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Koruyucu Babamız Ferit Günaydın ile Çocuklar
İçin Dijital Vatandaşlık Seminerimizi
Gerçekleştirdik.
Uzaktan eğitimle birlikte çocukların sürekli ekran başında
olması onları internet kullanımı konusunda daha fazla
bilgilendirme ihiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda
koruyucu babamız, eğitmen Ferit Günaydın 5-6 yaş grubu
ile başlayan dijital vatandaşlık seminerinin ilkini aşağıdaki
başlıklar üzerinden gerçekleştirdi:
-Çevrimiçi ve çevrimdışı aktivitelerimiz arasında bizi mutlu
edecek dengeyi nasıl sağlarız?
- Teknolojiye ayırdığımız zamanı nasıl sonlandırabiliriz?
Tabletlerimize, telefonlarımıza nasıl güle güle diyebiliriz?
- Çevrimiçi gezinti yaparken güvenliğimiz açısından
uymamız gereken kurallar nelerdir?

Neden İstanbul Koruyucu
Aile Derneğinin
Gönüllüsüyüm?
Şeyma - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğrencisi
Dernek Gönüllüsü
17 Yıldır Koruyucu Annesi ile Beraber Yaşıyor

Merhaba, ben Şeyma, 23 yaşında bir genç kızım. Doğuş
Üniversitesi’nde yarı burslu olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı
okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. 17 senedir koruyucu ailemle
beraber yaşıyorum. Bu süre boyunca anne-kız bütün zorluklara
göğüs gererek birlikte büyüdük. Geçen yıllar içinde birbirimizden
o kadar çok şey öğrendik ki, saymakla bitiremem. Ama size
koruyucu annemin bana neler kattığından kısaca bahsedeyim.
Sevginin ne demek olduğunu, aile ortamının sıcaklığını,
fedakarlığı ondan öğrendim. Annem ve ben birlikte o kadar güçlü
olduk ki başka bir insana ihtiyaç duymadık. Bazen babam olsa iyi
mi olurdu diye düşünüyorum, elbette çok iyi olabilirdi ama ben şu
anki halimden oldukça memnunum. Biz birbirimize yetmeyi
öğrendik. Geçen zaman içinde annem benim rol modelim oldu. O
tek başına kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir kadın ve bunu
bana da öğretti. Koruyucu annem ile aramızda güçlü bir bağ var.
Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Her zaman bütün
çocukların benim gibi bir aile yanında yaşamasını hayal ederdim.
Yurtta kaldığım dönemdeki bütün arkadaşlarımın ve farklı
yurtlarda yaşayan çocukların bir aile edinmesini çok istemiştim.
Sonra bir gün annem beni “İstanbul Koruyucu Aile Derneği” ile
tanıştırdı.

O gün dernekte gönüllü çalışmak için ilk adımı attım. Yaklaşık 3
senedir İstanbul Koruyucu Aile Derneği’nde gönüllü olarak
çalışıyorum. Bu dernekte bulunmamın sebebi; benim gibi
çocukların aile sıcaklığını tadabilmesi, sosyal ilişkilerini
güçlendirebilmesi, onların da benim kurumda geçirdiğim süre
zarfında yaşadığım zorluğu yaşamaması. Dernek her ay düzenli
olarak koruyucu aile yanında yaşayan gençlerin eğitimlerine
katkıda bulunmak adına onlara burs veriyor. Ben de bu burstan
yararlanan gençlerden biriyim. Hayalim ise meslek sahibi
olduktan sonra bir çocuğun hayatına dokunmak. Sizler de
yuvadaki çocukların geleceklerini aydınlatmak isterseniz, onlara
bir aile ortamı kurmak isterseniz annemin yaptığı gibi yapın ve
cesaretli olup bir çocuğumuzun elinden tutun.

www.istanbulkoruyucuaile.org.tr

Koruyucu Aile Sohbetlerimiz Başladı

Koruyucu annelerimizden oyuncu Hazel Çamlıdere
moderatörlüğünde koruyucu aile sohbetlerimiz
başladı. İlk olarak Eskişehir'den Betül Gümüş'ün
konuk olduğu canlı yayın serisi bundan sonra her Salı
21.00'de devam edecek. Instagram üzerinden
gerçekleşen canlı yayınlarımıza her hafta başka bir
koruyucu ailemiz davet edilerek takipçilerimiz ile
deneyimler paylaşılacak. İlk canlı yayın sırasında ve
sonrasında takipçilerimizden birçok soru gelmiş,
gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Çevrimiçi Derslerimize Yeni Dersler Eklendi
Matematik dersleri ile başlayan çevrimiçi derslerimize
yenileri eklendi. Ocak ayında gençlerimiz için iki ayrı
seviye için edebiyat, üç ayrı seviye için ingilizce ve
türkçe dersleri yapıldı. Bize destek veren
eğitmenlerimiz Cengiz Topdemir, Özlem Okuyan,
Kayhan Çelik, Melike Aysu, Özlem Çelik, Bahtışen
Yıldırım, Beste Küçük ve Nur Köş'e çok teşekkür
ederiz.

Steto'nun Takipçileri İle Koruyucu Aileliği
Konuştuk.
Dernek başkanımız Neşe Sezgin Gökalp Steto'nun
canlı yayınına konuk oldu. İlker Küçükparlak
moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında hem
koruyucu ailelik hakkında bilgiler verildi hem de
koruyucu ailelerin toplum tarafından zaman zaman
karşılaştığı ön yargılar hakkında konuşuldu.

istanbul Koruyucu Aile Derneği
Ne Yapar? Ne Yapmaz?

Sosyal medya hesaplarımızda etkimiz arttıkça gelen sorular
bize gösterdi ki hala toplum tarafından derneklerin faaliyet
alanları tam olarak bilinmemekte, resmi süreçlere dahil
olabilecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle sosyal medya için
hazırlanan postlar ile derneklerin neler yaptığı kadar neler
yapmadığına da vurgu yapılmıştır. Sizler de hazırlanan
görselleri kendi hesaplarınızda paylaşarak farkındalık
çalışmamıza destek olabilirsiniz.

Derneğimiz Koruyucu Aile Yanında Yetişen
Gençlerimizin Desteği ile Daha Güçlü
Koruyucu aile yanında yetişen gençlerimizden sonra
çocuklarımızında derneğe destek verdiğini görmek bizleri
inanılmaz mutlu ediyor. Dergi kapak resmimizi de yapan
Cansu mahlasını kullanan kızımız artık düzenli olarak
yaptığı çizimler ile derneğimizin aktif gönüllüleri arasına
girmiş bulunmaktadır. Sadece dergi kapağı için değil
derneğin doğum günü sertifikalarında da çizimleriyle bize
destek vermektedir.
Bu sayımızda Şeyma ve Cansu'nun verdikleri destekleri
sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz...

2021 yılında da birlikte birçok ailenin
hayatına dokunmak dileğiyle...
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