Çimenev’den Sizlere Mektup
Sevgili Gönüllü,
Öncelikle Çimenev’de gönüllü olduğun için teşekkür eder, aramıza katılmana çok
sevindiğimi bilmeni isterim.
Çimenev, İnönü Mahallesi’ndeki sosyo-ekonomik risk altında yaşayan çocukların ve
kadınların atölye ve faaliyetlere katıldıkları bir Bilim ve Sanat Merkezidir. Atölye ve
faaliyetler her dönem değiştiğinden sana burada upuzun listeyi yazmıyorum fakat çocuklarla
belirlediğimiz bazı kurallardan bahsederken, çocukların yüksek yararı ve projemizin
hedeflerini bu mektupta sana anlatmak isterim. Gönüllülük yaparken zorluk yaşamaman
için, bunları bilmende fayda var.
Öncelikle, sana çocukların oluşturduğu kural listesini aşağıda yazıyorum.
Çimenev Kuralları
1.

Çöplerimizi çöpe atalım.

2.

Söz almak için parmak kaldıralım.

3.

Arkadaşımız konuşurken sıramızı bekleyelim.

4.

Arkadaşlarımızla iyi geçinelim.

5.

Öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza saygılı davranalım.

6.

Öğretmenlerimizin belirlediği kurallara uyalım.

7.

Oyuncaklarla oynadıktan sonra oyuncakları yerlerine mutlaka koyalım.

8.

Kutu oyunlarını oynadıktan sonra yerlerine kaldıralım.

9.

Malzemelerimizi (makas, kitap, yapıştırıcı,) etkinlik bittikten sonra yerine koyalım.

10.

Kapının çaldığını duyduğumuzda, öğretmenlerimize haber verelim, kapıyı büyükler

açsın.
Bunlara ek olarak, Çocuk Hakları kapsamında gözetilen çocuğun yüksek yararı ilkesine
dayanarak, bazı önceliklerimiz var. Bunlar da şöyle;

1.

Çocuklar her yemekten en az 2 kaşık yer, yemeklerin tadına bakar, eğer alerjisi veya
hassasiyeti varsa bu durum, Çimenev Koordinatörleri tarafından bilinir ve bunlar yemek
saatinde gözetilir. Çocuklardan gelen “Yemek yemeyeceğim” cümlesinde, bu kurallar
hatırlatılır ve her yemeğin tadına bakmaları gerektiği bildirilir. Tabağında kalan yemekleri,
çocuklar kendileri çöpe atar ve tabağını durulayıp, kenara koyar. Bu onların
sorumluluğundadır. Çimenev’e kayıtlı tüm öğrenciler kurallara uyacağına söz verir. 2 kez
kurallara uyulmadığında, öğrenci ertesi gün Çimenev’e gelemez. Bu kurallar ve bu kurallara
uyulmadığındaki yaptırım Çimenev öğrencileri tarafından belirlenmiştir.

2.

Ödevler, çocukların sorumluluğundadır. Gönüllüler, çocukların zorlandığı yerlerde
yardımcı olurlar, araştırma ödevlerinde nasıl araştırma yapmaları gerektiğinin yöntemlerini
çocuklara gösterirler. Eksik oldukları konularda destek olurlar. Çocukların, ‘Hadi, sen söyle
ben yazayım.’ dediği durumda ödevin çocuğun sorumluluğu olduğu hatırlatılır.

3. Oyun dolabı, malzeme dolabı ve yapboz dolabı gönüllülerin kontrolünde açılır. Dolaplar
sabitlendiği için düşme riski yoktur fakat parmaklarının sıkışması veya üst raflardaki
oyuncağın düşmesi riskine karşın, çocuklar gönüllülerden yardım ister. Kendisi açmaya
çalıştığı durumda, gönüllü duruma dahil olup, yardımcı olur. Kuralı hatırlatır.
4.

Oyunlar, malzemeler, kitaplar ve diğer tüm materyalleri toplamak çocuğun
sorumluluğundadır. Kullandığı her materyali yerine toplaması gerekir ve bu işlem
gerçekleşmeden bir diğer materyali alamaz. Gönüllüler, materyal kullanımına izin verirken,
öncelikle elindekileri toplaması gerektiğini hatırlatır.

5.

Çimenev’de kapı çaldığında, çocuklar asla açmaz. Bu öncelikli güvenlik kuralıdır.
Esnetilemez. Kapıyı genellikle Çimenev Koordinatörleri açar, onların etrafta olmadığı
durumda gönüllüler açabilir, ama çocuklar kapıyı açamaz.

6.

Çocukların kendi benlik algıları gelişmektedir. Bu sebeple, çocuklar için kendi kişisel
alanları çok kıymetlidir. Arkadaşlarıyla ve gönüllülerle bir etkileşim içerisindeyken, çocuğun
kendi alanının olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çocukların, kendi özgüvenlerinin
gelişmesi için onun var olduğunu ve bir alanı olduğunu kabul etmek gerekir. Çocuğun izin

verdiği ölçüde, onun alanına dahil olunması tercih edilir. Çocuklarla oyun oynarken ve ders
çalışırken, hassas davranmak önemlidir. Başına dokunmak yerine, güven veren bir hareket
olan omzuna dokunmak ve o şekilde takdir etmek, çocuğun sağlıklı bir sosyal gelişim
göstermesine sebep olur. Oyun oynarken, çocuğun beden bütünlüğüne saygı çerçevesinde
hareket edilmeli ve çocuğun güvenliğini tehlikeye atan durumlar ortadan kaldırılmaya
çalışılmalıdır. Ortamda böyle bir tehlike varsa, bu Çimenev Koordinatörlerine
bildirilmelidir.
7.

Çimenev’de çocukların fotoğraf ve videoları, Çimenev Koordinatörleri tarafından,
öncelikle çocuklardan daha sonra velilerinden izin alınarak çekilmektedir. Bunun dışında
çekilen fotoğraflar, Çimenev Koordinatörlerine bildirilmelidir çünkü bazı çocuklar
fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmakta ve bazı veliler fotoğrafların yayınlanmasına
izin vermemektedir. Bu bilgi, gizli tutulmaktadır. Bu hassasiyet kapsamında, çekilen
fotoğraflar bildirilmeli ve özel sosyal medya hesaplarında kullanılmamalıdır. Bu durum,
çocuğun güvenliği ve onun fikirlerine saygı duyma ilkesi çerçevesinde önem taşımaktadır.
Sevgili Gönüllü, biraz uzun oldu fakat ama Çimenev’deki yaşantını kolaylaştıracak maddeleri
ele almak istedik. Tekrar aramıza hoş geldin, harika bir gönüllülük tecrübesi
diliyorum.
Sevgiler
Çimenev Ekibi

