SONUÇ

SPONSORLAR ‹Ç‹N

Çocuklar›n Aileleriyle Tekrar Bir Araya Getirilmesi
projesinin baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanmas›:

K›z ve erkek çocuklar›n aileleriyle yeniden bir araya
gelmesine sponsorluk yapmak, Türk toplumundaki
en savunmas›z ve en d›ﬂlanm›ﬂ çocuklara yard›m
eli uzatman›n en do¤rudan yoludur.

•

çok düﬂük gelirli 1000 hanehalk›nda
çocuk yoksullu¤unu hafifletecektir;

•

kurum bak›m› alt›nda yaﬂayan çocuklar›n
say›s›n› azaltacakt›r;

•

daha çok say›da çocu¤un ebeveynlerinin ya da
en yak›n akrabalar›n›n korumas› alt›nda evde
yaﬂamas›na ve okula gitmesine olanak
verecektir;

•

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’nun üzerindeki kurumsal bak›m
hizmeti yükünü azaltacakt›r;

•

çocu¤un korunmas›na ve aile ortam› içinde
desteklenmesine yönelik sosyal harcamalar
yeni bir model oluﬂturacakt›r.

Sponsorlar, çocu¤un korunmas›na yönelik bu
önemli konuya iliﬂkin yap›lacak geniﬂ medya
duyurular› sayesinde logolar›n›/markalar›n›
ve konuya yapt›klar› katk›y› kamuoyuna
duyurabilecektedir.
Sponsorlar bir UNICEF kampanyas›n›n orta¤›
olarak hem toplumsal sorumluluk sahibi
olduklar›n› kamuoyu ile paylaﬂacak hem
de Türkiye için çok önemli olan bu geliﬂim
projelerinde özel sektörün katk›s›n›n ve rolünün
önemini göstereceklerdir.

BÜTÇE (ABD dolar›)
Toplam:

6.200.000

Aile baﬂ›na 4.650 dolar:
(iki y›l boyunca ayda 194 dolar)

4.650.000

Yeniden Birleﬂtirme Setleri

260.000

Aile Hizmet ve De¤erlendirme

520.000

Teknik Destek

310.000

Proje Deste¤i

660.000

Çocuklar›n
Aileleriyle
Tekrar Bir Araya
Getirilmesi
Kurumlardaki Çocuklar›n
Eve Dönüﬂü

DURUM

ÇÖZÜM

HEDEF

Türkiye’de kabaca 20.000 çocuk, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurumlar›nda
yaﬂamaktad›r. Bu çocuklar›n %60’›n›n ebeveynleri
hayattad›r ancak gelirleri çok düﬂük oldu¤undan
çocuklar›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamamaktad›rlar.
Aile yoksullu¤u sonucunda, bu ekonomik yetimler
ihtiyaçtan dolay› kurumsal bak›m alt›nda yaﬂamaya
devam etmektedir.

Düﬂük gelirli aileler içinde sürdürülebilir bir çocuk
koruma sistemi için yeni bir modele ihtiyaç vard›r.
Çocuklar›n Aileleriyle Tekrar Bir Araya Getirilmesi
projesi, aile içinde çocu¤un masraflar›n›
desteklemenin, aileleri veya anne-babalar› hayatta
olan çocuklar için kurumsal bak›m sa¤lama
ihtiyac›n› nas›l ortadan kald›rd›¤›n› göstermektedir.

Çocuklar›n Aileleriyle Tekrar Bir Araya Getirilmesi,
halihaz›rda kurumsal bak›m alt›nda yaﬂayan 1000
çocu¤un aileleriyle yeniden bir araya getirilmesini
destekleyecektir. Aile birleﬂtirme paketi, Sosyal
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Fonu
arac›l›¤›yla idare edilecektir.

Bu çocuklar ebeveyn rol modellerine, mahremiyete
ve kiﬂisel bak›ma ihtiyaç duymaktad›r ki bunlar› da
en iyi ﬂekilde sa¤layabilecek olanlar her durumda
çocuklar›n aileleridir. Ergenlerin durumu ise öncelik
taﬂ›maktad›r; zira bu çocuklar onsekiz yaﬂ›na gelip
de kurumsal bak›m› arkalar›nda b›rakt›klar›nda
yetiﬂkin yaﬂam›na yeterince haz›rlanamam›ﬂ olma
riski alt›ndad›r.
Bu çocuklar›n tahminen 12.000’i evde kendilerine
mali destek sa¤lanmas› durumunda ebeveynleriyle
ya da aileleriyle yeniden bir araya getirilebilir.
Ancak, ailelere çocuklar›n› kurumlardan almada
yard›mc› olacak mevcut maddi destek çok azd›r.
Dahas›, ailelerinden uzakta geçirdikleri onca zaman
sonra rol ve iliﬂkilerin yeniden oluﬂturulmas›
gerekece¤inden, çocuklar›n aile hayat›na yeniden
uyum sa¤lama süreci tüm ilgili taraflar için zor
olabilir. Ergenlik en ideal koﬂullarda bile zor bir
süreçtir ve bu yaﬂtaki çocuklar söz konusu
oldu¤unda ailelerin bilgi ve iletiﬂim becerilerini
geliﬂtirmede deste¤e ihtiyaçlar› olacakt›r.

Çocuklar›n Aileleriyle Tekrar Bir Araya Getirilmesi,
çocuklar›n› okula göndermek isteyen ancak bunun
için yeterli maddi imkan› olmayan ailelere mali
destek sa¤layan ve baﬂar›ya ulaﬂan ﬁartl› Nakit
Transferi (ﬁNT) uygulamas›na benzer bir strateji
kullanacakt›r.
Bir aile ortam› içinde ebeveynler ya da çocu¤a
bakabilecek durumdaki en yak›n akrabalar
taraf›ndan sa¤lanan bak›m ve koruma, çocuklar›n
sa¤l›kl› fiziksel, biliﬂsel ve duygusal geliﬂimlerini
sa¤lamak aç›s›ndan çok daha uygun olacakt›r.
Örne¤in, aile ortam›, do¤al olarak, okula giden
çocuklar için çok daha güçlü bir destek kayna¤›d›r;
ailelerin evde yaﬂayan çocuklara gösterdikleri
kiﬂisel bak›m, destek artmakta böylece çocuklar
daha fazla özgüvene ve daha yüksek çal›ﬂma
performans›na sahip olacakt›r.
SHÇEK’nn çocuklara kurumsal bak›m sa¤lama
yükü azalt›lacakt›r. Böylece SHÇEK, kaynaklar›n›
kendilerine bakabilecek hiç kimsesi olmayan
çocuklar›n bak›m ve korumas› için daha iyi
yönlendirebilecektir.

•

Her bir aileye, çocuklar›n›n masraflar›n›
karﬂ›layabilmeleri için iki y›l boyunca ayl›k
194 dolar verilecektir.

•

Sa¤lanacak ek bir teﬂvik; giysi, defter,
önlük/üniforma ve spor malzemeleri gibi gerekli
okul masraflar›n›n karﬂ›lanmas›na yard›mc›
olacakt›r.

•

Ebeveynlik e¤itimi ve aile uzlaﬂt›rma oturumlar›,
anne-babalar›n çocuklar›n› eve yeniden entegre
etme yetisini iyileﬂtirmeyi amaçlayacakt›r.

•

Ebeveynlik e¤itimi kurslar›na gitmek, aile
birleﬂtirme paketi yoluyla çocuk yard›m›
için aranan koﬂullardan biri olacakt›r.

•

Sosyal hizmet görevlileri, entegrasyonun
baﬂar›l› olmas› için çocuklar›n sosyal ve
e¤itimsel geliﬂimi hakk›nda düzenli olarak
rapor vereceklerdir.

•

Çocuklar›n›n eve sa¤l›kl› ve mutlu bir
dönüﬂ yapmas›n› sa¤lamak için, ailelerin
arabuluculuk/uzlaﬂ› becerileri güçlendirilecektir.

