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Günümüz dünyasında sosyal
sorumluluk kavramının önemi
gün geçtikçe artıyor. Artık
toplumlar, vatandaşların
sosyal ve çevresel dönüşümü
gerçekleştirmede çok önemli
role sahip olduğunun ve insan
merkezli bir kalkınmanın
öneminin farkındalar. Artık
biliyor ve kabul ediyoruz ki,
sorumlu ve becerikli bir sivil
toplum aracılığıyla değişiklikler
desteklenebilir ve kalkınmaya
katkı sağlanabilir.

DÜNYADAN BİZ SORUMLUYUZ...
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Gelinen bu noktada gönüllülük
algısı tüm dünyada olduğu
gibi bizim ülkemizde de hızlı
bir şekilde yayılmaktadır.
Sosyal sorumluluk projeleri ile
ilgilenenler toplumda duyarlı
bireyler olarak nitelendirilirken,
toplum adına bir soruna
çözüm üretiyor olmak son
derece popüler konulardan
biri olmuştur. Birçok öğrenci ve
yetişkin yaptığı sosyal sorumluluk
projeleri ile üniversitelerden
ve iş başvurularından kabul
almış; firmalar ise yaptıkları
sosyal sorumluluk projeleriyle
markalarının sektörde fark
yaratmasına olanak sağlamıştır.

Biz, SosyalBen Akademi
olarak, bireyler ve kurumları
topluma karşı bilinçli ve duyarlı
yetiştirmek istiyoruz. Bunun için
sosyal sorumluluk projelerinin
ömür boyu benimsenmesi
gereken bir sorumluluk olması
gerektiğini düşünüyoruz. Bireyleri
ve markaları doğru projeyle
buluşturarak bireylerin kişisel
gelişimine, iş performansına
ve akademik başarısına katkı
sağlayacak; markaların ise
fark yaratmalarına yarayacak
sosyal sorumluluk projelerinde
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Geleceğin dünyasında topluma
profesyonel gönüllüler
yetiştirirken, yerelde de
gönüllülük değerini ve oranını
arttıran öncü bir danışmanlık
şirketi olmayı hedefliyoruz.
Gelin, SosyalBen Akademi ile
birlikte, sosyal bireyler olarak
siz de gönüllü bir toplum
oluşmasına destek olun.
Çünkü, Dünyadan Biz
Sorumluyuz.
Sevgilerimle,
Ece Çiftçi
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HAKKIMIZDA

SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından
kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesidir.
Sosyal girişim tabanlı bir kuruluş olan SosyalBen Akademi,
Türkiye ’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve
daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için kurumsal
firmalara, eğitim kurumlarına ve öğrencilere sosyal
sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Verilen danışmanlık ile öncelikli olarak bireylerin gönüllülük
faaliyetlerine katılımının yaygınlaştırılması amaçlamakta ve
bu kapsamda bireylerin ve kurumların sosyal sorumluluk
saatlerini en aktif, verimli ve yaratıcı şekilde geçirmeleri
için kişiye ve kuruma özel sosyal sorumluluk programı
hazırlanmaktadır.
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Verdiği danışmanlık hizmeti karşılığında kar payının %45’ini
SosyalBen Vakfı’na aktararak toplumsal faydaya sürdürülebilir
bir şekilde katkı sağlamaktadır.

%45
SosyalBen Vakfı’nın yaptığı çalışmaları
daha yakından inceleyebilmek için
www.sosyalben.org

sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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SosyalBen Akademi’nin kurucusu Ece Çiftçi Kagider,
Ekonomist ve Garanti Bankası’nın düzenlediği
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda
SosyalBen Akademi’de kurduğu sosyal girişimcilik
modeli ile 34.000 kadın arasından Türkiye’nin
KADIN SOSYAL GİRİŞİMCİSİ seçilmiştir.

SosyalBen Store
SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarına bütçe oluşturmak
amacıyla kurulan bir diğer iktisadi işletme olan SosyalBen
Store çeşitli ürünlerin yer aldığı satış mağazasıdır.
Ürünlerin tamamı gönüllüler ve destekçiler tarafından
tasarlanmakta olup; SosyalBen Store ürünleri arasında
çeşitli nitelikte defterler, şemsiyeler, kupalar, tohum
kalemler, telefon kılıfları, çok amaçlı çantalar ve
bez çantalar yer almaktadır. SosyalBen Store satışını
gerçekleştirdiği ürünlerden elde ettiği gelirin %35’ini
daha çok çocuğa ulaşması amacıyla SosyalBen
Vakfı’na aktarmaktadır.

SosyalBen Akademi, eğitim sektöründeki en
başarılı birey/kurumları bir araya getiren;
öğrenme, ağ kurma ve büyüme fırsatları sunan
küresel bir eğitim konferansına davet edilerek
eğitim sektöründeki en yenilikçi ve başarılı 50
eğitim modelinden biri şeçilmiş ve GFEL (Global
Forum for Education and Learning) ÖDÜLÜNÜ
ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
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SOSYALBEN AKADEMİ
HİZMET MODELLERİ

VİZYON
Geleceğin dünyasında topluma profesyonel gönüllüler
yetiştirmeyi; ülkemizde gönüllülük değerini ve oranını
arttıran öncü çalışmaları yürüten kurum olmayı hedefliyoruz.

GÖNÜLLÜ
DEĞİŞİM
PROGRAMLARI

MİSYON

1

Bireyleri ve kurumları topluma karşı bilinçli ve duyarlı
yetiştirmek ana hedefimizdir. Bunun için de sosyal
sorumluluk projelerinin ömür boyu benimsenmesi gereken
bir sorumluluk olması gerektiğini düşünüyoruz. Bireylerin
kişisel gelişimine ve akademik performansına
kurumların ise kurumsal kimliklerine katkı sağlayacak
tüm sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık hizmeti
sunuyoruz.
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SosyalBen
Akademi
Hizmet
Modelleri

2
SAHA
ÇALIŞMALARI
DANIŞMANLIK
HİZMETİ

KURUMSAL
FİRMALAR
BİREYSEL
ÖĞRENCİLER
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ALT
PROGRAMLAR

GÖNÜLLÜ
TURİZMİ

GÖNÜLLÜ
REHBER
CAMPING
FOR
COMMUNITY

EĞİTİM
KURUMLARI
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NELER YAPIYORUZ?

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

SOSYAL SORUMLULUK PROJE DANIŞMANLIĞI
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GÖNÜLLÜ
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CAMPING
FOR
COMMUNIT

SOSYAL
KULUÇKA
KAMPI

SAHA
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SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI
SosyalBen Akademi toplumun sorunlarına karşı
bilinçli ve duyarlı bireylerin yetişmesi misyonu
ile çalışmalarını sürdüren sosyal girişimcilik temelli
bir kurumdur. Bu misyon doğrultusunda kurumları
ve bireyleri doğru sosyal sorumluluk projelerinin
oluşturulması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi
konusunda sosyal sorumluluk proje danışmanlığı
hizmeti vermektedir. SosyalBen Akademi verdiği
sosyal sorumluluk danışmanlık hizmeti kapsamında
sosyal sorumluluk projesini oluşturma, planlama ve
hayata geçirme kısmında mentörlük rolünü üstlenir.

Danışmanlık hizmeti bireysel öğrenciler, kurumsal
firmalar, kamu kurumları ve eğitim kurumları için
farklı uygulamalar ile şekillenmektedir.
YURTDIŞI
GÖNÜLLÜ
DEĞIŞIM
PROGRAMLARI
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SOSYAL
SORUMLULUK
CV’SI
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KURUMSAL FIRMALAR İÇİN
Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi çalıştığı kurumsal firmanın misyon,
vizyon ve dinamiklerini belirleyerek, kurumun çalışmak
istediği proje alanı doğrultusunda bir yön çizmektedir.
Firma için toplumsal faydanın en iyi şekilde sağlandığı
sosyal sorumluluk projesi oluşturulurken; kurum imajının
olumlu etkilenmesi ve çalışanların gönüllülük
kavramıyla tanışması için fırsatlar yaratılır.
SosyalBen Akademi kurumun misyon ve vizyonunu,
toplumsal ihtiyaçları ve kurumun çalışanlarını sürece dahil
ederek oluşturduğu sosyal sorumluluk projesinin uygulama
aşamasını baştan sona organize edip, rehberlik eder.
Kurum tarafından hayata geçirilen proje detaylarını,
kurumun süreç içerisindeki görünürlüğünü,
çalışanların aktifliğini ve kurum içinde ki aidiyetlerinin
etki ölçümlerini gösteren bilgiler raporlandırılarak kurum
yetkilileri ile paylaşılır.
SosyalBen Akademi hazırladığı kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri ile çalışanların aktif şirket vatandaşlığı bilincini
kazanmalarını hedeflemektedir.
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Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı Süresince
Kurumsal Firmaların Kazanımları

Toplumun gözünde olumlu marka imajının sağlanması
Aktif şirket vatandaşlığı bilinci ile hareket eden
çalışanların yetiştirilmesi
Çalışanların motivasyonlarının ve aidiyetlerinin
güçlendirilerek nitelikli olanların kurumda kalmasının
sağlanması
Çalışanların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi
Çalışanların kurumsal öğrenme ve yaratıcılık
potansiyellerinin artırılması
Kurumun marka değerinin güçlendirilmesi
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EĞİTİM KURUMLARI İÇİN
Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi danışmanlık hizmeti vereceği eğitim
kurumu ile gerçekleştirdiği tanışma toplantısı ile eğitim
kurumunun ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek
dönemlik ve/veya yıllık müfredat oluşturur. Anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve lise grubu için ayrı ayrı hazırlanmış olan teori
müfredatı doğrultusunda öğrencilerin sosyal sorumluluk
kavramı ve bileşenlerini sağlam temeller üzerine
inşa etmesi hedeflenir. Dönem içerisinde teoriler ile
desteklenerek gerçekleştirilecek proje uygulamaları sayesinde
öğrenciler sosyal sorumluluk çalışmalarını deneyimleyerek
öğrenme fırsatı elde ederler.
Eğitim kurumlarında öğrenciler ile yürütülen çalışmaların
yanı sıra kurum bünyesinde sürdürülebilirliği sağlamak adına
Eğitmen Eğitimi programı oluşturulmuştur. Öğretmenler
için hazırlanan Eğitmen Eğitimi programı ile öğretmenlerin
sosyal sorumluluk alanında yeterli donanıma sahip olmaları
ve aktif olarak öğrencilerin proje ihtiyaçlarına cevap
verebilmeleri sağlanmaktadır.
Gönüllülüğün öğretilmesi, gönüllülüğün ömür boyu
benimsenen bir sorumluluk olması için sosyal sorumluluk
konusunda deneyimli ve bilinçli öğretmenlerin kurumdaki
varlığı direkt olarak öğrenciye yansımaktadır. Kurumda
çalışan öğretmene kazandırılan bu bilinç service learning
sistemi ile sene içerisinde öğretmenin kendi dersleri aracılığı
ile öğrenciye aktarılmaktadır.
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Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı Süresince
Eğitim Kurumlarının Kazanımları

Her yaş grubuna özgü tasarlanan sosyal sorumluluk
projelerinin hayata geçirilmesi
Uzman danışman kadrosu eşliğinde proje yazma
eğitimleri alma imkanı
Öğrencilerin ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerinin
desteklenmesi
Yurt içinde ve yurt dışında proje gerçekleştirme fırsatı
Kurum imajı ve olumlu marka imajı
Öğrencilere yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk
CV’si imkanı ile yurt dışı üniversitelerinde fark
yaratma imkanı
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BİREYSEL ÖĞRENCİLER İÇİN
Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi bireysel olarak sosyal sorumluluk projesi
geliştirmek isteyen öğrencinin ilgi alanlarını belirlenirken,
toplumsal sorunlar ve sivil toplum üzerine fark
yaratacağı alanlar ve hedef kitleler üzerine araştırmalar
yapar. Uzman danışmanlar tarafından hazırlanan müfredat
doğrultusunda, verilen 12 saat teori eğitimiyle öğrenci
proje üretmeye, gerçekleştirmeye hazırlanır.
Öğrencinin aktif katılımıyla, teoride öğrenilenlerin hayata
geçirilmesi için uygulamalı etkinlikler ve planlamalar yapılır.
Öğrencinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanan
taslak program detaylandırılarak uygulamaya hazır hale
getirilir. Projenin hayata geçirilmeden ön hazırlık aşaması,
proje sırasında yapılacaklar ve proje sonrasında yapılacaklar
olarak program detaylandırılır ve hazırlıklar yapılır. Bu
aşamaların tamamında öğrenci ve danışman beraber
hareket etmektedir.
Danışman tarafından yönetilen ve öğrenci tarafından
yürütülen projenin her aşaması aktif katılım sürdürülür.

Cv
Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı Süresince
Öğrencinin Kişisel Kazanımları

Yurt içi ve yurt dışı üniversite başvurularında
kullanabileceği Sosyal Sorumluluk CV’sini almaya hak
kazanır
İlgili olduğu toplumsal problemleri analiz eder
ve probleme özgü tasarladığı sosyal sorumluluk
projelerini hayata geçirir
Aldığı proje yazma eğitimleri ile ileride hayata geçirmek
istediği projeler hakkında bilgi ve deneyim kazanır.
Hayata geçirdiği sürdürülebilir ve doğru sosyal
sorumluluk projesi ile akranları arasında fark yaratır.
Liderlik, iletişim ve organizasyon becerileri gelişir.
Ekip, kriz ve zaman yönetimi konusunda deneyim
kazanır ve kendini geliştirir.
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KAMU KURUMLARI İÇİN
Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi bireysel ve kurumsal firmaların yanı
sıra kamu kurumlarıyla da iş birliği halinde çalışmalarını
sürdürmektedir. Çeşitli valilik ve belediyeler ile projeler
gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Çalışılan kamu kurumunun ihtiyacı doğrultusunda bir
stratejik plan belirleyen SosyalBen Akademi, hazırladığı
stratejik plan doğrultusunda projeleri hayata geçirmek
konusunda kurum çalışanlarına eğitimler düzenlemektedir.
Projenin uygulama aşamasında da kurumun yanında
rehberlik görevini üstlenen SosyalBen Akademi, projenin
sosyal etki analizini raporlaştırmak için çeşitli ölçme
değerlendirme testleri uygulamaktadır. Ölçme ve
değerlendirme sonucunda ortaya çıkan raporu proje
partnerleri ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Kamu kurumlarında çalışan bireylerin aldığı sosyal
sorumluluk eğitim & danışmanlık hizmeti sayesinde yaşadığı
toplumun problemleri daha iyi analiz etmesi hedeflenir.
Bu hizmetin sonunda farkındalığı artan yerel yönetim,
yöneticisi olduğu topluluğun ihtiyaçlarına daha faydalı
ve hızlı cevaplar verebilir. Yerel Yönetim, bulunduğu ilin
halkı tarafından iş birliği amacıyla başvurulan projelerin
değerlendirilme yöntemlerini tasarlar ve sivil toplum
projelerinin verimliliğini ölçen uygun ölçekleri kullanarak
hayata geçirilecek projeleri belirlemek konusunda kendini
geliştirebilir.
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Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı Süresince
Kamu Kurumunun Kazanımları

Kamu Çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişime,
yetkinlik gelişimine katkı sağlaması
Toplumsal farkındalık ve sorumluluk duygusu
yaratması
Kamu kurumlarında çalışan yaşadığı ve yönettiği
toplumun problemleri daha iyi analiz etmesi
Toplumsal problemlere duyarlı yerel yönetimler,
yönettiği toplumun ihtiyaçlarına daha faydalı ve hızlı
cevap vermesi
Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile topluma
örnek olması
Sosyal sorumluluk projeleri aracılığı ile halk ile daha iyi
iletişim kurulması
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SOSYAL SORUMLULUK CV’si

Günümüzde akademi ve kariyer başarılarını oldukça
etkileyen bir faktör olan sosyal sorumluluk olgusu, iş
ve üniversite başvuru süreçlerini büyük ölçüde
etkilemekte; kurumların fark yaratabilmesinde etken rol
oynamaktadır. Bu yüzden danışmanlık sürecinin sonunda
her öğrenci ve kurumun kendine özel Sosyal Sorumluluk
CV’si oluşturulur.

NAME
SURNAME

PROJECT NAME

Dünya çapında son derece değerli olan Sosyal Sorumluluk
CV’si sistemi ile Türkiye’de öncü bir çalışma gerçekleştiren
SosyalBen Akademi, proje sonrası katılımcıların almaya
hak kazandığı Sosyal Sorumluluk CV’si ile, öğrencilerin
köklü okullara başvuru süreçlerinde fark yaratmasına
yardımcı olurken, kurumların ve markaların ise
yenilikçi imajlarına olumlu etki yaratmaktadır.
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PROJECT DATE

PROJECT SUMMARY
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GÖNÜLLÜ DEĞİŞİM
PROGRAMI

GÖNÜLLÜ
TURIZMI

YURTDIŞI
GÖNÜLLÜ
DEĞİŞİM
PROGRAMLARI

GÖNÜLLÜ
REHBER

SOSYALBEN AKADEMİ
ALT PROGRAMLARI

SOSYAL
KULUÇKA
KAMPI

CAMPING
FOR
COMMUNITY

SosyalBen Akademi 2018 Ocak ayından beri yürüttüğü
gönüllü değişim programı sayesinde onlarca gönüllüyü
ülkemizde ağırlamıştır. Hindistan, İngiltere, Amerika,
Kanada gibi dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye
gelen gönüllüler 3 ana program olan; Tarım ve Çiftçilik,
Çocuk Bakımı ve Gelişimi, Suriyeli Mülteci Desteği
(Agriculture & Farming, Childcare & Development, Syrian
Refugee Support) birini seçerek ülkemizde gönüllülüğü
deneyimlemektedir. Programın süresi katılımcının tercihinde
olmak üzere 1 – 3 hafta arası değişmektedir.
SosyalBen Akademi yurtiçi ve yurtdışı partnerleriyle yaptığı iş
birlikleri sayesinde yurdışından gelen gönüllülere Türkiye’de
unutulmaz bir deneyim yaşatmaktadır.
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EĞİTMEN EĞİTİMİ
Kurum olarak gerçekleştirdiğimiz eğitmen eğitimleri ile
öğretmenlere ve eğitim kurumlarına farklı bakış açıları
kazandırmayı, artan farkındalıklarını hem kurumlarına
hem de öğrencilerine sürdürülebilir bir şekilde
yansıtmalarını hedefliyoruz.
Öğretmenler aldıkları bu eğitimin sonunda ‘’Sosyal
Sorumluluk, Sosyal Girişimcilik, Toplumsal Öğrenme
,Proje Yazımı’’ gibi konuların detaylı bir teorik eğitimden
geçmektedir. Bu konular dahilinde aldıkları teorik eğitimin
uygulamada karşılığını bulma şansı yakalayacaklardır.
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GÖNÜLLÜ REHBER

Eğitmen Eğitimi
Temel Hedefleri
Öğretmenlerin motivasyonuna katkı, pozitif çalışma
ortamı
Öğretmenlerin kuruma bağlılığının sağlanması
Öğretmenlerin ilgi alanlarının desteklenmesi
Sosyal konuların eğitim kurumunun kültürüne
entegre edilmesine katkı
Öğretmenlere gönüllülük deneyiminin yaşatılması
Öğrendikleri Service Learning yöntemi ile kendi
branşlarındaki müfredatı toplumun yararına
çevirerek öğrencilere aktarılması

SosyalBen Akademi 2018 Ocak ayından beri yürüttüğü
gönüllü değişim programı sayesinde onlarca gönüllüyü
ülkemizde ağırlamıştır. Hindistan, İngiltere, Amerika,
Kanada gibi dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye
gelen gönüllüler 3 ana program olan; Tarım ve Çiftçilik,
Çocuk Bakımı ve Gelişimi, Suriyeli Mülteci Desteği
(Agriculture & Farming, Childcare & Development, Syrian
Refugee Support) birini seçerek ülkemizde gönüllülüğü
deneyimlemektedir. Programın süresi katılımcının tercihinde
olmak üzere 1 – 3 hafta arası değişmektedir.
SosyalBen Akademi yurtiçi ve yurtdışı partnerleriyle yaptığı
iş birlikleri sayesinde yurdışından gelen gönüllülere
Türkiye’de unutulmaz bir deneyim yaşatmaktadır.

Projelerini hayata geçirmek isteyen öğrencilere,
öğretmenlerin rehberlik edebilmesi, doğru
yönlendirilebilmesi
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GÖNÜLLÜ TURİZMİ

Türkiye’de bir ilk niteliğinde olan ‘Gönüllü Turizmi’
Voluntourism anlayışıyla yola çıkmıştır. Gönüllü katılımcıların
yaşadıkları bölgelerin zenginliklerini tanıması, kültürel
farkındalığın oluşması hedefiyle başlatılan ve gittikçe
kapsamını genişleten Gönüllü Turizmi, ‘’turizm ile
gönüllülük’’ kavramlarına odaklanmaktadır.
Proje kapsamında katılımcılar, gönüllülerin rehberliğinde
kültürel yaşamı deneyimlerken aynı zamanda bölgeye
özgü faaliyetlerde gönüllü olarak çalışabilmektedir.
Gönüllü Turizmi hem gönüllü çalışma kavramına olan
ilginin artmasını, hem de öğrencilerin farklı bölgelere ait
yaşam deneyimlemesini hedefler. Aynı zamanda turizmde
gönüllülük kavramı üzerine odaklanarak, daha sürdürülebilir
bir turizm anlayışına yönlendirir.
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CAMPING FOR COMMUNITY

Katılımcıların seçilen bir bölgeye kamp kurarak, bölgenin
sorunlarını belirleyip çözüm aradıkları bir süreç olan
Camping For Community(CFC) sorun analizine, çözüm
grupları oluşturulmasına, çözümlerin raporlandırılmasına ve
uygulama aşamalarına odaklanmaktadır.
Katılımcılar farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde
bulunarak sorunlara sahada çözüm ararken, ürettikleri
çözümü anında uygulama şansı yakalamaktadır.
Camping For Community ile toplumsal sorunlara
duyarlılık, gözlem ve sorun çözme becerilerinin
gelişmesi, etkin iletişim kurma ve grup çalışmasında tecrübe
sahibi olunması hedeflenmektedir.
SosyalBen Akademi yurtiçi ve yurtdışı partnerleriyle
yaptığı iş birlikleri sayesinde yurdışından gelen
gönüllülere Türkiye’de unutulmaz bir deneyim
yaşatmaktadır.
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SAHA ÇALIŞMALARI

Kuluçka Kampı programı katılımcılara sosyal girişim alanını
günlük gezilerle tanıma imkanı verir ve alanda proje
geliştirmek isteyenlere olanak sağlar.
Proje süresi boyunca danışmanlarımız eşliğinde katılımcılar
anlık veya uzun süreli sorunlarına çözüm ararlar.
Önceden hazırlamış olduğumuz network ve eğitim listesi
sayesinde, katılımcılar projelerine uygun uzman kişilerle
süreci devam ettirir, sağlayacağımız eğitimler aracılığıyla
katılımcılar proje için uygun kişisel gelişim ve teknik
eğitimleri alırlar.

12

SOSYAL KULUÇKA KAMPI

Saha, katılımcıların dezavantajlı bölgelerde bizzat
bulunarak yaptığı çalışmalar bütünüdür. Katılımcılar
için farklı bir deneyim olan saha çalışmalarımız belki
de en yoğun şekilde sosyal sorumluluk kavramıyla iç
içe olunduğu zamanlardır.
Saha süresi boyunca katılımcılar çocuklarla birlikte
resim, müzik, tiyatro, dans, spor, yaratıcı
yazarlık, yaratıcı drama gibi başlıklar altında atölye
çalışmaları yapar, eğlenceli ve verimli zaman geçirirler.
Bu çalışmaların planlanması, malzemelerin
hazırlanması ve çocuklara aktarılması gibi her
aşamada katılımcılar bizzat görev alır.
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REFERANSLARIMIZ

EĞİTİM KURUMLARI

KAMU KURUMLARI

BİREYSEL ÖĞRENCİLERİMİZİM OKULLARI

KURUMSAL FİRMALAR
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