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ÖNSÖZ
Çoğumuzun daha iyi bir dünyada yaşamak istediği zamanlar oluyor fakat
çoğu zaman nereden başlayacağımızı ya da bu dünyaya ulaşmak için neler
yapabileceğimizi bilemiyoruz. Biz dünyayı iyileştirmeye çocuklarımızdan
başlamamız gerektiğini düşündük ve Sevgi Gönüllüleri ile birlikte çocukların
yüzlerinde gülümseme olmayı amaçladığımız bir yolculuğa çıktık. Çünkü mutlu
ettikçe mutlu olduğumuzun farkındayız.
Haksız gördüklerimizi değiştirmek ve geliştirmek, insanlara her alanda fırsat eşitliği
yaratmak ve en önemlisi sevgimizi paylaşmak bizim için gönüllülüğün temelini
oluşturuyor. Biz Sevgi Gönüllüleri olarak gönüllülerimizin toplumdaki sorunları
belirleme ve çözme sürecine katılımını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda insanların
yeni bilgi ve beceriler kazanmalarına, kişisel potansiyellerini, özgüvenlerini ve
yaratıcılıklarını tam olarak geliştirmelerine katkı sağlayarak gönüllülüğün gelişimini
sürdürülebilir kılmak istiyoruz.
Gönüllülük her zaman kolay bir iş değildir. Sorumluluklarımızın farkında olmalı,
nerede nasıl davranmamız gerektiği bilmeli ve hedef kitlemize en iyi şekilde katkı
sağlamalıyız. Fakat bu yolda karşımıza çıkan zorluklara rağmen oluşan sonuca
bakınca değişimin parçası olduğumuzu fark edeceğiz.
Biz bu kitapçıkta sizlere Sevgi Gönüllüleri’nden, yaptığımız çalışmalardan ve hedef
kitlemizden detaylı bir şekilde bahsettik. Sizlerden ricamız bu kitapçığı dikkatli
bir şekilde okumanız ve bizimle birlikte çalışmak isteyip istemediğinize karar
vermeniz. Eğer aramıza katılmaya karar verirseniz yardım eli bekleyen herkesin
hayatında fark yaratmak için birlikte çalışacağız.
Sen dünyasın; sen değişirsen, dünya değişir ve değişim farkındalıkla başlar.
Bu yüzden kendinizin ve çevrenizin farkında olduğunuz, en önemlisi sevginizi
paylaşarak mutlu olmayı öğrendiğiniz bir gönüllülük yolculuğu diliyor, en içten
saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.
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GÖNÜLLÜLÜK NEDİR?
Gönüllülük, sivil toplumun temel yapı taşlarından biridir. İnsanların barış,
özgürlük, fırsat, güvenlik ve adalet arayışı gibi isteklerini hayata geçirir.
Gönüllülük, bir bireyin ailesi ya da yakın çevresi dahilinde olmayan bireylerin
yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu
düşünülen bir hedefe ulaşmak için, maddi bir karşılık beklemeden ya da
herhangi bir çıkar beklentisi içinde olmadan, yalnızca içinden gelerek ve
yaptığı işin doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime veya sivil toplum
kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması olarak tanımlanabilir.
Gönüllülük özgür irade ile toplumun genelinin iyiliği için yapılan ve maddi
menfaat talep edilmeyen çalışmalar bütünüdür. Dayanışma, bağlılık ve katılım
gibi fikirlerden esinlenen gönüllülük hem toplumların hem de bireylerin
refahına katkı sağlar.
Gönüllülük aracılığıyla, toplumun insani değerleri ve değer yargıları korunabilir
ve güçlendirilebilir. Bireyler yaşamları boyunca, topluluk üyeleri olarak hak
ve sorumluluklarını kullanabilir ve bizi birbirinden ayıran farklılıklar arasında
bağlantı kurabilirler. Ayrıca sağlıklı ve sürdürülebilir topluluklar olmak ve ortak
zorluklarımıza yenilikçi çözümler sunmak için birlikte çalışabilirler. Gönüllülük,
insanların dünyayı değiştirme gücüne sahip olduklarını anlamaları ve bu
anlayışı eyleme dökmeleridir.
Gönüllülüğün ne olmadığını anlamak da gönüllülüğü anlamak için önemli bir
unsurdur. Gönüllülük, zorunlu bir aktivite değildir, içten gelerek yapılmalıdır.
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TÜRKİYE’DE
GÖNÜLLÜLÜK
Gönüllülük, farklı çeşitleri ile tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de çok uzun süredir var olmaktadır. Türkiye’de
gönüllülüğün gelişimi, genel anlamıyla sivil toplum
ve vatandaş katılımının 1980’li yıllardan beri yaşadığı
dönüşümün bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
1980 yıllarında neredeyse tüm sivil toplum kuruluşları
yasaklanmış, pek çok sivil toplum kuruluşu ise tamamen
kapatılmıştır. 1990’lı yıllarda sivil toplum yeni bir ivme
kazanmış ve yarattığı etkiyle sivil toplum çalışmalarına
verilen önem artmıştır. Bu dönemde Türkiye’deki en büyük
gönüllü kuruluşların temelleri atılmıştır. Son 10-15 yılda
sivil toplum katılımı sayı, yarattığı etki ve profesyonellik düzeyi bakımından artış göstermiştir. İçişleri Bakanlığı
Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de
hali hazırda 245.170 kayıtlı dernek bulunmaktadır; bunların
yaklaşık 97.000’i aktif olarak çalışmalarını sürdürmekte
olup, aktif olarak çalışma yürüten derneklerin sayısı giderek
artma eğilimindedir. 2004’te kabul edilen Dernekler Yasası
ve 2008 yılında uygulamaya konan Vakıflar Kanunu sivil
toplum kuruluşları için yasal çerçeveyi oluşturup katılım
ve örgütsel faaliyetler önünde kimi kısıtlamalar getirmekle
birlikte sivil toplum kuruluşlarının kendilerini örgütleyebilmeleri için önceki zamanlara nazaran çok daha elverişli
bir ortam sunmaktadır.
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Sivil toplum kuruluşlarının sayısındaki artış kaçınılmaz
olarak STK’lara üyeliğin ve aynı şekilde gönüllülüğün
artmasına sebep olsa da, Türkiye’de gönüllülük düzeyi
halen görece düşüktür. Dünya Bağış Endeksi Türkiye’deki
katılım düzeyi hakkında bir gösterge sunmaktadır; buna
göre Türk halkının yüzde 10’u para bağışı yaparken,
yüzde 4’ü gönüllü faaliyetlere katılmaktadır, halkın yüzde
31’i yabancılara yardım etme eğilimindedir ve bu veriler de Türkiye’yi 145 ülkenin yer aldığı endeksin 137.
sırasında yer almasına neden olmaktadır. Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı tarafından yayınlanan vatandaş katılımının
boyutuna ilişkin yardımcı istatistikler yukarıdaki verileri
desteklerken, Türkiye’de üyelik, gönüllülük ve toplum
katılımı düzeylerinin hepsinin düşük olduğunu ortaya
koyuyor. Bu verilere göre, vatandaşların yalnızca yüzde
2,5 kadarı toplumsal kuruluşlar için gönüllülük faaliyeti
yürütüyor.
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BİZ KİMİZ?
2019 yılında, öğrencilik yıllarında farklı sosyal sorumluluk projelerinde aktif
görev almış gençlerin ortak amaçla bir araya gelmesiyle Sevgi Gönüllüleri
Derneği’nin temelleri atılmıştır. Çalışmalarına ilk olarak 2019 Haziran ayında
Şanlıurfa’da bir köy okulunda sosyal etkinlikler gerçekleştirerek ve bu okula
Sevgi Kütüphanesi oluşturarak başlayan Sevgi Gönüllüleri Derneği, 1 Ocak
2020 itibariyle resmiyete kavuşmuştur.
Sevgi Gönüllüleri ilk saha çalışmasında yıllarca kullanılacak bir kütüphane
oluşturmanın yanı sıra, köy çocuklarıyla beraber sanat, müzik, spor
aktiviteleri, drama atölyesi, kültür etkinlikleri, bilim, dans ve folklor dersleri
adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlk saha çalışmalarından sonra ileride
gerçekleştirecekleri çalışmalar için kütüphane yapmaktan daha da ötesine odaklanmak istemiştir.
En büyük önceliği eşitlik ve çocuk hakları olan Sevgi Gönüllüleri
Derneği, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocukların haklarına
erişebildiği bir dünya için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda,
Sevgi Gönüllüleri’nin hedef kitlesi sadece öğrenciler değildir. Sevgi
Gönüllüleri aynı zamanda bir çocuğun bakımından sorumlu olan herhangi bir kişiyi de hedef kitle olarak benimsemiştir.
Sevgi Gönüllüleri olarak faaliyetlerimizin odak noktasını “Sevgi
Kütüphanesi” projemiz oluşturmaktadır. Bu projemizde eğitim
konusunda yeterli imkânlara sahip olmayan köy okullarına
ulaşarak bir yandan çocukların yıllarca yararlanıp geleceklerini
inşa edebilecekleri “Sevgi Kütüphanesi” oluşturuyor; bir yandan
da çocuklarımız ile çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
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Sevgi dağıtmak ve hayatlara dokunmak için ulaştığımız
köy okullarında, bütün çocukların okuması, kız çocuklarının
okuldan alınmaması, çocukların çalıştırılmaması ve çocukluğunu
yaşayabilmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin azaltılması, erken
yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi yolunda somut adımlar atmaya
çalışıyoruz. Bu doğrultuda, düzenlediğimiz etkinliklerde sürdürülebilirlik konusuna hassas bir şekilde özen gösteriyor; projemizi
hayata geçirdiğimiz köyler ile etkinlikler sonrasında da iletişimde
kalıp sürdürülebilirlik atölyeleri ve etkinlikleri ile hedeflerimize en
doğru şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz.
Sevgi Gönüllüleri Derneği olarak çocuk haklarının bir diğer odak noktası
olan çocuklara yaşanılabilir bir dünya sunma konusunda da çalışmalar
yapmaktayız. Çevre konusunda doğa dostu etkinlikler düzenleyerek
çocukların güzel dünyasını onlara olduğu gibi bırakmayı, onların da bir
sonraki nesillere aynı farkındalığı aktarmayı benimsemesini hedeflemekteyiz. Ayrıca, saha çalışmalarımızın dışında yılın farklı zamanlarında,
sosyal sorunlar üzerine farkındalık etkinlikleri düzenliyor; daha bilinçli
bir toplum yaratmak adına gönüllülük ruhuyla çalışmalarımıza devam
ediyoruz.
Bizler, dünyada sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığına inanan
Sevgi Gönüllüleriyiz! Sevgi ve iyiliği iletişime geçtiğimiz her bireye aşılamak
ve her geçen gün daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışacağımıza
söz veriyoruz!
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VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
MİSYONUMUZ
Başta köy okulları olmak üzere toplumda dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz
kalmış bireylere, gruplara ve topluluklara yardım götürmek, bu grupların
sosyal ve ekonomik yaşamlarındaki değişim ve gelişimlerine destek olmaktır.

VİZYONUMUZ
Bütün çocukların haklarına erişebildiği sevgi dolu bir dünya yaratmaktır.

‘‘

Sevgi Gönüllüsü olmak çocukların eğitimi için
hiçbir yorgunluğu hissetmemek, iyi bir gelecek
için sevgi dolu kalplerle bir arada çalışmaktır.
Sevgi Gönüllüsü olmak ben demeden önce bizi
ortaya koymaktır.
Sevgi Gönüllüsü olmak kendi kalbini sevgiyle
doldurup kalbindeki sevgi hiç azalmadan sevgi
dağıtmaktır.
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İlkelerİmİz ve değerlerİmİz

Sevgi Gönüllüleri Derneği, hiçbir politik ve ideolojik görüşe ya da tartışmaya
dâhil olmadan partiler üstü konumunu koruyarak projelerini hayata geçirir.
Bizler, objektif kriterlere özen göstererek sadece gönüllülük ruhuyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

EŞİTLİK-AYRIMCILIK
KARŞITLIĞI

EKİP ÇALIŞMASI VE
DAYANIŞMA

Farklılıklar toplumsal zenginliktir.
Eşitlik; toplumsal gelişim ve sosyal
sorunların çözülmesi için en büyük
öncelik olmalıdır. Bizler, Sevgi
götürmeyi amaçladığımız bireyler
arasında hiçbir ayrım (milliyet, ırk,
dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, politik düşünce, ekonomik, sosyal ve
fiziksel durum) gözetmeden ihtiyaç
temelli çalışıyoruz.

Toplumsal sorunlar bireysel değil
birlikte çözülür. Sevgi Gönüllüleri
Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri ekip çalışması ve dayanışma
ile yürütülür. Bizler, “Toplum için
hep birlikte” anlayışıyla birbirimize destek olarak hep birlikte
hedeflerimize yürüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ŞEFFAFLIK VE HESAP
VEREBİLİRLİK

SEVGİ

ÇOCUK HAKLARI
18 yaşından küçük her birey çocuktur ve her çocuk eşittir. Bizler, her
çocuğun özel olduğuna inanarak
bütün çocukların haklarından ve
özgürlüklerinden yararlanabilmesi
için özveriyle çalışacağımıza söz
veriyoruz.

ŞİDDET KARŞITLIĞI
Şiddet evrensel bir suçtur. Her
birey düşünce, ifade ve davranış
özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bizler
Sevgi Gönüllüleri olarak şiddetin her
türlüsüne karşıyız!
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TARAFSIZLIK

İnsani yardım ve gönüllülük faaliyetleri ekonomi ve güç odaklarından
bağımsız, şeffaf bir şekilde
yürütülmelidir. Sevgi Gönüllüleri
Derneği, bütün çalışmalarının ve
uygulamalarının detaylarını net bir
şekilde birey, topluluk, bağışçı ve
tüm iş ortaklarına açıklayabilir; projelerinin maddi ve manevi çıktılarını
her zaman paylaşabilir konumda
olacaktır.

Sosyal sorumluluk projelerinin temelinin dayanağı ve hedefe ulaşmasının
en büyük koşulu sürdürülebilir olmalarıdır. Sevgi Gönüllüleri, çalışmalarını
sürdürülebilir şekilde tasarlar; yaşayan, gelişen ve etkisi devam eden projeler üretir. Bizler, gerçekleştirdiğimiz projelerin takibini, kontrolünü ve
değerlendirmesini yaparak daha çok insana dokunmak için yolumuza devam
ediyoruz.

Dünyanın hiçbir yerinde sevginin çözemeyeceği bir sorun yoktur. Bizler,
gücünü sevgiden alan, birbirine sevgiyle bağlı Sevgi Gönüllüleriyiz !
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HEDEFLERİMİZ VE HEDEF KİTLEMİZ
•

Köy okullarına kütüphane kurmak,

•

Risk altındaki, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplara “SEVGİ”
götürmek; onlara umut olmak,

•

Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik yaşamlarındaki değişim ve
gelişimlerine destek olmak,

•

Ülkemizde sınırlı olanaklara sahip köy çocuklarına okuma heyecanı ve
eğitim motivasyonu kazandırmak ve eğitimlerine katkı sağlamak,

•

Toplumsal sorunlara çözümler bulmak, farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir projeler üretmek

•

Hak temelli faaliyetler organize etmek ve çocuk haklarını korumak,

•

Değişimlere öncülük edebilecek, birbirlerine destek olarak büyüyen,
topluma duyarlı bir sivil toplum yaratmak ve buna öncülük etmek

2019 yılı Haziran ayında Şanlıurfa’da yaptığımız ilk
etkinlikte olduğu gibi, ihtiyaç sahibi olup, yardım
eli bekleyen özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklarını,
çocukların ailelerini, yakın çevrelerini; doğayı,
hayvanları; maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olan
herkesi hedef kitlemiz olarak kabul ediyoruz. Onların
yüzünde bir gülümseme olmak, kalplerine dokunmak için bir araya gelmiş insanlar olarak sevgiyle
çalışıyoruz.
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ÇALIŞMA GRUPLARI
Proje Araştırma ve Geliştirme
Proje Araştırma Geliştirme departmanı hedef kitlelerimiz ile daha verimli
vakit geçirmek, daha çok insanı mutlu etmek, düşündürmek, daha çok
insanın etrafındakilerin farkında olmasını sağlamak ve en önemlisi de daha
çok insana umut olmak için çalışır. Gördüğü yanlışları dile getirip düzeltmek
için çaba sarf edecek herkes Proje Araştırma Geliştirme ekibinin bir parçası
olabilir.
Proje Araştırma Geliştirme ekibi dernekte yapılacak bütün etkinliklerde
etkinliğin düzenlenmesi, etkinliğe yönelik eğitim alınması, içeriğin belirlenmesi ile ilgili konularda derneğin diğer alt grupları ile koordineli olarak çalışır.
Ayrıca mevcut projelerin geliştirilmesi, yeni projeler eklenmesi, yapılmak
istenen projelerin dernek etkinliklerine uyarlanması üzerine çalışır.
Bu bağlamda proje araştırma geliştirme ekibinin rutin işleri şunlardır:
-

Mevcut projelerdeki eksikleri tespit etmek ve üzerine çalışmak

-

Üzerine çalışılmak istenen alanlara dair proje yazılması

-

Etkinliklere yönelik eğitim alınması gereken alanların belirlenmesi ve
eğitim verebilecek profesyonel kişilerin araştırılması

Tanıtım Ve Medya
Tanıtım ve Medya departmanı Sevgi Gönüllüleri Derneği’nin görünen güleryüzüdür ve amacı kuruluşumuzu kamuoyuna duyurmak ve en iyi şekilde
temsil etmektir. Departmanımız yenilikçi yaklaşımlarla derneğimizin sanal
ortamda ağını genişletmesi, yaptığı çalışmaları duyurması ve tasarımsal konularda girişim göstererek kuruluşumuza destek olmayı hedeflemektedir.
Tanıtım ve Medya Departmanımızın başlıca görevleri şunlardır:
-

Sosyal medya hesaplarımızı yönetmek

-

Web sitemizi yönetmek

-

İhtiyaç duyulan tasarımları yapmak

-

Teknoloji alanında kuruluşa destek olmak

-

Tanıtım alanında çalışmalar düzenlemek

Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler departmanı, derneğimizin her alanda temsilini sağlamak için çalışır. Sosyal sorumluluk ağının bir parçası olmanın,
toplumsal konularda birlikte hareket etmeyi gerektirdiği düşüncesindeyiz.
Bu noktada da biz olmanın gücüne yürekten inanıyoruz. İşte bu nedenlerle
de hem dernek içi, hem dernek dışı ilişkilerin kurulması ve birlikteliklerin
doğması için çalışıyoruz.
Bu bağlamda görevlerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:
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-

Yeni ilişkiler geliştirerek, derneğimizin tanınırlığını arttırmak

-

Proje geliştirmek ve kaynak oluşturmak amacıyla diğer kurumlarla 		
ilişkiler sağlamak

-

Kurulan yeni ilişkiler aracılığıyla işbirlikleri ve ortak etkinlikler 			
planlamak ve düzenlemek
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İnsan Kaynakları ve İç İlişkiler

Eğitim ve Saha Çalışmaları

İnsan kaynakları departmanı, derneğimizin kalbidir. Çünkü, biz şunun farkındayız
ki ulaşabildiğimiz çocuk sayısı gönüllü sayımızla birlikte artacaktır. Etkinlikler
haricinde, insan kaynakları departmanının resmi görevleri şu şekildedir:

Saha Çalışmaları departmanı etkinliklerin olabilecek en verimli şekilde
geçmesi, hedef kitle ile iletişimin sağlıklı kurulması ve gönüllülerin ilgi
alanlarına yönelik projelerde yer alması için çalışır. Saha Çalışmaları ekibi
dernekte yapılacak bütün etkinliklerde; etkinliğin düzenlenmesi, etkinlik
gününün planlanması ve bu sürece gelene kadar yapılacak hazırlıklar ile ilgili
derneğimizin diğer alt gruplarıyla koordineli olarak çalışır ve ayrıca varolan
projelerin hazırlıklarına devam eder. Bu bağlamda Saha Çalışmaları ekibinin
rutin işleri şunlardır:

-

Gönüllülerin alımı ve departmanlar arası görevlendirilmesi.

-

Gönüllü anket ve analizlerinin yapılması.

-

Gönüllülerin derneğe bağlanması ve keyifli vakit geçirmeleri için aktivitelerin yürütülmesi.

-

Gönüllülerin alacağı eğitimlerin planlarının yapılması ve yürütülmesi.

Kaynak Geliştime Ve Bütçe Planlama
Herhangi bir kurumun sürdürülebilirliği ve nüfuzu, o kurumun ekonomik gücüne
bağlıdır. Daha çok çocuğun yüzündeki gülümseme olmak, daha çok insanın
hayatına dokunmak için kendimize kaynak yaratmalı ve elimizdeki sınırlı kaynağı
en iyi şekilde kullanmalıyız.

-

Sevgi Kütüphanesi adını verdiğimiz ana projemizin geliştirilmesi ve 		
sürekliliğinin sağlanması

-

Proje Araştırma Geliştirme ekibinin çalışmalarına uygun olarak 		
etkinlik yapılabilecek lokasyonların ve hedef kitlelerin belirlenmesi

-

Yapılacak saha etkinliklerine yönelik kampanyaların hazırlanması

-

Gelecek etkinlikler için araştırmaların sürdürülmesi

-

Dernek bünyesinde gerçekleştirilecek tüm saha proje/etkinliklerinin 		
organizasyon ve koordinasyonunun sağlanması

Bu bağlamda kaynak geliştirme ve bütçe planlama departmanının sorumlulukları
aşağıdadır.
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-

Derneğe maddi kaynak yaratmak

-

Kaynakların nerelerde ve nasıl kullanacağını belirlemek

-

Dernek defterlerinden sorumlu olmak
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PROJELERİMİZ
Sevgi Gönüllüleri Derneği olarak bugüne kadar yaptığımız faaliyetlere
değinmek gerekirse, yeni kurulmuş bir dernek olarak ilk faaliyetimiz olan
“Sevgi Kütüphanesi” etkinliğimizi 07.06.2019-09.06.2019 tarihleri arasında
gerçekleştirdik. Köyde yapılacak tüm etkinliklere bir ay öncesinden başlayarak
hazırlandık. 34 Sevgi Gönüllümüz ile Ankara’dan Şanlıurfa/ Birecik’ e gitmek
üzere heyecanla yola çıktık. Amacımız Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Yukarı
Yeniçağ köyüne gidip, orada bulanan ilkokula çocukların geleceklerini inşa
edebileceği bir kütüphane ile çocuklarımızın kalbine dokunabileceğimiz bir yer
bırakmak istedik. Köyümüze vardığımızda işlerimize hız kesmeden başladık. İki
gün boyunca bir grubumuz Sevgi Kütüphanesinin oluşturulmasına uğraşırken,
diğer grubumuz çocuklarımızı eğlendirmeyi eğlenirken de öğretmeyi amaçlayan
etkinlikler yapıyorlardı. Böylece çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek onlarla vakit
geçirme fırsatımız oldu. Ayrıca bu etkinliklerde çocuklarımızın kendi elleriyle
yaptıkları çalışmaları, kütüphanemizin çeşitli yerlerinde kullanıldı.
Bu etkinliklerin tamamlanmasının ardından köyün son günü, çocuklar ve köy
halkı ile vakit geçirilebilecek şekilde ‘Sevgi Günü’ gerçekleştirdik. Sevgi Gününde
çocukların yaptığı eserler ailelerine sunulurken aynı zamanda tüm köy halkı ile
muhabbet edilerek güzel vakit geçirdik. Palyaçolar ve çeşitli yarışmalar ile birlikte
çok eğlenceli bir şekilde günümüz tamamlandı. Köyden ayrılmadan önceki son
anda hep birlikte Sevgi Kütüphanesi’nin açılışı yaptık.
Kütüphaneye ilk girişlerinde heyecanları gözlerinden okunan minikler abi ve
ablalarına bir yandan teşekkür ederken bir yandan da gözleri parlayarak bu
kütüphanede yaşayacakları güzel zamanların hayallerini kurmaya başladılar.
İlk projesini başarıyla ve mutlulukla tamamlayan Sevgi Gönüllüleri olarak biz
daha fazla çocuğa umut olmak ve daha çok insana sevgi götürmek amacıyla
ilk köyümüzden ayrıldık ve bugün büyük bir motivasyon ile yolumuza devam
ediyoruz.
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GÖNÜLLÜ ALIM
POLiTiKASI

GELECEK
PLANLARIMIZ

Sevgi Gönüllüleri Derneğine
katılmak isteyen gönüllüler web
sitemiz üzerinden gönüllü alım
anket formunu doldurulmalıdır.
Anket formu doldurulduktan
sonra 1-10 gün içerisinde gönüllü
alım politikamızı da içeren bir
bilgilendirme maili tarafınıza gönderilir. Üye aidatını ödeyen kişiler
resmi olarak dernek üyesi kabul
edilir. Resmi üyelerimiz yıllık aidat
ödedikleri ve dernek kurallarına
uydukları sürece üyelikleri devam
eder. Daha fazla bilgi almak isteyen
kişiler düzenli olarak yapılan
tanıtım toplantılarına katılabilirler.

Türkiyemizin 81 iline, 922 ilçemizde,
32164 mahallesine, 18260 köyüne
sevgi taşımak, bu derneğin
kurulma amacıdır. İlk kütüphanemizi yapmak için yola çıktığımızdan
beri “Dokunduğumuz bir kalp,
aldığımız bir gülücük” bizim için
değerli oldu. Çocuklara kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar
bırakmak ve onların yaşam şartlarını
geliştirmek, her yolculuğumuzda
motivasyonumuz oldu. Her çocuk
güldüğü zaman, kimse hayal kurmaktan korkmadığı zaman, her kalp
sevgi ile atmaya başladığı zaman,
biz yolun sonuna gelmiş olacağız. Bu
yolda misyon ve vizyonumuzla, her
zaman samimiyetimizi ve emeğimizi
artırarak yürüyeceğiz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Sevgi Gönüllüleri ne zaman
kuruldu?
Sevgi Gönüllüleri Derneği 1
Ocak 2020 tarihinde resmi olarak
kurulmuştur.

Sevgi Gönüllüleri neden
kuruldu?
Sevgi Gönüllüleri, öğrencilik
yıllarında farklı sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almış
gençlerin ortak bir amaç için
bir araya gelmesiyle kütüphane
yapmanın ötesine geçebilmek,
sürdürülebilir atölyelerle değişimi
ve gelişimi devamlı kılmak, bütün
çocuklara daha güzel bir gelecek
sunmak için kurulmuştur.

eşit imkânlara sahip olamıyor. Bu
nedenle, tüm çocukların eşit eğitim
ve diğer haklara sahip olabilmesi
için köy okulları odak noktamızdır.

Nasıl Sevgi Gönüllüsü
olabilirim?
Sevgi Gönüllüsü olabilmek
için sitemizde bulunan anketi
doldurmalısınız. Anketi doldurduktan sonra, gönüllü olmaya ilk
adımı atmış oluyorsunuz. Bununla
birlikte, düzenlediğimiz etkinlikler ile ilgili bilgilendirileceksiniz
ve etkinliklere katılabileceksiniz.
Daha fazla bilgi sahibi olmak için
düzenli olarak yaptığımız tanışma
toplantılarına katılabilirsiniz.

Neden önceliğiniz köy okulları?
Eşitlik ve Çocuk Hakları üzerinde
durulması gereken en hassas
konulardır. Çocuklar ise güzel bir
dünyayı hak etmektedir. Çocukların
eğitimi sadece onlar için değil
yarınlarımızın güzel olması için
de en büyük adımdır. Ne yazık ki
hayatta herkes aynı şanslara sahip
olamıyor, köy okulları da eğitim
konusunda merkezi yerlere göre
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Sevgi Gönüllüleri nasıl
çalışmalar yapar?

Yaptığınız işlerdeki
motivasyonunuz nedir?

Sevgi Gönüllüleri sene içinde alt
grubuyla birlikte koordineli olarak
çalışmaya devam etmektedir. Ana
etkinlikleri ise köy okullarına Sevgi
Kütüphanesi oluşturup bunun
yanı sıra öğretici ve eğlendirici
etkinlikler gerçekleştirmektir. Ayrıca,
Sevgi Gönüllüleri sene içinde birçok atak etkinlik düzenleyip yardım
kampanyaları ve farkındalık arttırıcı
etkinlikler yapmaktadır.

Tü m ç a l ı ş m a l a r ı m ı z g ö n ü l l ü
olarak yapılmaktadır. En büyük
motivasyonumuz çocukların
hayatlarında bir iz bırakmak, onların
eğitimine destek olmak ve kalplerini
sevgiyle doldurmaktır.

Sevgi Gönüllülerinde hangi
alt gruplarda gönüllülük
yapabilirim?
Tanıtım ve Medya, İnsan Kaynakları,
Kaynak Geliştime ve Bütçe Planlama,
Kurumsal İletişim, Proje Araştırma
ve Geliştirme, Saha Çalışmaları
alt gruplarımızda gönüllülük
yapabilirsiniz.
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Sevgi Gönüllüleri faaliyetlerini
nereden takip edebiliriz?
www.sevgigonulluleri.com

KAYNAKÇA
1- volunteerlimerick.ie/about/19-voluntary-orgs/articles-on-volunteering
2- varotherham.org.uk/what-is-volunteering/
3- panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/g/o/gonulluluk.pdf
4- undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/
Turkiyedegonulluluk.pdf
5- listelist.com/sivil-toplum-kuruluslari/
6- sadettinorhan.net/turkiyede-gonullu-calisma-stk.html

facebook.com/sevgigonulluleri
twitter.com/sevgigonulluler
instagram.com/sevgigonulluleri/
linkedin.com/company/
sevgigonulluleri
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