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01 BUSOS ile çocuklar için
başlattığımız atölyeler
tamamlandı.
02 İmad-Der'in canlı
yayınına konuk olan
dernek başkanımız
Neşe Gökalp koruyucu
ailelik ile ilgili soruları
yanıtladı.
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03 Medipol TOG'un
düzenlediği çevrimiçi
seminerde koruyucu
aileliği anlattık.
04 Koruyucu annelerimiz
anneler gününde Yeni
Şafak gazetesinde
koruyucu aileliği anlattı.
05 Sanat Atölyelerimizde bu
ay birbirinden değerli
konukları ağırladık.
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06 Derneğimizin 2018 - 2020
yıllarına ait faaliyet raporu
yayınlandı.

07 Milliyet gazetesinde
koruyucu
annelerimizden Selda
G.'nin röportajı
yayınlandı.
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Gülen Gözler Projesi Tamamlandı
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün (BUSOS)
yürüttüğü Gülen Gözler projesi tamamlandı. Çocuklar
projedeki ablaları ile çizdikleri resimlerle vedalaştılar.
Atölyeler sonrası çocuklardan ve ailelerden aldığımız
olumlu geri dönüşlerin üzerine bir de BUSOS'un nazik
hediyesi bizleri daha da duygulandırdı. Derneğimiz adına
Tema Vakfı'na yaptıkları fidan bağışı sayesinde artık
derneğimizin Hatay'da 6 fidanı var. Fidanlarımız da
çocuklarımız gibi sevgi ile büyüsünler.

IMADDER İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği
canlı yayınına katılan dernek başkanımız Neşe Gökalp, evlat edinme
ve koruyucu ailelik arasındaki farkları, bu aile modellerinin başvuru
aşamalarını ve koruyucu ailelikle ilgili merak edilenleri anlattı.
Ardından canlı yayın izleyicilerinden gelen soruları yanıtladı.

.tr

Medipol TOG Gönüllü Grubu ile Merak
Edilenleri Yanıtladık.
İstanbul Medipol Üniversitesi Toplum Gönüllüleri'nin
koruyucu ailelikle ilgili düzenlediği seminere katıldık.
TOG grubunun duyurularını yaptığı çevrimiçi
seminerde gönüllülerin yanı sıra koruyucu aile
adayları da dinleyiciler arasında yerini aldı. Dernek
yönetiminden Füsun Kalkan ve Alev Topal'ın,
koruyucu babalarımızdan Çetin Kalkan'ın konuşmacı
olarak yer aldığı seminerde koruyucu aileliğinin resmi
süreçleri anlatıldıktan sonra Kalkan çifti kendi
koruyucu aile deneyimlerini anlattılar. Son oturumda
ise gönüllülerden ve aday ailelerden gelen sorular
cevaplandı.

Anneler Gününde Koruyucu Annelerimiz
Annelik Yolculuklarını Anlattı.
Yeni Şafak gazetesi anneler gününde koruyucu
annelerimize yer verdi. Nilüfer Efe ve Asena Selman
verdikleri röportajda koruyucu aile yolculuklarını
anlattılar. İki farklı anne modelinin yer aldığı haberde
hem bekar koruyucu anne, hem de eşi ile birlikte
karar veren bir koruyucu anne yer alarak koruyucu
aile olmak için evli olma şartının aranmadığının
vurgusu da bir kez daha yapılmış oldu. Haber
sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.yenisafak.com/hayat/eli-iki-kez-opulesianneler-3622423

Sanat Atölyemiz Bu Ay Birbirinden Renkli
Konukları Ağırladı.
Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği ile birlikte
gençlere yönelik başlattığımız sanat atölyesi bu ay
birbirinden renkli konukları ağırladı. İlk hafta oyuncu Tülin
Özen ile söyleşimizi gerçekleştirdik. İkinci hafta oyuncu ve
dublaj sanatçısı Müge Saut Süs konuğumuz oldu. Alev
Topal'ın yetişkinler için yazdığı masalı Müge Saut Süs
okudu ve ardından hep beraber gençlerle sorgulamasını
gerçekleştirdiler. Bayrama denk gelen üçüncü hafta dansçı
Esra Yurttuk ile bayramı hep birlikte dans ederek kutladık.
Son hafta ise psikolog Gamze Şahin ile drama aracılığı ile
psikolojik dayanıklılığımızı nasıl arttırabileceğimize
yönelik bir atölye gerçekleştirdik.

Faaliyet Raporumuz Yayınladı.
Derneğimizin 2018-2020 yıllarını kapsayan faaliyetlerinin yer
aldığı faaliyet raporumuz yayınlandı. Web sitemizde bilgi
merkezinin altında yer alan yayınlar bölümünden hem bu
döneme hem de geçmiş döneme ait faaliyet raporumuza
ulaşabilirsiniz.

Milliyet Pazar ekinde Koruyucu Annemiz
Selda G. Yer Aldı
Bu ay koruyucu annemiz Selda G. Milliyet Pazar'dan
Ceyda Ulukaya'nın sorularını yanıtladı. Röportajın
tamamına ulaşmak için aşağıda linki ziyaret edebilirsiniz.
https://www.milliyet.com.tr/pazar/dogurmadigimi-unuttum6500630

Birlikte birçok ailenin hayatına dokunmak
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