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SAHADAN HABERLER / HATAY 
 
Çocuklar için Sahadayız 
 

Nisan-Temmuz dönemi boyunca Antakya, 
Narlıca, Altınözü ve Reyhanlı’da düzenlediğimiz 
psikososyal destek (PSS) etkinlikleriyle toplam 
326 çocuğa ulaştık.  
 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı vesile bilerek 
rehabilitasyon merkezindeki çocuklarla 'oyun 
buluşması' etkinliği düzenledik. Resim boyama 
ile el becerilerini geliştiren oyunların oynandığı 
etkinlikte çocuklar eğlenirken öğrendik. 
 

Çocukları güçlendirmek ve farkındalıklarını 
arttırmak için düzenlediğimiz tek oturumluk 
PSS etkinliklerimize ise Nisan-Temmuz 
arasında toplam 168 çocuk katıldı. Çocuk 
hakları, hijyen farkındalığı, sportif etkinlikler gibi 
tematik konularda ve 23 Nisan gibi özel günler 
için düzenlediğimiz etkinliklerin ardından 
çocuklara kırtasiye paketi ve maske dağıtımı 
yaptık. 
 

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü 
kapsamında, Aile Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediğimiz etkinlikte 
Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu ilçelerinde çadır 
alanlarında, çalıştırılan çocuklar Karagöz-
Hacivat izledi, yarışmalara katıldı, müzikli 
oyunlarla bu özel günün tadını çıkardı. Etkinlik sonunda çocuklara oyuncak dağıtımı yaptık.  
 
 

Özel Gereksinimli Çocuklar için Oturumlar 
 

Okullarda uyguladığımız ‘Çocuk Hakları’ ve 
‘Kız Çocuklarını Güçlendirme Programı’ 
oturumlarına bedensel engelli çocuklar 
katılım sağladı. Ayrıca Narlıca Toplum 
Merkezi’nde bedensel engelli ve işitme 
engelli çocuklar ile PSS Etkinlileri 
uyguladık.  
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Mentorluk-Ev Ödevi Desteği Devam Ediyor  
 

Nisan-Temmuz döneminde 110 çocuğa ev ödevi desteği 
verdik. Mentorlarımız, çocukların ihtiyaçlarını gözlemledi 
ve katılımcılara okul ihtiyaçları için malzemeler, çantalar 
ulaştırdı. Çocukların İngilizce dersinde yaşadığı 
sıkıntılardan dolayı İngilizce desteği sağladık; bir 
gönüllümüz haftanın iki günü yüz yüze İngilizce dil eğitimi 
verdi.  

Çocuk Komitesi 

Çocukların kendini ifade edebilmeleri, farkındalıklarını 
arttırmak ve çocuk katılımını sağlamak için 2 ayrı 
lokasyonda  ‘Çocuk Komitesi’ kurduk. Reyhanlı ve 
Antakya’da kurulan ve toplam 20 çocuğun katıldığı 
komitelerin ortak bir dijital gazete çıkarması için 
çalışmalarımız sürüyor.  
 

Pozitif Ebeveynlik Oturumları  

4 ayda 116 ebeveyne ulaştığımız bu oturumları psikologlarımız ve PSS ekibimiz yürüttü. Ayrıca ‘Engelliler 
Haftası'nı vesile bilerek, rehabilitasyon merkezine gelen engelli çocukların aileleri için de bir oturum 
düzenledik. Oturumların sonunda ebeveynlerin sorularını cevapladık,  ebeveyn-çocuk ilişkisini 
güçlendirecek önerilerde bulunduk. 

Savunuculuk Çalışmaları 

UNICEF ve Hayata Destek iş birliğinde Mayıs 
ayında düzenlediğimiz yuvarlak masa 
toplantısında, Hatay’da okula devam etme 
konusunda Suriyeli çocukların yaşadıkları 
sıkıntılar ve çözüm önerilerinin konuşmak 
için sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurumlarıyla bir araya geldik. 14 kurum 
temsilcisinin katıldığı toplantı sonrası, okula 
devamın sürekliliği için ortak çalışmaların, 
iletişimin arttırılması ve savunuculuk 
faaliyetlerinin daha aktif bir şekilde 
yapılması kararı alındı.  
 

 
Kapasite Geliştirme Eğitimleri  
 

Yerel dernekleri ve kurumları desteklemek amacıyla devam eden programımız kapsamında üç yerel 
dernekten ve bir kamu kuruluşundan toplam 47 kişiye ‘Çocuk Güvenliği Eğitimi’ verdik.  Ayrıca üç yerel 
dernekten toplam 48 kişiye ‘Mülteci Hukuku’ eğitimi verdik.  
 
Çevrimiçi Bilgilendirme Oturumları  
 

Hatay sahası olarak, Nisan-Temmuz ayları arasında topluluk gönüllülerimizle birlikte sahalarda 
bilgilendirme oturumları düzenledik; toplam 1033 kişiye ulaştık. Ayrıca kadınların hakları, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddete karşı yapılabilecekler, sağlık, adli yardım temel hak ve hizmetlere erişim gibi 
konularda kadınlara yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme oturumlarına 716 kadın katıldı.   
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