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VELİM OLUR MUSUN PROJESİ (2007)
(Rize Atatürk Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu Çocuklarının Toplumsallaşmaları Çalışması)
1. Sorunun Tanımı Ve Analizi
Sağlıklı aile ortamı çocuğun kişiliğinin gelişiminde, sosyal yaşama uyum sağlamasında önemli
bir role sahiptir. Yurt ve Yuvalarda kalan çocukların yüzde 57,3’ünün hem annesi hem de babası
hayattadır. Ancak ailelerin sosyo-ekonomik yetersizliği ve ilgisizliği nedeniyle, çocuklar aile
ortamından alınarak kurum bakımında yaşamak zorunda bırakılmaktadırlar. Aileden ve tanıdıkları
sosyal çevreden ayrı yaşamak çocukların duygusal yoksulluk durumu yaşamalarına neden olmaktadır.
Okul ortamında anne-baba ilgisi ve gözetiminde yaşayan çocuklarla karşılaştıklarında, kendi
durumlarını sorgulamakta ve bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler. 7-18 yaş dönemi, çocukların
toplumsal normları öğrenme ve kimlik oluşturma çabalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde
kendisine hayatı öğretecek ve karşılaştığı sorunlarda rehberlik yapacak yetişkinlere ihtiyaç duyarlar.
Yurt ve Yuvalarda kalan çocuklarımız ise, ebeveynleri ile birlikte kalan çocuklara oranla yeterli
rehberlik desteği alamamaktadırlar. Bu nedenle; sosyal çevrelerinde yaşayan gönüllü kişilerin ilgi ve
desteğini almak başarı motivasyonlarının artmasına katkı sağlayacaktır.
Rize Atatürk Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu’nda bakım ve korunma altında bulunan
çocuklarımız grup sorumluları gözetiminde Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim
okulları ve liselerde öğrenim görmektedirler. Her bir çocuğun grup sorumlusu yanında gönüllü bir veli
tarafından izlenmesi okula devamın sağlanması ve başarının arttırılması konularında önemli ölçüde
destek sağlayacaktır.
2. Hedef Grubu
Projeden Yararlanacak Çocuklar: Müdürlüğümüze bağlı Yuva ve Yurtta bakım ve korunma
altında bulunup, ilköğretim ve ortaöğrenime devam eden kız, erkek öğrenciler.
Projeye Katılacak Gönüllü Veliler: Rize İli’nde ikamet eden çocuk yetiştirme konusunda
deneyimli, sosyo-ekonomik düzeyi yeterli gönüllü anne-babalar.
3. İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar
Proje; Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğü’nde Rize Atatürk Çocuk Yuvası
Müdürlüğü ve Rize Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Projenin her aşamasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullarından destek alınacaktır.
4. Amaç ve Hedefler
Yurt ve Yuvada bakım ve korunma altında bulunan çocukların aile özlemlerinin karşılanması,
Gönüllü velilerin desteği ile çocuklarımızın okullarına devamlarının sağlanması ve
başarılarının arttırılmasına çalışılması,
Çocuklarımızın topluma uyum sorunlarına katkı sağlanması ve olumlu kişilik geliştirme
çabalarının desteklenmesi,
Bakım ve korunma altında olan çocuklarımızın Kuruluşta kalmaları nedeniyle toplumdan izole
olma riskinin azaltılarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunulması,
Rize’de yaşayan ailelerin yurt ve yuvada kalan çocukları tanımaları sağlanarak, muhtemel
önyargılı düşüncelerin ortadan kaldırılması,
Korunmaya muhtaç çocukların sorunlarına karşı toplumsal duyarlılığı arttırarak gönüllü
katılımların üst düzeye çıkarılmasının sağlanması.
5. Proje Faaliyetleri
Projeye katılacak gönüllü ailelerin başvuru kriterlerinin belirlenmesi amacıyla “Müracaatçı
Başvuru Formu” hazırlanması,
Projede görev alacak Sosyal Hizmet Uzmanı ve diğer meslek elemanlarının koordinasyon
toplantısı yapmaları ve işleyiş esaslarını belirlemeleri,

Rize Yetiştirme Yurdu’nda ve Atatürk Çocuk Yuvası’nda bakım ve korunma altında bulunan
çocuklarımıza uygun gönüllü aile bulunması amacıyla projenin tanıtımının yapılması,
Başvuran ailelerle Sosyal Hizmet Uzmanı aracılığıyla ön görüşme yapılması ve sosyal
inceleme süreci başlatılması,
Hazırlanan sosyal inceleme raporu sonucu ailenin yapısına uygun çocuğun tespit edilerek, aile
ile tanışması ve kaynaşmasının sağlanması,
Aileye ve çocuğa rehberlik yapılması.
6. Projenin Yasal Gerekçeleri
2828 sayılı SHÇEK Kanunu 4. maddesi a) ve b) bendi, 23576 sayılı SHÇEK Çocuk Yuvaları
Yönetmeliği’nin 7. maddesi ı) bendi, 22462 sayılı SHÇEK Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği’nin 7.
maddesi h) bendi, SHÇEK Gönüllülerin Çalışma Esasları Hakkında Yönerge maddeleri.
7. İzleme ve Değerlendirme
Projenin işleyişi ile ilgili yılda 4 kez değerlendirme yapılması esastır. Projenin yürütülmesinde
Vali adına Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürü sorumludur.
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PROJE FAALİYETLERİ
1. Proje Hazırlık çalışmaları
Velim Olur Musun Projesi İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Rize Valimizin
eşi Sayın Halide ESEN’in başkanlığında 2007 yılı Eylül ayında oluşturulmaya başlanmıştır.
Projenin yazımı tamamlandıktan sonra, projenin tanıtımına başlanmış ve İlimizde ikamet eden
ve gönüllü aile olma potansiyeli olan velilerimizle yüz yüze görüşmeler yapılarak projenin hedefleri
anlatılmıştır.
Gönüllü aile hizmetlerinden yararlandırılması uygun görülen 35 korunmaya muhtaç
çocuğumuza 35 gönüllü aile bulunmuştur.
Ailelerle yapılan görüşmelerde çocuklarımızın özellikleri ve proje kapsamındaki
yükümlülükleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından çocuklarımızla gönüllü ailelerimizin buluşacağı
bir program organize edilmiştir.
2. Velim Olur Musun Projesi Gönüllü Aile Tanışma Yemeği: 23.10.2007
23.10.2007 tarihinde saat 18:00’da Rize Yakamoz Restaurant’da 35 gönüllü ailemiz ve 35
korunmaya muhtaç çocuğumuz buluşturulmuştur. Programa gönüllü ailelerimizin yanında şehit
ailelerimiz, basın temsilcilerimiz ve diğer davetliler katılmışlardır.
Programda projenin hedefleri anlatılmış, yurt ve yuvada kalan çocuklarımız gönüllü ailelere
teşekkür konuşmaları yapmışlardır. Proje fikrinin ortaya atılması ve uygulanmasında bizzat görev alan
Rize Valisi Eşi Sayın Halide ESEN davetlilere hitaben bir konuşma yapmıştır.
Gönüllü aileler tek tek kürsüye davet edilerek velisi oldukları çocuklarla kaynaşmaları
sağlanmış ve birlikte yemek yenmiştir.
Gönüllü ailelerle çocukların buluşmasında duygusal anlar yaşanmış, gönüllü aileler korunmaya
muhtaç çocuklarla buluşmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirmişlerdir.
3. Gönüllü Aile Grup Çalışmaları
Takip eden günlerde gönüllü ailelerin Kuruluş ve Okul ortamlarında çocukları ziyaret ettikleri,
onlarla birlikte zaman geçirdikleri gözlenmiştir. Projenin başarılı olabilmesi için Aile Danışma
Merkezimizde görev yapan Uzman Psikolog Zeynep TEKİN tarafından ailelere ve çocuklara yönelik
grup çalışmaları yapılmaktadır. Gönüllü ailelere yönelik 16.11.2007 tarihinde Sayın Halide ESEN
tarafından Valilik Konağında bir grup toplantısı düzenlenmiştir. Grup toplantısında gönüllü ailelerin
birbirleri ile tanışmaları sağlanmış ve grup etkileşimi oluşturulmuştur. Aile Danışma Merkezi
Psikologu Zeynep TEKİN BABUÇ tarafından “korunmaya muhtaç çocuklara nasıl bir yaklaşım
sergilemeleri gerektiği” konusunda ailelere bilgiler verilmiştir.
4. Ara Değerlendirme
Velim Olur Musun Projesi 2008 yılının I. Yarıyıl tatili sonrasında değerlendirilmiştir.
Kuruluşlarımızda bakım ve korunma altında olan çocuklarla proje hakkında grup oturumları yapılmış
ve çocukların kişiliklerine ve okul başarılarına olumlu katkılar sağladığı anlaşılmıştır. Grup
sorumluları ve Kuruluş idarecileri ile yapılan görüşmelerde; çocukların öz güvenlerinin arttığı,
anlamsızlık ve hedefsizlik duygularının azaldığı yaşama daha umutlu baktıkları ifade edilmiştir.
Çocukların gönüllü ailelerle birlikte geçirdikleri zamanları güzel hatıralar olarak sürekli sosyal
çevrelerine anlattıkları gözlenmiş, bu durumun çocuklardaki sosyal onay ve duygusal yoksunluk
ihtiyaçlarını giderdiği kanaatine varılmıştır.
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