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21 Mayıs 21:00 - 23:20 saatleri arasında 2020 yılının ikinci gönüllü buluşmasını
gerçekleştirdik. 28 gönüllümüzün katıldığı buluşmada konuştuğumuz ana başlıklar:
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Önemsiyoruz'da ilk günden bugüne

Grup çalışması 1

Grup çalışması 2

Gönüllü haritalandırması

Komiteler

Grup paylaşımları



llk günden bugüne

2015

Gözde, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük
Vakfı’nda gönüllüsü olduğu “İçerde Çocuk
Var” projesinde “içeriye oyuncak dahi
giremiyor” cümlesini duydu.

.

Ne olur da içeriye oyuncak” girebilir
sorusunu sordu ve Önemsiyoruz’un
tohumları atıldı.TÇYOV İçerde Oyuncak Var projesi

kapsamında Anadolu Üniversitesi Tasarım
Kulübü ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında tasarım öğrencileriyle ceza infaz

kurumunda annesi ile yaşayan çocuklar için
oyuncak geliştirmek üzere bir döneme yayılan

ders yürütücülüğü ve  fakülte bünyesinde
tasarım çalıştayı gerçekleştirildi.

2015 - 2016

İçerde Oyuncak Var projesi Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Ulusal Tasarım Araştırmaları
Konferansı’nda poster sunumu ile yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde tasarım öğrencileri ile oyuncak
tasarım üstüne ders yürütücülüğü 
gerçekleştirildi.2016 - 2017
Önemsiyoruz ekibi büyümeye devam etti.
Gönüllü tasarımcılar ve ruh sağlığı alanından
uzmanlar ile ceza infaz kurumunda yaşayan
çocuklar için çocuğun annesi ile kurduğu
bağı güçlendirecek Bir Kucak Oyuncak oyun
kiti geliştirildi.

Oyun kitinin saha çalışmaları farklı
faydalanıcı gruplarla gerçekleştirilerek
ürünler geliştirildi ve üretim sürecine kadın
kooperatiflerinin dahiliyeti sağlandı.



2016 - 2019

Bir Kucak Oyuncak projesi devam ederken
Önemsiyoruz ceza infaz kurumunda
yaşayan çocuklar ve anneleri arasındaki
bağı geliştirmek ve annelerin psikososyal
iyi oluşlarını desteklemeyi hedefleyen 12
haftalık Anne Çocuk Gelişim Rehberliği
(AÇGR) programını geliştirdi.

AÇGR programının ve Bir Kucak Oyuncak
projesinin pilot çalışması Gaziantep E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirildi.

llk günden bugüne
.

AÇGR programının yaygınlaştırma adımı
olarak, ceza infaz kurumu çalışanlarını
desteklemek üzere geliştirilen “Ceza İnfaz
Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici
Eğitimi” 12 ilde yer alan 14 ceza infaz
kurumunda görev alan 107 kurum 
çalışanı ile gerçekleştirildi.

Otizmli çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği
sağlama hedefiyle Tolkido işbirliği ile 
“Tolkido ile Eğitime Destek” kampanyası
yürütüldü. Kampanya kapsamında 50 ihtiyaç
sahibi otizmli çocuğa Tolkido ulaştırıldı 
ve 190 çocuk Tolkido’dan faydalandı.

Kadınlar arası dayanışmayı güçlendirmek üzere
tasarlanan “Birleştiren Kadın Çemberleri”
projesinin pilot çalışması Harmoni Kadın
Kooperatifi üyesi kadınlar ile gerçekleştirildi.



2020-...

Renkler Psikoeğitim Kurumu ortaklığında,
bilgiye erişimi kısıtlı olan ebeveynlerin çocuk
gelişimi alanında danışmanlık vermek üzere
@isimsehircocuk instagram hesabı
üzerinden “isimşehirçocuk” oyununa
başladık.

Ceza infaz kurumlarına yönelik
programlarımızın yaygınlaştırılması için
yeni işbirlikleri kuruyoruz.

Çeşitli nedenlerle evde çalışmak durumunda
olan kadınların istihdamına yönelik bir bulut
tabanlı iletişim merkezi oluşturmak için
emek veriyoruz.

Özellikle Covid 19 sonrasında desteğe ihtiyaç
duyan gruplar için psikososyal destek ve
dayanışma programları tasarlıyoruz.

llk günden bugüne
.

Özel sektör ve STK işbirliği ile farklı
faydalanıcı gruplara yönelik proje
geliştirilmesi hedefiyle partnerlikler için
görüşmeler yapıyoruz.



Kamu Kurumu
Özel Sektör

Sivil Toplum Örgütleri
Akademi

İnisiyatifler
Bireyler

Çok paydaşlı 
Proje Yönetimi Eğitim

Programları

Probono
Gönüllülük

Sosyal Fayda & Tasarım

Psikososyal Destek
Dayanışma Programları

Kadının ekonomiye katılımı için tasarım
KSS için tasarım

destekçilerimiz



Birinci grup çalışmasında gönüllüler dört kişilik gruplara ayrılmış ve aşağıdaki soruları
yanıtlaması istenmiştir:
 

Önemsiyoruz iyi ki var çünkü…
Ben Önemsiyoruz’da iyi ki varım çünkü…
Önemsiyoruz’un yaptıklarını … buluyorum.
Önemsiyoruz’un en mükemmel hali nasıl?

Grup Çalışması 1

Önemsiyoruz iyi ki var çünkü…

*

*

*

*

*

Önemsiyoruz iyi ki var çünkü sesi
çıkmayanlara ses veriyor.

Cezaevi gibi bir alanda çalışmalar
yapacak cesarette olduğu için.

Çocukların ve ailelerin hayatına
dokunduğu için.

Farklı alanları birleştirdiği için.

Toplumun ulaşılamamış
kesimlerine ulaştığı için.

Çünkü birleştirir, müziğin de
birleştirici gücüne inanırım. Farklı
disiplinleri bir araya getirip ortak
amaç için çalışır. Sesini
duyuramayanlara ses olduğu için
iyi ki var.  Birçok kişinin duyarlılık
göstermediği konulara duyarlılık
gösteriyor. Hapishanelere yönelik
kaç kişi kafa yormuştur daha önce
bilemiyorum. Önemsiyoruz bunu
atlamadığı için iyi ki var.
Toplumda çok da görülmeyen bir
gruba yönelik hiçbir beklentisi
olmadan çalışıyor.

*

*

*

Önemsiyoruz iyi ki var çünkü sesi
çıkmayanlara ses veriyor.

Farklı alanları birleştirdiği için.

Risk altındaki çocuklar
önemsenmeyi hak ediyor.

*

*

İçinde yer almaktan çok mutluyum.
Faaliyetlerini takip etmek mutluluk
veriyor ve elimden geleni yapmaya
hazırım. Gerçekten çocuklar adına
çok faydalı şeyler yaptı. Buna
inanıyorum, onlara uzanan iyi bir el
olduğunu düşünüyorum. Önemsiyoruz
ve benzeri organizasyonların var
olmasını istiyorum.



*

*

Kendi haklarını savunamayacak
bireylerin sesi oluyor. Bunu
destekleme şansım olması.
Müzisyen olarak bir konser
vermiştik o anda anladım ki
gerçekten böyle bir şeye kesinlikle
ihtiyaç varmış. Gözde’yi tebrik
ediyorum bu eksikmiş ve
gerçekten yapılması gereken
yapılmış.

Önemsiyoruz benim için sivil
alanda paylaşmayı samimi
anlamda öğrendiğim tek platform.
Gönüllülerden çalışanlara kadar
herkesin eşit tutulduğu, bizi de
besleyen, herkesin düşüncesine
yer veren ve kişilerin birbirini
beslediği bir platform.

Çünkü hiçbir şey yapılmayan bir
alanda, bir adım atmak, fayda
sağlamak için birinin olması
lazım. Önemsiyoruz bunu en
güvenilir şekilde yapan kurum.

*

Hepimiz daha iyi bir dünyada
yaşamayı hak ediyoruz,
Önemsiyoruz bunun bir parçası.

*

*

Çünkü bir açığı dolduruyor, herkesin
elini taşın altına koymadığı bir alana
girmeye çalışıyor. Çünkü hak temelli
bir yaklaşımı savunuyor.

Ben Önemsiyoruz’da iyi ki varım çünkü…

*

*

Ben Önemsiyoruz’da iyi ki varım
çünkü şimdiye kadar değil belki
ama bundan sonraki süreçte
akademik çalışmalarımla elde
ettiğim bilgileri çocuklar ve
kadınlar için kullanabileceğim.

Bugüne kadar faaliyet
göstermemiş olsam da akademik
faaliyetlerim ışığında bilişsel,
ruhsal ve bedensel sağlıklarını
iyileştirmek adına bir şeyler
yapmak istiyorum.

Farkında olmadığım konularda
bana hassasiyet kazandırdı.
Hapishanedeki insanlarla empati
kurabildim. Mesleğimi daha büyük
bir fayda için kullanma fırsatım
oluyor. Farklı özellikteki gruplara
ulaşmama vesile oluyor.
Toplumda gözardı edilen, üstüne
düşünülmeyen gruplar üzerine
araştırma yapmamızı sağlıyor.

*

*

Kişisel olarak ilgi gösterdiğim
alanda olduğum için.



*

*

Her şeyden önce iyi hissettiriyor.
Grubun içinde yer almaktan huzur 
duyuyorum. İyi bir şeylerin
yapılıyor olduğunu biliyor ve
hissediyorum. Bana iyi geliyor.

Kalbime iyi gelen bir şeylerin bir
parçası olduğunu hissediyorum.
Yetkinliklerim ölçüsünde destek
olmaya çalışıyorum. Kendimi
faydalı hissettiriyor.

Farklı yönlerimi keşfedebiliyorum.
Gönüllü olmayı çok seviyorum.

*

Burada kendimi rahat ifade
ediyorum.

*

*

Kıymetli bir desteğin parçası
olduğumu hissediyorum ve bu beni
iyi hissettiriyor.

Önemsiyoruz’un yaptıklarını …. buluyorum

*

Önemsiyorum ve birlikte
önemsemek daha güzel.

*

*

*

*

Önemsiyoruz’un gerçekleştirdiklerini
cesur buluyorum.

Harika, ilham verici, değer yaratıcı,
yaratıcı.

Mucizevi buluyorum. Cesur
buluyorum. Duyarlı buluyorum.
Yetkin buluyorum.

*

Özverili ve cesur faaliyetler olarak
görüyorum.İmkansız gibi görünen bir şeyi

gerçekleştirdiğini görüyorum.

*

*

Önemsiyoruz’un gerçekleştirdiklerini
cesur, kıymetli, ufuk açıcı, yaratıcı,
birleştirici, çok sesli, iyileştirici
buluyorum.

Büyük bir adım olarak görüyorum
ve yayılmasının iyi bir dalga
yaratabileceğine inanıyorum.



Önemsiyoruz’un en mükemmel hali nasıl?

*

*

*

*

*

Fonların yağdığı hali mükemmel :p

Birlikte, üretken, şu anki hali,
çalışkan hali.

Daha çok kişiye ulaştığı bir
versiyonu en mükemmel hali olur.

Sürekli olması mükemmel.

Bir önceki işinin üstüne eklemeler
yaparak, projesini geliştirerek
büyüdüğü için mükemmel.

Dünyada oyun hakkından mahrum
hiçbir çocuğun kalmadığından
emin olduğumuzun garantörü
olduğu hali bence ne mükemmel
hali.

*

*

Daha çok insana ulaşmış,
dayanışan, koordinasyonu
başarmış, ekonomik kaygılardan
bağımsız.

Daha fazla kitlelere ulaşabilmesi,
gerçekten ciddi desteklerle daha
iyi bir yere geleceğini
düşünüyorum.

*

*

Bence bakanlık, devlet tarafından
destek alırsa başka sivil toplum
örgütlerinden destek alırsa faaliyet
alanını genişletip büyük kitlelere
erişebilir.



İkinci grup çalışmasında gönüllüler dört kişilik gruplara ayrılmış ve aşağıdaki soruları
yanıtlaması istenmiştir:

 
Önemsiyoruz’la birlikte yürüyebildiğim noktalar…
Önemsiyoruz’dan ayrıştığım noktalar…
Önemsiyoruz’da aktifliğimi 1’den 7’ye kadar nasıl değerlendiririm? 7 olması için kişisel
olarak neye ihtiyacım var?
Önemsiyoruz’da senin ait hissetmeni kolaylaştıran ne var? Tam ait hissederim
diyebilmen için yeni neye ihtiyaç var?

Grup Çalışması 2

Önemsiyoruz’la birlikte yürüyebildiğim noktalar…

*

*

*

*

*

Hem kurumsal hem de şefkatli
oluyor olması.

Psikoloji alanında, mesleğimle
ilgili yürüdüğümü düşünüyorum.

Yapmak istediğim işlerle
örtüşüyor.

%100 yürüyorum gibi hissediyorum.

Fikir sunabildigim, fikir alabildiğim
alanlarla örtüşüyor.

İsim şehir, cezaevi konuları. Aynı
amacı paylaşıyorum. Kadınlarla,
çocuklarla çalışmak iyi
hissettiriyor. Kıyıda köşede kalmış
insanlara dokunmayı
düşünebilmelerini çok seviyorum.
Önemli olan bu alanlarda
çalışmak diye düşünüyorum.
Kadın ve çocuklara iyi bir elin
uzatılmış olması.

*

Beni geliştiriyor, STK’lar içinde
yenilikçi tarafını seviyorum.

*

*

Genç, dinamik, esnek ve hantal
olmayan yapısı, varlığını
sürdürebilir hali benim hayatıma
da dahil olması, beni de kabul
etmesi benim yürüyebildiğim
nokta.



*

*

Dinamizm , farklı ihtiyaçları görüp,
adapte olan ve o ihtiyaçlara
yönelik içerik üreten bir yer
Önemsiyoruz ve bu benim yapıma
da çok uyuyor ve konuları
kapsamlı, yapısal ve sistematik
olarak ele alması aynı anda da
esneklikleri olması benim
kişiliğime de, değerlerime de çok
uyuyor. Farklılıkları kabul ve
hoşgörüye sahip olmasında
birlikte yürüyebiliyorum.

Esnek oluşu ve ortak değerlerde
buluşmak, hümanistik, rahat, evde
gibi hissedebildiği, her şekilde
kabul edilebildiği bir yer burası.

*

*

Cesur olması, empati kurmasını
ortak payda olarak görüyorum,
beraber nereye yürüyebiliriz, nasıl
eşlik edebilirim halen arıyorum
cevabı. Sistematik bakış açısı
olması adına bazı çalışmalar
yürütüyoruz ama daha nitelikli daha
aktif olabileceğine inanıyorum.

**

*

Hem bireyselliğe izin verip hem de
bir takım olabilmesi. Her bir
enstrümandan bir uyumlu
orkestra burası.

Birlikte yürüyebildiğim, misyon ve
vizyonu düşündüğümde çalıştığım
tüm kurumlar noktasında
yürüyebildiğimi düşünüyorum.
Çok daha fazlasını yapabilirim ve
hep birlikte yapabiliriz gibi
hissediyorum.

*

Fikri farklı ve balık tutmayı
öğretme üstüne gidiyor.
Çocuklara dair daha nitelikli bir
eğitim ve olgular var. Ebeveynlerin
bilinçlenmesi konusunu değerli
buluyorum. Ana fikir hoşuma
gidiyor. Değer ve fark yarattığını
düşünüyorum.

Tam olarak hangi noktada beraber
yürüdüğümüzü bilmiyorum. Çünkü
hangi noktada daha fazla destek
olurum, hangi noktada daha fazla
olabilirim sorusunu soruyorum.

Risk altındaki çocuklara fayda
sağlayabildiğim her çalışmada
yürüyebilirim. Etik anlayışları benim
de etik anlayışıma uygun. Hesap
verilebilirlik ilkesine fazlasıyla bağlı
bir kurum, elde edilen gelir, hibe,
bağışların nereye harcandığı
konusunda çok netler, bu şekilde
devam ettikleri sürece
Önemsiyoruz’la yürüyebilirim.
Şeffaflık ve hassasiyetle proje
geliştirdikleri için onlarla
yürüyebilirim.



Önemsiyoruz’la birlikte yürüyebildiğim noktalar…

*

*

*

Sahada çalıştığı için klinik
psikoloji alanı ile ilgileniyor
Önemsiyoruz, gönüllü alanla ilgili
kendimi daha yakın hissediyorum.
Teorik alanlar daha çok ilgimi
çekiyor. Müzik alanı olduğu için
çok fazla katkı sağlayamıyorum.

İş hayatında çok fazla engel,
aksilik, tıkanıklık gibi süreçler
yaşıyoruz. Önemsiyoruz burada
kurumsal iş hayatında
yaşayamadığı tatmini daha fazla
yaşamak istiyor ve
Önemsiyoruz’un dezavantajı
çalıştığı alanın çok sansürlü oluşu.
Bir o kadar engel de
Önemsiyoruz’un önemi var.
Hayatın içerisinde zaten
yoğunken içinde bulunduğumuz
durumun da bu kadar zorlu olması
biraz zorlayan, motivasyon kırıcı,
ayrıştırıcı bir yer. Bu da stres ve
yük oluşturuyor elbette. Bu
durumdaki stres yönetimini daha
efektif kullanmak için insan gücü
o kadar var ki bunun daha etkin
hale gelmesi gerektiğine
inanıyorum.

Biraz daha temas olabilir.
Üretkenliği arttırmak için.

Biraz motive biraz ara veren bir
yapım olduğu için bazen çok hızlı
tempoda olabilmek benim için
ayrıştırıcı olabiliyor ama bu
benimle ilgili bir nokta.

*

Sosyal bir topluluktayız, fiziki
toplantılara katılamıyorum.

*

*

Yaş farkı işbirliğini entegre
etmeye engel olabiliyor.

*

Tüzel yapının gereklilikleri ile
yapmak istediklerimin farkı.

*

Yaş ortalamasının benden daha
küçük olması, psikoloji ağırlıklı
olması ve benim mesleğimden
ayrışan bir çoğunluk var bunu bir
kazanç olarak görüyorum, ayrışma
yerine.

Mesleğim gereği ticari düşünmem
gerekirken, sosyal faydaya
odaklanmakta zorluk yaşıyorum.

*

*

İstanbul hayatının içerisinde, işe
harcadığım enerji yüzünden
yeterince zaman ayıramamak,
yetişememek.

*

Önemsiyoruz’un dahil olmadığım
bürokratik süreçleri oldukça
zorlayıcı ve korkutucu hissettiriyor.



Önemsiyoruz’da aktifliğimi 1’den 7’ye kadar nasıl değerlendiririm?
7 olması için kişisel olarak neye ihtiyacım var?

*

*

*

3 olarak görüyorum, iki projeye
daha katılım sağlayabilirsem 7’ye
ulaşabilirim diye düşünüyorum. 
 
 
7 olarak değerlendiriyorum.
 
 
1 veriyorum. 7 olması için kişisel
olarak okulumun bitmesine
ihtiyacım var. Saha çalışması
önemli.
 
 
1 olarak numaralandırıyorum.
Müzik öğretmeniyim, bana düşen
görevde sahada yer alamıyorum.
Kendi alanımda düşen pay daha
az oluyor. 1 kez yer alabildim.
Müzik alanında daha fazla saha
çalışması bekliyorum.
 
 
5. Nefes alanımın ve bedenimin
daha sakin olması. Biraz daha
alana ihtiyacım var.
 
 
1,5-2. Tembellik hakkımı
Önemsiyoruz’da kullanmamaya
ihtiyacım var. 
 
 
3 diyebilirim, aynı şekilde belirli
sınırlar ve hatlar çizilse daha iyi
olabilir diye düşünüyorum. Birinin
bana yap demesini bekliyorum
sanki.

3,5. 7 olması için kişisel olarak
ihtiyacım olan şey: kişisel olarak
belirlenmişlik bana iyi geliyor, bu
sebeple Önemsiyoruz için neler
yapabileceğimin belirlenmişliğine
ihtiyacım var. Hangi konularda
daha aktif rol alabileceğim bana
iyi gelebilir. Bu benim ortalamamı
yukarı çekebilir.
 
 
1 olduğunu düşünüyorum. Bunda
benim de bir payım var,
sonrasında iş modeli kanvası
çalışmıştık, yılbaşı-çeviri bana
göre 1 olduğunu düşünüyorum.
Bu gönüllülük esası olan bir iş
olduğu için belki bir yerden sonra
rica eden olmaları
ekibin/Gözde’nin olması mümkün
değil belki de, hayatımın bu
kısmında 7 olması için o kadar
zaman ayırabileceğimi
düşünmüyorum. 
 
 
Sorumluluğu dağıtma
motivasyonum ve isteğim var
6’dan biraz daha azaltmak
istiyorum.
 
 
İşle birlikte yürütebilmek
istiyorum, bazı projeler beni
yeterince heyecanlandırmaya-
biliyor, daha heyecanlı projelere
daha iyi odaklanıyorum.
 
 

*

*

*

*

*

*

*

*



*

2 yıldır aile esnafı oldum, şimdi kariyer
planlaması yapmaya çalışıyorum,
konuya dair deneyim kazanırken, eş
zamanlı yüksek lisans, iş yerimize
gidiyorum, özel sektör başvurularına
bakıyorum, bu aşamayı atlattıktan
sonra daha faydalı olacağımı
düşünüyorum. MÜSİAD’dayım, genç
müsiad ekibindeyim. Hayatımdaki
birçok değişiklik buna etki ediyor.
Gönüllülük esası olması nedeniyle
biraz eksiklikleri beraberinde getiriyor
ve kopuyor. Sonuçlarını nasıl
alacağımızın belirsizliği ve kesintiler
olabilecektir. 
 
 
2. 7 olması için daha belirli
beklentilere cevap vermek istiyorum.
Farklı farklı konular ve projelere hızlı
adapte olamıyorum, bu yüzden ucu
açık taleplere verebileceğim destek
sınırlı oluyor.
 
 
2. İstanbul’dan uzakta yaşadığım için
fiziksel olarak daha yakın olmaya
ihtiyacım var. Bu da şu an maalesef
mümkün değil.
 
 
2. İstanbul’dan uzakta olduğum için
daha yakın temasa ihtiyacım var. Bu
da maalesef mümkün değil benim için
de.
 
 
4. 7 olmasi için zamana ihtiyacım var,
net bir proje ve zaman dilimi sınırlı
olan projelerde daha etkin destek
olabiliyorum. Çok heyecanlandığım
projeler olduğunda daha aktif
olabiliyorum.

2 düşünüyorum. 7 olması için
kişisel olarak: daha önce STK
deneyimimin azlığı nedeniyle neye
ihtiyacı var bir STK’nın onu
anlamakta zorlanıyorum. Nerede
tıkanıyor, nerede destek
verebilirim. Nasıl bir fayda
sağlayabiliriz. Daha adı konmuş,
çerçevelenmiş bir işe ihtiyacım
var. Oy ve Ötesi/T3 çitleme ve
ekrandaki işi yapma modelinden
yola çıkarak, sürekli bir iş kalemi
olarak askıda yapılacak işler
listesi ve sürekli güncel
tutulmasını sağlamak önemli
olabilir. Buradan ben boşsam bu
işi seçip yapabilirim, vaktimi
gönüllüğe ayırabilirim.
Ölçeklendirilmesi durumunda
bunu yapabilirsek çok kolay olur
sanki. Kendim için kolay
organizasyon için zor olanı
görebilirim ben oradan. Excel’de
tablo oluşturmak, elyaf
göndermek...vb. Bunun gönüllüleri
dahil olmak için potansiyeli
görüyorum, nasıl yardımcı
olabiliriz size sorusunun yanıtını
verebiliriz diyorlar. Paraya ihtiyaç
var, bankaya gitmeye ihtiyacımız
var.
 
 
2. Kişisel olarak daha çok bilgiye
ihtiyacım var. Hangi projeyle ilgili
çalışılıyor? Ben o projede neler
yapabileceğime bakmak isterim.
Mesela açık görev gibi: gelecek ay
şu görevlerimiz olacak gibi
(askıda gönüllülük:)). Ben o
görevleri görüp kendi yetkinliğime
göre görev seçebilmek isterim.
Birkaç atölye hazırlayabilirim.

*

*

*

*

*

*



Önemsiyoruz’da senin ait hissetmeni kolaylaştıran ne var? 
Tam ait hissederim diyebilmen için yeni neye ihtiyaç var?

*

*

Sahada çalışmaya. Daha çok
çalışmaya, saha çalışmasına
ihtiyacım var. Karantina sürecinde
sahadan ayrı kalmak aidiyetimi
eksiltti. 
 
 
Emeğe saygı ve varoluşa saygı var
Önemsiyoruz’un içinde. Daha çok
ait hissetmek için daha çok
bağlantıya ihtiyacım var.
Önümüzdeki takvimi görebilmek,
projelerin içinde yer almak isterim.
Alandan olmayan kişiler için
eğitim verilebilir.
 
 
Diğer birçok projelerden ayrı
olarak farklı bir noktaya değindiği
için, içerdeki çocukları görünür
kıldığı için, oradaki yetişkinlerle de
bağlantı kuruluyor olması bana ait
hissettiriyor. Daha çok ait
hissetmek için sosyal fayda
sağlayan, toplumda ayrıştırılan
grupların daha da görünür kılması
benim daha da ait hissetmemi
sağlayacaktır.

Emeğe gösterilen saygı bana ait
hissettiriyor. Geldiğim
disiplinimden dolayı bir adım
geride duruyorum bazen. Ama
burada iş çıkardığımda da kimse
bana bu senin alanın demiyor
aslında. Kişisel motivasyona daha
çok ihtiyacım var sanırım.
 
 
Kişilerarası ilişkiler ve ekip ruhu
bana ait hissettiriyor. Bir amaç
için alandaki yetkin kişiler bilgi
vermekten, yol göstermekten hiç
çekinmiyor.
 
 
Tatlı insanlar ait hissetmemi
kolaylaştırıyor. Daha çok insan
tanımaya ihtiyacım var.Daha fazla
yer alabilmek projelerde.

*

*

**



Her zaman söylediğimiz bir şey var: birlikte çok güçlüyüz! Neden güçlü olduğumuzu
somutlaştırmak için bir haritalandırma çalışması yaptık. Gelin birlikte bakalım.

Gönüllü Haritalandırması

Tanışma Hikayemiz

Doğrudan tanışma gönüllü olma yolumuzun en yaygın olanı. Yalnızca bir gönüllümüz 10
kişinin daha gönüllü olmasına vesile olabiliyor. O 10 gönüllünün de bizi 10’ar gönüllüyle
tanıştırdığını düşünsenize! Katıldığımız etkinlikler, stajlar ve sosyal medya aracılığı ile bizi
tanıyan ve gönüllülük başvurusu yapan gönüllülerimiz de hiç az değil.



Gönüllüler ve Bağlantıda Olduğu Topluluklar

Gönüllülerimiz, parçası olduğu diğer topluluklar ile tanışmamızı sağlayabilir ve kurumlarla
yapacağımız işbirliklerini kolaylaştırabilir. Ayrıca bu grafik bize hangi gönüllümüzün hangi
alanlarda çalışan organizasyonlarda yer aldığını gösteriyor. Artık, spesifik olarak bir
çalışma konusunda desteğe ihtiyacımız olduğunda kime danışacağımızı biliyoruz.



Gönüllüler ve Uzmanlık Alanları

Tam 52 farklı disiplinde eğitim alan gönüllümüz olduğunu biliyor muydunuz?
Gönüllülerimizin birçoğu ruh sağlığı ve tasarım alanından. Bunun dışında birçok farklı
disiplinden gönüllümüz var. Çalışmalarımız bu sayede bir.ok perspektiften faydalanıyor ve
etkili hale geliyor. Ayrıca grafikte gönüllülerimizin mezun olduğu üniversiteleri de görebilir
ve belki bir üniversite arkadaşınızı bulabilirsiniz.



Bu grafikleri birlikte geliştirmek ve çemberi genişletmek istiyoruz. 

Bunlar, sizinle ilgili ulaşabildiğimiz bilgiler. Ulaşamadıklarımız için bize yazın. 

Grafiklerin tamamını incelemek için _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _adresini

ziyaret edebilirsiniz. Bilgisayardan girmenizi, sağ alt köşede yer alan “play” butonuna,

noktalara ve bağlara tıklayarak biraz kurcalamanızı tavsiye ederiz.

Bir Tavsiye

graphcommons.com/biz

Bugüne dek yaptığımız çalışmalarda her birinizin kıymetli emeği ve katkısı bulunuyor. 
Bu emeği daha kurgulanmış bir biçimde kanalize etmenin organizasyonumuzun
sürdürülebilirliği açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu hedefle, Önemsiyoruz
gönüllülerinin komiteler altında gönüllü çalışmalara dahil olmasını öneriyoruz. 
Bu komiteler:

Komiteler

1

4

3

2

5

6

Koordinasyon Komitesi

Akademi Komitesi

İletişim Komitesi

Kaynak Geliştirme Komitesi

Proje Geliştirme Komitesi

Psikososyal Destek Komitesi

7 Yasal Gereklı̇lı̇kler ve Kamu İlı̇şkı̇lerı̇ Komı̇tesı̇



Detaylar

Komitelere ait detaylı bilgi almak için _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ adresinden 

Komite Tanıtım Kitapçığı’nı inceleyebilirsiniz. Dökümanı okuduktan sonra hangi

komiteye dahil olmak istediğinizi belirtmek için _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 adresini ziyaret edebilirsiniz. Haziran ayı içinde yapacağımız komiteler toplantısında

komitelere dair detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek ve komite üyeleri katılarak kendi

içinde başkan, başkan yardımcısı belirleyecektir. Resmi bir sorumluluğu olmayan bu

roller organizasyonumuzun sürdürülebilirliği için önemlidir.

bit.ly/onemsiyoruz-komitesecimi

bit.ly/onemsiyoruz-komiteler

Grup Paylaşımları

*

*

Ortak kelime: şefkat.Bireysel olarak,
bir takımın parçası olarak var
olabilmek. Şefkatli bir orkestra…
 
 
Ait hissettim, sıcacık bir his kaldı.
 
 
Kesişmediğini sandıklarımızın bile
kesiştiğini düşünüyorum.
 
 
Bugün için çok teşekkürler. Hem
duygusal hem fonksiyonel olarak
birbirimizi tanıdık. Ne katkımız
olabilir onu sunduk, teşekkür ederiz.
 
 
Empati, sempati ve yapıcı bakış
açıları harika.

 
Aile gibi! Özellikle 
burada herkesi görünce dayanışmayı
görüyorum, alanın içinde olmaktan da
olabilir. Uzmanlar yol gösterdiler,
buraya kolay ait hissettim.
 
 
Orkestra benzetmesini yapmak
istiyorum. Sahnede hep olan ama çok
az kullanılan zile benzetiyorum bizi.
Hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi
gelebilir ama yeri ve zamanı
geldiğinde önemli bir dokunuşumuz
olabileceğini düşüyorum: küçük bir
dokunuş.
 
 
Açık görevler olması iyi olur. Bu açık
görevleri takip etmek ve hangisini
yapabileceksem o görevi almak
istiyorum.

*

*
*

*

*
*



Bir araya geldiğimiz bu buluşmada aslında her birimiz için 
çok az görünen emeklerin birleştiğinde ne kadar büyük fayda

ortaya koyduğunu bir kez daha hatırladık.  Haritalar bize 
ne kadar büyük bir topluluk olduğumuzu gösterdi.

 
Birlikteyiz; çünkü değerlerimizi görünür kılacak alanı keşfetmek

üzere üretebiliyoruz. Birlikte toplum yararına çalışırken bilgi
birikimimizi, mesleki deneyimimizi ve el becerimizi paylaşıyoruz.

Çözümün parçası olurken kendimizi gerçekleştirecek alanlar
keşfediyoruz. Görünür olmayan grupların görünür olması için

ifade alanları ve dayanışma ortamları tasarlıyoruz.

Bugün

iyi ki...
Birlikte nice projeler üretmek dileğiyle…

Dernek
 

onemsiyoruz.org
dernek@onemsiyoruz.org

Sosyal Girişim
 
onemsiyoruz.biz
biz@onemsiyoruz.org

@onemsiyoruz


