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Umut Kütüphanesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Bağımsız Yaşam Becerileri Akran Eğitimlerine
katılan Genç Liderlerin gerçekleştireceği etkinlik planının yer aldığı bu belge, projenin
sürdürülebilirliğini desteklemek ve Ümraniye İlçesinde başlatılan bu çalışmanın lise dönemindeki tüm
gençleri kapsar nitelikte genişletilmesini amaçlamaktadır. Etkinliklerin, genç liderlerin talepleri
doğrultusunda yapılandırılması, gençlere aktif görev fırsatlarının tanınması, her türlü fiziki ve
insan/uzman kaynağının sağlanmasına yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması çalışmanın örnek
uygulamalar arasında yer almasına yönelik önemli faaliyetler olarak görülmektedir.
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Giriş
Ülkemizde konuyla ilgili öncül çalışmaları başarıyla yürütmüş Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nin
GÜNEBAKAN Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programı’nın önsözünde yer alan Prof.Dr.Kültegin
Ögel’in ifadeleri Umut Kütüphanesi Projesinin sürdürülebilirliğinin önemi ile ilgili gereksinimleri
herhangi ek bir bilgiye ihtiyaç duyulmaksızın açıklamaktadır.
Umut Kütüphanesi Projesinden Umut Kütüphanesi Liderlik Akademisine uzanan bu gereksinimin
dayanağını, Değerli Hocamızın “Madde kullanımı ve bağımlılığı kentleşmenin olumsuz bir yansıması
olarak günlük hayatımıza girmiş durumdadır. Bağımlılık yapan maddeleri en az bir kere deneme
oranının giderek arttığı birçok çalışmada gösterilmektedir. Bu artış, toplumun tüm kesimlerini
önlemler almaya itmektedir. Önleme çalışmaları ve etkinliklerin sayısı giderek artarken bu
etkinliklerin niteliği ciddi bir tartışma konusudur. Genelde iki saatlik konferanslar tarzında
düzenlenen bu etkinliklere çok sayıda genç alınmakta, hedef grupların yaşlara göre ayrımı
yapılmamaktadır. Bu tür çalışmaların etkin olmadığını da yine pek çok araştırma sonucu
göstermektedir. Bağımlılıklarla ilgili önleyici ve koruyucu çalışmaların uzun süreli, belirli bir yaş
grubuna özel, psikososyal becerilerin geliştirileceği, interaktif etkinlikler şeklinde planlanması
gereksinimi kesindir…” ifadelerine dayandırmak mümkündür.
Bu bağlamda, temel eğitimlerini tamamlayan Umut Kütüphanesi Liderlerinin, bağımsız yaşam
becerilerinin geliştirilmesi, ilgi duydukları alanlar başta olmak üzere alternatif hobiler
edinmelerinin desteklenmesi, öğrenmek ve/veya öğretmek üzere sorumluluk almalarına yönelik
bakış açılarının güçlendirilmesi bu dokümana esas oluşturan etkinliklerin planlanmasındaki arka
plan bilgisini oluşturmaktır.
Çalışmaların yürütüleceği Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde
haftanın belirli gün ve saatlerinde düzenlenecek süreli faaliyetler, açık alan etkinlikleri, hobi
atölyeleri, kulüp çalışmaları, sinema günleri ve daha pek çok etkinlik gençlerin talepleri
doğrultusunda Ümraniye Belediyesi tarafından desteklenerek, hayata geçirilecektir.
Umudumuz, Umut Kütüphanesi’nin gençlerin yeni adresi olarak uğrak yerleri haline gelmesidir.

Umut Kütüphanesi Liderlik Akademisi
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Genç Liderler ile Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezinde bulunan Umut
Kütüphanesinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar 5 ana başlık altında aşağıda
özetlenmiştir.
1- ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Atölye Çalışmaları, 8-24 haftalık süreler için planlanacak, haftalık periyodlar halinde konunun
uzmanları ile katılımcıların uygulama ağırlıklı çalışacakları interaktif etkinliklerdir. Atölyenin
çalışma konusu ve içeriğine göre farklılaşacak minimum katılımcı sayıları belirlenerek gruplar
açılacaktır. Atölye çalışmaları, grup/bireysel ürün odaklı olacağından katılımcılar, %70 devam
şartı ile kabul edilecektir. Bu dönem faaliyet gösterecek Atölyeler aşağıda paylaşılmıştır.
-

Kültür Sanat Atölyesi

-

Satranç Atölyesi

-

Spor Atölyesi

-

Web-Tasarım Atölyesi

2- SÜRELİ EĞİTİM VE SEMİNERLER
Tam ya da yarım gün içerikler şeklinde hazırlanacak ve konunun uzmanları tarafından verilecek
eğitim&seminerler, bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi yoluyla gençleri hayata hazırlamak
üzere tasarlanmış destek çalışmalarıdır. Aşağıdaki eğitimler, gençlerin talep durumuna göre ve
minimum 12 kişilik gruplara uygulanacaktır.
-

Bir Fikrim Var…!

-

Gönüllülük

-

Üniversiteye İlk Adım Semineri

-

Liderlik

-

Takım Çalışması

-

Değişim Yönetimi

-

Stres Yönetimi

-

Zaman Yönetimi

-

Münazara Teknikleri

-

Dikkat Güçlendirme

-

Analitik Düşünme

-

Güven Geliştirme

-

Aidiyet Güçlendirme

-

Hayatı Amaçlandırma

-

Akıl Oyunları
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3- MERKEZ İÇİ ETKİNLİKLER
Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yürütülecek Merkez İçi Etkinlikler, Umut
Kütüphanesi Liderlerinden oluşan grubun, takım olma dinamiğinin arttırılması, bireysel düşünce ve
kararların grup içinde tartışılabilir hale gelmesini desteklemek amacıyla düzenlenecektir. Ayda
bir grup kararıyla belirlenecek sabit günlerde (Örneğin, her ayın ilk cumartesi günü) seçilen bir
filmin gösterimi yapılacak ve ardından film, sinematografik özellikleri, senaryo, oyunculuk,
konunun yansıtılma biçiminin seyirci üzerindeki etkileri vb. başlıklarından oluşan bir tartışma
grubu ile değerlendirilecek, bu süreç, uzman bir moderatör tarafından yönetilecektir.
Aynı şekilde yine ortak karar ile seçilecek Ayın Kitabı, grup üyeleri tarafından okunacak ve her ay
için belirlenecek sabit bir günde (Örneğin, her ayın ilk Çarşamba akşamı) tartışma grubunda
değerlendirilecektir. Süreci bir moderatör yönetecek, bu çalışma için yazarlardan destek
talebinde bulunulacaktır.
-

Sinema Günleri ( Ayda 2 kez )

-

Ayın Kitabı ( Ayda 1 kitap belirlenecek )

-

Konuk Sohbetleri

4- AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ
Ümraniye Belediyesi’nin ilgili birim ve bölümleri tarafından organize edilecek gezi ve açık alan
etkinlikleri düzenlenecektir. Bu kapsamda öneri niteliğinde başlıklar aşağıda aktarılmıştır. Ancak
reel yıllık plan, katılımcı genç liderlerin talepleri ve Belediye yetkililerinin onay/oluru ile
hazırlanacaktır.
-

Geziyorum Biliyorum (Tarih, sanat, kültürel miras gezileri)

-

Avrasya Maratonu “Umut Kütüphanesi Liderleri Takımı”

-

Kermes ( Hanımeli Çarşısı – Sanatkarlar Çarşısı )

-

Paintball Piknik, Trekking, Bisiklet, vb.

5- SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Sorumluluk, insani gelişimin en önemli öğelerinden birisidir. Erken yaşta ve farklı olana karşı
geliştirilen sorumluluklar ise vicdan gelişimini hızlandıran ve güçlendiren büyük adımlardır. Bu
gerekçe ile genç liderler ile dezavantajlı gruplar/durumlar için planlanacak bir dizi sosyal
sorumluluk çalışması planlanacaktır. Farklı konu başlıklarından oluşan öneri niteliğindeki bu
projelerde görev almak ya da yeni/farklı projeler üretmek seçeneklerinden hangisini tercih
edecekleri tamamen gençlerin isiyatifine bırakılmıştır. Süreli Eğitimler başlığı altındaki
“Gönüllülük Eğitimi”ni alan her genç lider bu projelerde görev almaya hak kazanacaktır.
-

Sesli Kitap Okuyoruz

-

Umutlarınız İçin Buradayız (Yaşlılar, kimsesiz çocuklar ve engelliler için destek çalışmaları)

-

Çevremiz Geleceğimizdir
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Çalışmaların Metodolojisi
2016-2017 eğitim döneminde Merkez temsilcilerinin koçluğu ile yürütülecek çalışmalarda genç
liderlerin aktif görev ve sorumluluk almaları desteklenecektir. Tüm başlıklar için birer gönüllü
seçilecek ve o başlık altındaki çalışmaların faaliyet planını hazırlama, katılımcı iletişim ve
koordinasyonunun kurulması, konuk davetlerinin takibi, etkinlikle ilgili her türlü teknik ekipman,
insan kaynağı gibi temel gereksinimlerin sağlanması çalışmaları, süreç ve sonuç değerlendirme ile
raporlama sorumluluğu başlığın gönüllüsü lider gence verilecektir.
Destekleyici tüm roller,

sistem kurulumu, Belediye ilgili birimleri ile iletişimin sağlanması ve

sürdürülmesi, olası aksaklıklarda çözüm odaklı yaklaşım desteği gibi konularda verilecek onun
dışında tüm görev ve yetkiler sorumlu gönüllü tarafından yürütülecektir.
Bu, Umut Kütüphanesi Liderlik Akademisi çalışmalarının, yerel kaynakla sürdürülebilirliğini
desteklemek amacıyla uygulamaya alınmış bir yöntemdir.

Yıllık Plan ve Belgelendirme
01.08.2016-31.06.2017

Tarihleri

arasında

gerçekleştirilmesi

öngörülen

faaliyetler,

Umut

Kütüphanesi Liderlik Akademisi 1.yıl planı olarak hazırlanacaktır. İlk yılın tüm faaliyetlerini
içermesi öngörülen bu ajandaya ani gelişen bir takım etkinlikler eklenebilir olsa da aslolan yıllık
plan faaliyetlerinin tamamlanmasıdır.
Genişleyerek büyümesi öngörülen bu çalışmaları belirlenen devam oranlarına uygun şekilde
tamamlayan genç liderlere ilk yıl “Umut Kütüphanesi Liderlik Akademisi Gümüş Yılı Sertifikası”
ikinci yıl “Umut Kütüphanesi Liderlik Akademisi Altın Yılı Sertifikası” verilecektir.
Üçüncü yıl eğitmen/mentör rolünde sürece destek olacak ve yeni katılan alt sınıflardan
akranlarıyla çalışacak liderler ise “Umut Kütüphanesi Liderlik Akademisi Onur Yılı Sertifikası”
almaya hak kazanacaktır.

Yeni Üyelik Sistemi ve Prosedürü
Liderlerin önerisi ve kabulü ile yeni üye kaydı yapılır. Bir faaliyet döneminde aktif görev alarak
çalışan üye yine Aktif Liderlerin oy çokluğu ile Lider statüsüne geçer. Bu seviyeden sonra
yukarıda belirtilen belgelendirme süreci yeni lider için de geçerli olur.

Haydi Gençler, siz de bize katılın…
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