
Çocukları deprem, hortum, sel, kar fırtınası, tsunami, çığ gibi doğal afetler hakkında bilgilendirin, doğal afetlerin nasıl oluştuğunu
onlarla paylaşın. Doğal afetler gerçekleştiğinde neler olabileceği ile ilgili çocuklarla konuşun, onların da fikirlerini paylaşmalarına
alan açın.
Çocuklara doğal afetler ile ilgili bilgilendirmeyi basit deneyler ve çocuk dostu demonstrasyon & videolar ile yapabilirsiniz.
Doğal afet paylaşımlarını yaparken çocuklarda korku, panik ve güvensizliğe sebep olmamaya özen gösterin. Çocukları korku ve
endişe yaratarak değil, ilgilendirerek afete hazırlamak, güçlendirmek önemlidir. Bu yaklaşım, çocukların afet yaşandığında travma
yaşamaları riskini azaltıp, kaos ortamının bilinmezliğinde kaybolmalarını önleyebilir.
Çocuklar doğal afetler ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra, onlarla özellikle kendi yaşadıkları bölgede görülme ihtimali yüksek
olanlardan başlayarak simülasyon ve tatbikatlar  yapın, o anda ne yapmak gerektiğini deneyimletin.
Doğal afetlere ek olarak ev içi kazalar, ev içi yangınlar vb. ev içi acil yardım durumlarında çocukları yapılması gerekenler ile ilgili
bilgilendirin.
Çocuklardan başka acil yardım çağrısı yapabilecek birilerinin olmadığı durumlar için, çocuklara acil durumlarda aranması gereken
numaralar hakkında bilgi verin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni hangi durumlarda kullanması gerektiğini  aktarın.  Acil yardım
aramalarında,  adres, isim ve telefon numarası bilgisini vermesi gerektiğini aktarın.
Okullarda/toplum merkezlerinde oluşabilecek olası kazalar ile ilgili okul/kurum afet planlarınızı çocuk dostu hale getirin,
çocuklarla paylaşın ve çocukların görebileceği yerlere bilgilendirme posterleri asın.      
Doğal afetler ile ilgili afete hazırlık aşamasının önemini temel alan, yaşadığımız alanları afete hazır hale getirebilmek için
çocukları sürece dahil ederek neler yapabileceğinizi konuşun. Çocuklarla basit malzemelerle bir sismograf deneyi yapabilirsiniz.
Çocuklarla birlikte aile/okul/kurum afet planı oluşturun, afet  çantasını  birlikte hazırlayın,  onların da dile getirdiği ihtiyaçlarını afet
çantasına dahil etmeyi unutmayın. Bir çocuğun afet çantasına oyuncak koyma talebi duyulması ve karşılanması önemli bir
ihtiyaçtır, çantada sınırlı kapasite olduğu ile ilgili çocukla konuşup, buna uygun oyuncak seçimini kendisinin  yapmasına  alan
tanıyın. Örneğin, bir bisküvi paketi büyüklüğünde bir  oyuncağı  dahil  edebileceğinizi belirtebilirsiniz .

AFET ÖNCESİNDE

AFET SIRASINDA
Afette ve acil durum sırasında, normal koşullarda çocuk koruma ve çocuk güvenliği açısından kullandığımız araçlarımız işlevsel
olmayabilir. Bu sebeple, afette ve acil durumlarda müdahale ekibinde yer alan kurumlar olarak Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliği
Standartları ve Çocuk Katılımı kapsamında olası riskleri belirlemek, çocuk dostu ve çocuk  merkezli  bir afet  yönetimi  planı yapmak
çocukların öncelikli yararı için çok önemlidir.

Çocuklar için fizik ve ruhsal olarak güvende hissedebilecekleri çocuk dostu alanlar oluşturun .
Afetin farkında olan ve/veya tetikleyici görüntülere maruz kalan çocuklarla yaşına uygun, anlayabileceği düzeyde bir dille, olay ile
ilgili kısaca bilgi vermeye özen gösterin .
Afet durumunda çocukların karşılaşabilecekleri zorluklar ile ilgili onları duygusal olarak güçlendirmeye çalışın. Çocuklar, afette ve
acil durumlarda yoğun duygular yaşayabilirler, her çocuk, kendisine özgü tepkiler verebilir; bu sebeple çocuklara desteğinizi
hissettirmeniz ve güvende oldukları mesajını vermeniz önemlidir.  
Çocukların korku ve endişelerini şefkatli bir şekilde dinleyin, duygularını bastırmaya  çalışmayın; bu tür durumlarda hissettiğimiz
bütün heyecan, korku, güvensizlik, panik, endişe duygularının normal olduğunu belirtin . Duyguların paylaşıldığı ortamlar hazırlayın
ve "Neye ihtiyacın var?" sorusunu sorun. Siz de kendi duygularınızı dile getirmeyi unutmayın.
Çocuk/lara yönelik bir istismar endişesi/riski oluştuğunda ilk olarak çocuk/ları güvenli alanlara alıp, risk ile ilgili bildirimleri yapın.
Afetten etkilenen ve/ya acil durum bölgesinde çocuklarla çalışma yürüten kurumların listesini çıkarın. Afet ve/ya acil durum
sebebiyle Çocuk Koruma Servis Haritası'ndaki aktörlerin hizmet sağlayıp sağlamadığını sık sık kontrol edin. 
Risk analizi yaparken çocuklara yönelik sizin tespit ettiğiniz ve çocukların belirttiği olası riskleri belirtmeyi unutmayın.
İhtiyaç analizi yaparken afetten etkilenen çocuklara özgü ihtiyaçları sürece onları da dahil ederek belirtmeyi unutmayın.
Müdahale planı yaparken çocuklara yönelik öncelikli yararın belirlenerek, çocuk dostu ve çocuk katılımının olduğu bir müdahale
planı hazırlamaya özen gösterin. Çocuk Koruma kapsamındaki endişeler ve riskleri uygun birimlere hızlıca yönlendirmeyi ve
takibini yapmayı unutmayın.
Çocukların kendilerini iyi ve güvende hissedebilmeleri için gündelik ritüelleri önemlidir. Örneğin, uyurken sesli kitap okuma,
sevdiği bir şarkıyı söylemek, en sevdiği oyunu oynamak gibi afet koşullarında yerine getirebilecekleri ritüeller için uygun ortam
oluşturun .
Çocuklar için ilk desteği ebeveynleri sağlayacak olsa bile, ihtiyaç halinde destek verebilecek psikolog, pedagog, öğretmen gibi
uzman personellerin bölgede hazır olmasını sağlayın.
Afet bölgesinde çocukların fotoğraflarının çekilmesini, video kaydı yapılmasını önlemeye çalışın; kurum olarak afet bölgesinden
çocuk fotoğrafları paylaşmayın. 



Afet bölgesinde çocukların bilgilerini, hikayelerini çocuk koruma alanında çalışan ve yönlendirme yapmak istediğiniz uzman
kurumlar dışında hiçbir kurum, kişi ve medya ile paylaşmayın
Çocukları afet bölgesinde yardım/para karşılığında onlardan talepte bulunan, istismar ve sömürü potansiyeli bulunan durumlara
karşı uyarın, onları böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen güvendikleri (aile, STK çalışanı, psikolog vb) yetişkinler ile
paylaşmalarını belirtin.
Afet bölgesinde orta ve uzun vade çalışma yürütmeyi planlıyorsanız bir Çocuk Güvenliği Odak  Kişisi belirleyin. Çocuk Güvenliği
Odak Kişisi afet bölgesindeki olası riskleri belirleyip, güncelleyip, kurumu/kurumları harekete geçirebilir.
Afet bölgesinde çocukların kullanımına uygun güvenli tuvalet ve banyo altyapısı oluşturun.
Çocukların afet sonrasında belirebilecek karanlık korkusuna önlem alabilmek için kurulacak kamp alanlarının ve/veya çocuk dostu
alanların aydınlatmalarına özen gösterin.
Çocuklara mevsim şartlarına uygun kıyafetler sağlayın. Afet yaz aylarında yaşandıysa afet bölgesinde oluşturulan çocuk dostu
alanlarda gölgelik eklemeyi unutmayın, kış aylarında yaşandıysa sıcak alanlar sağlayın .
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'Afette ve Acil Durumlar Çocuk Güvenliği' videomuzu izlemek için tıklayın. 

https://www.youtube.com/watch?v=XbyJyrPCkdo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XbyJyrPCkdo&feature=youtu.be

