlikleri koordinasyon süreçlerini kolaylaştırmak ve çocuk-gönüllü/ gönüllü-gönüllü
arasındaki iletişim sorunlarını en aza indirgemek amacıyla bir tam günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir.
Bu eğitime 12 gönüllü katılmıştır.
Kadınlar için Sanat Terapisi/ Şubat- Mayıs 2013
Sanat terapisi uygulaması Fener Balatlı kadınların öz güvenlerini artırmak, kendilerini tanımalarına ve
geliştirmelerine destek olmak amacıyla danışman Işın Küçür’ün gönüllü desteği ile 2013 Şubat –
Haziran aylarında gerçekleşmiştir. Sanat Terapisi uygulaması 16 hafta boyunca devam etmiş olup
ortalama 8-12 kadının 95 kez katılımı ile tamamlanmıştır.
Çalışmanın sonunda kadınlar arkadaşlık ilişkilerinin geliştiğini, farklı yaşam biçimlerine sahip kadınlarla
bir araya gelmenin önyargılarını oratadan kaldırdığını, kendilerini daha yakından tanıma fırsatı
bulduklarını ve çalışmanın sağladığı güven ortamının pozitif olarak ruhsal anlamda kendilerini
desteklediğini dile getirdi. Bu çalışma kadınların sosyal hayatlarının desteklenmesinin kadınların
günlük hayatındaki sorunlarını çözme becerilerini güçlendirğini ve sosyal hayatlarının desteklenerek
kadınlar arası dayanışmanın güçlendiğini göstermiştir.
INEE (Acil Durumlarda Eğitim Için Kurumlararasi Aği) (2011-…)
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE), (Acil Durumlarda Eğitim için
Kurumlararası Ağı (ADEKA), acil durumlarda ve kriz sonrası toparlanma döneminde herkesin güvenli
öğrenme ortamlarında kaliteli eğitim alma hakkını garantiye almak için, hep birlikte çalışan uygulayıcı
ve karar verici düzeylerde üyelerin oluşturduğu katılmak isteyen herkese açık küresel bir ağdır.
www.ineesite.org
INEE Asgari Standartlar çalışma Grubu (2010-2012), Çatışma ve afet hallerinde eğitim uzmanlığına
sahip 19 kuruluştan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar arasında, UNICEF, UNESCO, Save the Children,
Norwegian Refugee Center, ActionAid, Plan International, USAID ile Türkiye’den Mavi Kalem Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer almaktadır.
INEE Sekretaryası, bütün dünyada INEE Asgari Standartlar(AS)’ın tercümesi, uyarlanması,
yaygınlaştırılması ve uygulanması için gerekli koordinasyon ve işbirliğini INEE AS çalışma Grubu ile
sağlar.
INEE Eğitimde Asgari Standartlar: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma El Kitabı sözkonusu küresel ağın
geliştirdiği temel bir araçtır.
Asgari Standartlar, eğitim sürekliliğinin sağlanması için iyi uygulamaları, kaliteli, uygun ve güvenli
eğitime ulaşmak için gereken rehberliği sağlar.
INEE Eğitimde Asgari Standartlar: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma El Kitabı, Mavi Kalem Sosyal
Yardimlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.
http://www.ineesite.org/index.php/post/translations_reproductions/	
  
Kadınlar Psikolojik Destek Projesi (Ocak 2012-Aralık 2012)
Kadına Yönelik Şiddet Saha Çalışması Projesi kapsamında kadınlarla yapılan toplantılarda
kadınlardan aldığımız geri bilirimler; yürüme mesafesinde ve ücretsiz psikolojik desteğe ihtiyaçları
olduğu doğrultusundaydı. Bu ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik geliştirilen Kadınlar için Psikolojik
Destek Projesinde; kadınlarla birbir görüşmeler, pazartesi toplantıları ve sosyal aktiviteler
düzenlenmiştir. 21 kadınla birbir görüşme gerçekleştirilmiştir. Pazartesi toplantıları 42 kadın katılmıştır
ve düzenlenen 7 sosyal etkinlikten 18 kadın faydalanmıştır. Bu proje Hollanda Konsolosluğu MATRA
programı tarafından desteklenmiştir.
Çocuk Şenliği / 15 Ekim 2012
Gelenekselleşen Mavi Kalem Çocuk Şenliği 2012 yılında Fener sahilindeki parkta gerçekleştirilmiştir.
Çocuklarla sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmiş oyunlar oynanmıştır. Parkta olması sebebiyle herkesin
kolayca dahil olduğu şenlik mahalle sakinlerinin ve çocukların keyifli bir günü hep birlikte geçirmelerine
ortam sağlanmıştır.
Kadına Yönelik Şiddet Saha Çalışması Projesi (Nisan 2010-Aralık 2011)
Fener Kadın Danışma Noktası’nda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen deneyimler ile
gerçekleştirilmiş bir projedir. Yapılan çalışmalar şiddetin bölgede bir iletişim biçimi haline geldiğini
göstermektedir. Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığın çok düşük olduğu kadınlarla yapılan
eğitimlerde ve birebir görüşmelerde ortaya çıkmaktadır. Kadına Yönelik Şiddet Saha Çalışması Projesi

kapsamında, kadınlar şiddet ve şiddetin türleri konusunda bilgilendirilmiş, şiddete uğradıklarında ne
yapmaları gerektiği ve konuyla ilgili yasal hakları konusunda aktarım gerçekleştirilmiştir. Ev ziyaretleri
yapılarak broşürlerle bilgi verilen kadınlar Fener Kadın Danışma Noktası’ndaki şiddet ve sağlık temalı
toplantılara katılmıştır. Proje kapsamında 335 kadında görüşülmüş,74 kadın toplantılara katılmıştır. Bu
proje, International Women of Istanbul tarafından fonlanmıştır.
Our Bodies, Ourselves / Bedenlerimiz Biziz Türkçe Çeviri ve Adaptasyon Projesi (2005-…)
Bedenlerimiz Biziz bir kadın sağlığı kitabı çalışmasıdır.
İlk defa 1970’li yıllarda Boston Women Health Book Collective tarafından hazırlanmış "Our Bodies,
Ourselves"in Türkçe çeviri ve adaptasyonu ile ortaya çıkacaktır.
Kitap kadınlar tarafından kadın bakışıyla hazırlanmıştır.
"Our Bodies, Ourselves"; Boston Women Health Book Collective tarafından oluşturulmuştur. Kitap
dünyada 25 dilde çevrisi ve birçok ülkede adaptasyonu yapılmıştır.
Kendimiz ve bedenimiz hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz temel bilgiler ve uygulamalar kitabımızın
tüm bölümlerinin ana temasını oluşturmaktadır. Beslenmeden, cinsel hayata; doğurganlıktan
menapoza kadar kadına ait ve kadını ilgilendiren tüm durumlar bu kitabın konusudur.
Bedenim Benimdir
• Kararlarımı kendim veririm.
• İstemediğimde bana dokunamazsın.
• Sağlık bilgisine ve hizmetine ulaşma hakkım var.
• Görünümüme ve giyimime ben karar veririm.
• Hangi kiloda olacağımı ben seçerim.
• Cinsel hayatım ve doğurganlığım üzerinden tek söz sahibi benim.
Projenin adaptasyonu 9 kadın Kuruluşundan temsilcilerin danışmanlığında sürmüştür.
Bedenlerimiz Biziz 2014 yılının ilk yarısında Metis Yayınlarından çıkacaktır.
Kültürlerarası Gönüllülük Projesi - Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi (EVS) 2011-2013
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında desteklenen proje 2007 yılından beri devam
etmektedir. 2011-2013 döneminde İtalya ve Belçika’dan 2 gönüllü projelerini tamamlamış, Litvanya ve
Makedonya’dan 2 gönüllü AGH programı kapsamında Mavi Kalem Derneği’nde gönüllü olarak
çalışmaya başlamıştır.
İtalya ve Belçika’dan gelen 2 gönüllü; her haftasonu 4-15 yaş arasındaki çocuklar için akvitiviteler
düzenlemiştir. Haftaiçinde bu aktiviteler için hazırlık yapılmıştır. İlk ay boyunca gönüllülere Türkçe
verilmiştir. Derneğimizdeki gönüllülerle de iletişim halinde olan gönüllüler, kültürlerarası bir çalışmanın
içinde yer almıştır. Gönüllülerin çocuklarla yaptığı çalışmalar kendi kişisel özellikleri ve becerileri
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Litvanya ve Makedonya’dan gelen 2 gönüllünün projeleri 2013 yılının ekim başı itibariyle başlamıştır.
Stajlar
1. Constanze Kromp, Almanya, 30 Ağustos – 1 Ekim 2011
2. Johanna Kreutzmann, Almanya, 30 Ağustos – 1 Ekim 2011
3. Maria Milbert, Almanya, 30 Ekim 2011 – 18 Mart 2012
4. Marisa Kirsch, Almanya, 5 Aralık 2011 – 30 Mart 2012
5. Anne Marie Beinsenhez, Almanya, Ocak 2012- Nisan 2012
6. Eva Drager, Almanya, Şubat 2013- Nisan 2013
7. Franziska Klaas, Almanya, Temmuz 2012- Ağustos 2012
8. Isabelle Breto, Fransa, Ağustos 2012
9. Norbert Becker, Almanya, Ekim 2012- Şubat 2013
10. Leman Musa, Bulgaristan, Haziran 2013- Eylül 2013
11. Ayşegül Özadak, Türkiye, Ağustos 2013- Mayıs 2014
12. Judith Henrion, Belçika, Ekim – Aralık 2013
13. Verena Musch, Almanya, Ekim 2013-Şubat 2014
14. Andrea Cessaro, İtalya, Mayıs-Ağustos 2014

15. Sara Marci, İtalya, Haziran – Ekim 2014
16. Merlis Tunca, Almanya, Temmuz – Ekim 2014
17. Svenja Ramme, Almanya, Eylül 2014– Ocak 2015
18. Felix Oswaldt, Almanya, Ekim 2014-Şubat 2015
19. Sibel Çağla, Almanya, Ağustos 2014 – Ocak 2015
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