
Afet Bölges�ne G�tmek ve 
Çocuklarla Yapılacak Çalışmalarda

 
Hak Temell� Adımlar

Gönüllü Olmak İsteyenler İç�n 

Sahaya 
G�tmeden

Önce 

Afet bölges�nde çocuklarla ps�kososyal destek çalışmalarını
düzenlerken hazırlık aşaması, çalışmanın yürütülmes� ve
sonlandırılması �le �lg�l� 3 aşamayı da olab�ld�ğ�nce
planlamamız gerek�r. 

Bu basamaklara göre hareket etmek hem çocukların
haklarını korumak hem de kend� esenl�ğ�m�z �ç�n öneml�d�r.

Çalışma
Sürec�nde 

Çalışmanın
Ardından
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1- Ps�koloj�k İlk Yardım (PİY) eğ�t�m� alın. (Türk Ps�kologlar
Derneğ�- Herkes �ç�n Ps�koloj�k İlkyardım Eğ�t�m V�deosu)

2- Çocuk hakları, çocuk koruma, çocuk güvenl�ğ� yaklaşımınız
ve b�lg�n�z�n yeterl� düzeyde olduğundan em�n olun. 

3- Sahaya yalnız değ�l, mutlaka b�r ek�p �le g�d�n.

4- G�deceğ�n�z bölgede çalışma yapacağınız çocukların k�mler
olduğunu öğren�n. Çocukların yaşları, kültürler�, d�ller�,
bedensel çeş�tl�l�kler� ve �ht�yaçlarını b�lerek kullanacağınız
yöntem ve araçları bel�rley�n. 

5- Destek s�stem�n�z� oluşturun. İht�yaç duyduğunuzda
yönlend�rme yapacağınız k�ş� ve kurumların planını yapın.

 Sahaya  G�tmeden Önce 
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Çalışma Sürec�nde 

1- Çalışmanızın sınırlarını ç�z�n. B�rl�kte çalıştığınız çocuk
grubuna kend�n�z� tanıtın. Ne kadar süre, hang� rolle orada
olduğunuz konusunda şeffaf olun.

2- Çocukların ve ondan sorumlu k�ş�n�n yaptığınız çalışma �ç�n
onayını alın. Çocukları h�çb�r çalışmaya katılma konusunda
zorlamayın. 

3- Çocuklara uzmanlığınız olmayan ve nasıl müdahale
edeceğ�n�z� b�lmed�ğ�n�z konularda sorular sormayın. Kend�
rolünüzü ve sınırlılıklarınızı b�lerek hareket etmek çocuklar �ç�n
de s�z�n �ç�n de koruyucu olacaktır.

4- Her çocuğun b�rb�r�nden farklı olduğunu ve deprem�n
etk�ler�n� farklı şek�llerde yaşadıklarını unutmayın;
genellemelerden kaçının.

5-Çocuklardan bahsederken “depremzede”, “afetzede” g�b�
et�kete dönüşeb�lecek tâb�rler değ�l; “depremden doğrudan
etk�lenen” veya “deprem bölges�nden gelen” g�b� �ç�nde
bulunulan durumu �fade eden tanımlar kullanın. 

6- Sahada olduğunuz süre boyunca kend� �y� olma hal�n�z�
gözet�n, aralar ver�n, b�r sorumluluğa evet demeden önce
yükleneb�leceğ�n�zden em�n olun.
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Çalışmanın Ardından

1- Kend� �y�l�k hal�n�z�, �ht�yaçlarınızı gözet�n.

2- Sahadan öğrend�kler�n�z� ve sahada karşılaştığınız hak
�hlaller�n� raporlaştırın.

3- Deney�mler�n�z� sahadak� çocuklarla yapılacak çalışmaların
güçlenmes� �ç�n �lg�l� kurumlarla paylaşın.

4- Yaptığınız çalışmaların sürdürüleb�l�rl�ğ� çocukların �y�l�k hal�
açısından çok öneml� olacağından yerel veya farklı
kurumlar/taraflarla sürdürüleb�l�rl�ğ� gözetecek �şb�rl�kler�
kurun. 

Bu met�nde yer alan öner�ler� hayata geç�r�rken destek
alab�leceğ�n�z kaynakların bulunduğu alet çantasına buradan
ulaşab�l�rs�n�z: 

Gönüllüler İç�n Alet Çantası
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https://drive.google.com/file/d/1zn5h5J2jpBB0Rm516gnVmRdKjYFBtoeM/view?usp=share_link

