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SUNUŞ

Naz Sağlam
Direktör
Small Projects Istanbul

SUNUŞ
2020’ye ait bu faaliyet raporumuzu, pandemi döneminin zorlayıcı etkilerinden
kaynaklı olarak gecikmeli de olsa paylaşabildiğimiz için heyecan duymaktayız.
2020’nin olağanüstü bir sene olmasının yanında, yıllık faaliyetlerimizi ilk kez
sunma özelliği taşıdığı için bu raporun bizim için ayrıca bir değeri olduğunu da
belirtmek isterim. Umuyoruz ki, bolca emek, inanç, umut ve dayanışma ile
geçen bir senelik yolculuğumuza eşlik etme fırsatı bulacaksınız.
Küresel toplumumuzun belki geri dönüşü olmayacak bir döneme girdiğine, bu
dönemin hayatımızın birçok alanına nüfuz ederek neleri değiştirdiğine ve
değiştirebileceğine her geçen gün tanık oluyoruz. Sistemlerimizi oluşturan
yapılar, süreç ve uygulamalar kendilerini yenilemeye ve dönüştürmeye mecbur
kalıyor. Bu dönüşüme, kendimizin olduğu kadar bireylerin, toplulukların,
paylaştığımız çevrenin ve içinde yaşadığımız bu güzel doğanın kapasite ve
ihtiyaçlarını ne kadar dahil edersek o kertede pozitif ve sürdürülebilir sonuçlar
elde etme fırsatımız oluyor. Small Projects Istanbul’un bu noktadaki yaklaşımı,
çeşitlenen, artan ihtiyaç ve kapasiteler karşısında yanıt verebilme yeteneğini
geliştirmek, hak, ihtiyaç ve topluluk temelli çalışmalar için işbirliklerini artırmak,
hem organizasyonel olarak hem de katılımcı topluluğu için güç ve
dayanıklılıkları artırmak oldu. Temel ihtiyaçlara erişim için ayni destek, bilgiye ve
servislere erişim için danışmanlık ve yönlendirme çalışmaları, uzaktan eğitime
erişim için bilgilendirme ve takip, hak ve hizmetlere erişimde yaşanan zorlukları
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görünür kılma, çocuklar için informal eğitim olanakları, yetişkinler ve
bakımverenler için iyi olma halini destekleyici oturumlar ve geçim kaynaklarını
destekleyici ev içi üretim fırsatları pandemi dönemindeki temel faaliyetlerimizi
oluşturdu.
SPI’nın öne çıkan gücü, katılımcı topluluğu için fiziksel olarak erişilebilir, güvenli
alan sağlayan ve aktif olan bir Toplum Merkezi’nin varlığı olmuştur. Pandeminin
fiziksel kısıtlamaları ile çalışmaları uzaktan yürütmenin gerekliliği bizi topluluğa
erişme ve kapsayıcı uygulamaları hayata geçirmede alternatif yöntemlerden
faydalanmak, daha yaratıcı düşünmek ve daha hızlı aksiyon almak anlamlarında
güçlendirdi. Takımımız, gönüllülerimiz, fon sağlayıcılarımız, partnerlerimiz ve
tüm destekçilerimizin bu süreçte gösterdikleri alaka ve esneklik ile bu raporda
paylaştığımız çalışmaları hayata geçirebildik.
Pandeminin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen gruplardan olan mültecilerin
yaşam kalitesini artırmak için maddi, manevi ve diğer şekillerde katkı sağlamış
olan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyorum.
Yaşamın her alanında daha özgür, daha eşit, daha çok dahil olduğumuz ve daha
çok dahil ettiğimiz, fiziksel temasımızı geri kazandığımız ve ruhsal temasımızı
pekiştirdiğimiz günlerin temennisiyle.
Naz Sağlam
Direktör
Small Projects Istanbul
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SMALL PROJECTS ISTANBUL
HAKKINDA
Small Projects İstanbul (Zeytin Ağacı Derneği) 2015’ten beri İstanbul, Fatih’te
faaliyet gösteren, topluluk temelli bir sivil toplum kuruluşudur. Misyonumuz,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olaylar doğrultusunda yerlerinden edilmiş
mülteci topluluğun yaşamlarını İstanbul’da ve ötesinde yeniden inşası için
birlikte çalışmaktır. Vizyonumuz, toplumun entegrasyonu, toplumsal katılım ve
güçlendirme olmak üzere özellikle çocuk, genç ve kadınlara odaklanmaktır.
250’ın üstünde aile ve 400’e yakın çocuk ve gençten oluşan topluluğumuz aktif
olarak aktivitelerimize katılmakta, Zeytin Ağacı Derneği Toplum Merkezi’nde yüz
yüze ve son zamanlarda online olarak sunduğumuz hizmetlerden
faydalanmakta, uygulama ve deneyim paylaşımında bulunmaktadır.

2018'de, Kadın İktisadi İşletmemiz, Muhra’yı hayata geçirdik. Muhra sosyal
girişimimiz ile mülteci kadınlara sosyal ve profesyonel olarak gelişebilecekleri, el
becerileri yoluyla kendileri ve aileleri için gelir elde etmeleri fırsatları ve
kaynakları yaratmayı hedefliyor; cinsiyet eşitliğini ve kendi kaderini tayin hakkını
teşvik ediyoruz.
Small Projects Istanbul | FAALİYET RAPORU 2020
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ZEYTİN AĞACI DERNEĞİ
TOPLUM MERKEZİ
Zeytin Ağacı Derneği Toplum Merkezimiz, topluluk oluşturmayı, aidiyet
duygusunu ve iyi olma halini teşvik ederek var olur ve gelişir. Merkezimiz,
topluluğun eğitim, koruma, psiko-sosyal destek ve sosyal servislere erişimini
artırmak için güvenli ve çocuk dostu bir alan sağlamaktadır. Aylık olarak 50’nin
üzerinde etkinlik ve çeşitli hizmetler sunduğumuz beş katlı merkezimizin
bilgisayar laboratuarına, üç aktivite odasına ve Kadın İktisadi İşletmesi faaliyetleri
için iki atölye alanına erişimi bulunmaktadır.

Covid-19’un getirdiği kısıtlamalar, zorluklar ve artan ihtiyaçlar neticesinde Mart
2020’den itibaren Toplum Merkezimiz, kaliteli topluluk hizmetlerine erişimin
devamlılığı için bir çevrimiçi bağlantı alanına dönüşmüştür.
200’den fazla aile online eğitim ve psiko-sosyal aktivitelere katılmış, hak ve
hizmetlere erişimi iyileştirmek adına danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
almışlardır.
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TOPLULUK ERİŞİMİ
Topluluğumuz, SPI için en büyük güç ve varoluşumuzun temel nedenidir.
Takımımız, yerel topluluğun entegrasyonu ve bir arada ve barış içinde yaşamı
kolaylaştırmak için birey ve ailelerle yakınlık ve esneklik içinde çalışır.
SPI’nın Topluluğa Erişim operasyonları toplumun ihtiyaçları, istekleri ve
kapasiteleri doğrultusunda topluluk oluşturma, katılım ve insani gelişim
amaçları altında hizmetler ve aktiviteler sunan birden fazla kanala sahiptir.
Topluluğun aktif katılımı ve devamlı geri bildirim, operasyonların tasarımı ve
sunumu için temel elementleri oluşturur.

Topluluğa Erişim hizmetlerimiz aşağıdaki alanlara
odaklanmıştır:

Bilgiye Erişim

Hak ve Hizmetlere
Erişim

Eğitim Desteği
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BİLGİYE ERİŞİM
Haklar, hizmetler, düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili güncel bilgilerin
sağlanması, özellikle Covid-19 ile ilgili önemli gelişmeler konusunda topluluğun
bilinçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Seminerler ve eğitimler bilgi
düzeyini, topluluk etkileşimini ve koruyucu önlemleri geliştirmeye odaklanmıştır.

COVID-19 düzenlemeleri, kamusal
açıklamalar ve hizmetler, uzaktan eğitim ve
mesleki eğitim fırsatları hakkında düzenli
güncellemeler aldı.

Depreme Hazırlık Eğitimlerine katıldı.

Uzaktan Eğitim Sistemi (EBA) Eğitimine
katıldı.
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HAK VE HİZMETLERE ERİŞİM
Topluluğun, optimum desteği almaya devam etmesini sağlamak için, özel
kuruluşlar ve kamu kurumlarıyla işbirliği ile ağımızı genişlettik.

Vakalarıyla ilgili destek almak için uzman
ortaklara ve hizmetlere yönlendirildi

Ücretsiz meme ve serviks kanseri taraması
yapıldı. Bu hizmet, Avrupa Ülkeleri Meme
Kanseri Koalisyonu tarafından sağlanmıştır.

7-12 yaş arası çocuklar için kırtasiye
malzemeleri teslim aldı. Bu hizmet Kızılay
tarafından sağlanmış ve SPI tarafından
koordine edilmiştir.

Tek seferlik nakit kira desteği aldı (₺630).
Bu hizmet Kızılay tarafından sağlanmış ve
SPI tarafından koordine edilmiştir.

3 aylık nakit kira desteği (₺1150) aldı. Bu
hizmet Kızılay tarafından sağlanmış ve SPI
tarafından koordine edilmiştir.
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SEKTÖR KOORDİNASYON
OFİSLERİNE RAPORLAMA
Niteliksel ve niceliksel verilerin toplanmasında sektör koordinasyon ofisleri ile
işbirliği, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planında (3RP) daha kapsamlı
görünürlük, ihtiyaç analizi ve iyileştirmeler sağlamaktadır.

Formal eğitime erişimde yaşanan
sorunlar BMMYK’ye raporlanmıştır.

Nakit-Bazlı Müdahele Programı
BMMYK’ye raporlanmıştır.
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EĞİTİM DESTEĞİ
2020 yılında eğitsel malzeme ve gereçler dağıtarak ve burs vererek
topluluğumuza eğitim desteği sağladık.
Kasım 2020 itibariyle, akademik başarılarıyla öne çıkan ve yüksek öğrenimlerine
Türkiye'de devam etmek isteyen ODKA bölgesinden gelen genç mültecileri
desteklemek için SPI Üniversite Burs Girişimi'ni (SPI-USI) başlattık.

Etkinliklerimize katılabilmek için eğitim
malzemeleri aldı.

Üniversite eğitimleri için Philip Bourke ve
Sally Bourke Bursları aldı. Burslar, Sally
Bourke'un anısını onurlandırmaya
adanmıştır.

Özel bağışçılar tarafından bağışlanan
dizüstü bilgisayara erişti..
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AYNİ DESTEK
COVID-19 salgını nedeniyle doğrudan destek sağlama çabalarımızı
yoğunlaştırdık.
Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemelerini satın
alabilmek için ön ödemeli alışveriş kartı aldı.
Kurumsal Bağışlar, Turkish Philanthropy Funds ve
Intrepid Foundation tarafından COVID-19 Topluma
Yardım Fonu çerçevesinde finanse edilen ve SPI
tarafından koordine edilen “Korunmasız Olanlar için
Güvenlik Ağı Örelim” projesinin bir parçasıydı.

Kışlık giysiler satın almak için kupon aldı. Bu nazik
bağış Hasher Ahmed Bey tarafından yapılmıştır.
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PROGRAMLARIMIZ
2020 yılında aşağıdaki alanlarda proje ve faaliyetler
gerçekleştirdik:

Eğitim

Psiko-Sosyal Destek

Sosyal Uyum

Kadınlar için Yetenek
Geliştirme & Geçim Kaynağı

Kapasite
Geliştirme

Gönüllülük
Programı
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EĞİTİM
Eğitim programımızın faaliyetleri şu ilkeler çerçevesinde
oluşturulmuştur:

Topluluk tarafından arzu edilen eğitsel aktivitelerin nitel ve nicel olarak
geliştirilmesi.
Okula kayıt olmuş ve örgün eğitimine devam eden,
•
Eğitsel ve sosyal çevresine entegre olan,
•
Okul başarısında artış sağlayan,
•
Gerekli eğitsel materyal ve ekipmana ulaşabilen,
•
Alternatif öğrenme ortamları ve yöntemlerine uyum sağlayan,
•
Yaşam becerilerinin gelişmesinden faydalanan
çocuk ve genç sayısının arttırılması.

Eğitim programındaki aktiviteler şu ana prensipler
çevresinde oluşturulmuştur:

Mültecilerin ulusal eğitim sistemindeki kapsamının artışı yoluyla örgün
eğitime erişim.

Geniş kapsamlı beceri ve deneyimlere sahip kolaylaştırıcılar/gönüllüler tarafından
uygulanan, müfredat dışı etkinlikler yoluyla sunulan informal
eğitime erişim.
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Eğitim hedeflerimiz doğrultusunda 85 çocuk ve gence (4-18 yaş) yönelik ayda
ortalama 50 eğitim ve beceri geliştirme faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu etkinlikler
arasında Türkçe, Arapça ve İngilizce sohbet kulüpleri, ev ödevlerine destek,
bilgisayar okur yazarlığı atölyeleri, kodlama, geleneksel el sanatları atölyeleri,
sanat kulübü, spor, dans ve yemek pişirme kulübü yer almaktadır.
Örgün ve informal eğitime ulaşan çocuk ve genç sayısı artırmayı hedefleyen
eğitim programımızın uygulanması “Mülteci Çocuklar ve Yetişkinler için
Entegrasyon ve Güçlendirme Projesi” kapsamında MTÜ Mondo ve Estonya
Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.
Phoenix Space projesi kapsamında, 20 lise öğrencisinin uzay bilimi bağlamında
matematik, elektronik, fizik, proje yönetimi ve teknik konularda temel
yetenekleri gelişti.
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PSİKO-SOSYAL DESTEK
ÇOCUKLAR
MAYA Vakfı tarafından organize edilen bir dizi sanat terapi seansına katıldık.
Seanslar, çocukların geçmiş travmalarını sanatsal ifade yoluyla hafifletmeyi
amaçladı. Yine Maya Vakfı’nın organizasyonuyla, çocukların kamera ve fotoğrafı
iyileşme aracı olarak kullandıkları PhotoLift atölyesine katılım sağladık.

YETİŞKİNLER
Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı kapsamında
düzenlediğimiz “Kadın Dayanışma Grupları”na 30 mülteci kadın katıldı. Grup,
ihtiyaç sahiplerine psikososyal destek sağlamayı amaçlamıştır. Oturumlar, Covid19 öncesi ve sırasında gerçekleşti. Ana amaç, kadınların İstanbul’da mülteci
olarak deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları ifade etmelerine destek olmaktı.
Oturumlar, mevcut kaynakları hayata geçirmeyi amaçlamış ve grup içinde
kolektif çözümlerin paylaşılmasını sağlamıştır. Konular, kadınların sosyal ve
kişisel kaynakları, problem çözme, öz bakım ve kontrolümüz altındaki ve
dışındaki olayları anlama konularına odaklandı. Oturumlar; vücut hareketi,
oyunlar, çizim, drama teknikleri gibi terapötik dışavurumcu sanatsal teknikler
kullanılarak yürütülmüştür.
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SOSYAL UYUM
Sosyal uyum programı kapsamında, çeşitli etkinliklere katılma yoluyla
topluluğun üyeleri ve yerel gençler arasındaki ilişkileri ve dayanışma duygusunu
güçlendirmeyi amaçladık. Uyuma yönelik eğitsel ve rekreasyonel etkinlikler
geliştirerek ve uygulayarak misyonumuzu destekleyen bir üniversite öğrencisi
gönüllüler ağı oluşturduk.
İnteraktif eğitim ve rekreasyon etkinlikleriyle genç mülteciler ve yerel öğrenciler
arasında köprü kurmaya odaklanan bir etkinlik programı yürüttük. Projeyi
Robert Kolej ve gönüllüleri ile birlikte hayata geçirdik.
Koç Üniversitesi işbirliği ile, mülteciler ile Türkiyeli öğrenciler ve gönüllüler
arasında köprü kurmak için sadece genç kızlara yönelik bir projeyi hayata
geçirdik.
Aynı zamanda çocuklar ve gençler çeşitli film gösterimleri ve gezilere (Rahmi
Koç Müzesi, Pera Müzesi, Cekul Center, İstanbul Modern Sanat Galerisi,
Miniatürk Müzesi) katıldı.
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Kadınlar için Beceri Geliştirme ve
Geçim Kaynağı
MASKENİN ARDINDA BİR GÜLÜMSEME:
İstanbul’daki Mülteci Kadınlar tarafından El Emeği ile Üretilen
Yeniden Kullanılabilir Yüz Maskelerinin Dağıtımı
İnsani Yardım Gönüllüleri İş Başında (HVA) projesi kapsamında, AB Yardım
Gönüllülerimiz topluluğumuz ile beraber ve topluluğumuz için yeniden
kullanılabilir maskelerin üretimi ve dağıtımına yönelik bir proje yürüttü.
“İstanbul’daki Mülteci Kadınlar tarafından El Emeği ile Üretilen Yeniden
Kullanılabilir Yüz Maskelerinin Dağıtımı” projesi kapsamında, SPI 2 AB Yardımı
Gönüllüsü ile işbirliği yaparak 11 zanaatçı mülteci kadını 2.000 adet yeniden
kullanılabilir yüz maskesinin üretimi ve eğitimine dahil etmiş, mesleki yetenek
gelişimini ve topluluğa geri kazandırmayı teşvik etmiştir.
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MESLEKİ EĞİTİM VE GELİR KAYNAKLARINA ERİŞİM
Intrepid Vakfı tarafından fonlanan proje, 42 kadına mesleki ve sosyal beceri
edinme, sosyal entegrasyon ve geçim kaynağı aktivitelerine katılma fırsatı
yaratmıştır. Beceri geliştirme programı bilgisayar okur-yazarlığı öğrenme,
liderlik, perakende satış ve teknik el becerilerini (basit dikiş, ileri terzilik, baskı ve
takı tasarımı) geliştirme ve uygulama anlamında üretim imkanları sunmuştur.
Proje, ekonomik katılımda gerekli olan teknik ve sosyal kapasitelerin artırılması
için farklı perspektiflerden zenginleştirilmiştir. Mülteci kadınlar için mesleki
öğrenim, ev içi üretim ve geçim faaliyetlerini sürdürmek için Kadın İktisadi
Girişimi'nin (Muhra) satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirerek pazara erişimini
artırmak da projenin hedeflerinden olmuştur.
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KAPASİTE GELİŞTİRME
İNSANI YARDIM GÖNÜLLÜLERİ İŞ BAŞINDA (HVA) VE SUDHAV3
Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO)
tarafından finanse edilen AB Yardımı Gönüllüleri programı altında ve MTU
MONDO, ADRA Slovakya ve ADICE işbirliklikleriyle, Avrupa Birliği Yardım
Gönüllülerinden Martin, Lucia ve Aya’yı misafir ettik. İletişim, kaynak yaratma,
programlar ve gönüllü koordinasyonu ve gelir getirici faaliyetler konularında
destek veren gönüllü arkadaşlarımız, organizasyonel kapasitemizi
güçlendirmişlerdir.

BMMYK KAPASİTE GELİŞTİRME
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin kapasite geliştirme eğitim
programı kapsamında, organizasyonel gelişimi hedefleyen bir dizi eğitime
katıldık. Program, mülteci çalışmalarında yer alan ve insani yardım ve gelişim
eylemlerinin sürdürülebilirliğini destekleyen STK'lar için tasarlandı.

MARIELLE: Toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesi ve marjinallik riski
altındaki kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi
“Marielle - Never Stop Rising” projesi kapsamında, proje ekibimiz, şiddet riski
altındaki kadınların yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik kapasite
geliştirme etkinliklere katıldı. Proje, Erasmus+ Programının KA 2 – Yetişkin
Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (iyi uygulamaların değişimi) tarafından ve Per
Esempio Onlus (koordinatör, Italya), Fundaciò SURT (İspanya), Merkuri
(Gürcistan), Social Empowerment Hub (Yunanistan), Association Euni Partners
(Bulgaristan) and Associazione Handala (İtalya) işbirliği tarafından
desteklenmiştir. Proje Eylül 2019’da başlamıştır ve 2022’ye kadar devam
edecektir.

Small Projects Istanbul | FAALİYET RAPORU 2020

23

PROGRAMLARIMIZ

GÖNÜLLÜ PROGRAMI
Gönüllülük, her daim, misyonumuzun ayrılmaz bir parçası olmuştur. 2020 yılı
içinde 50 yerli ve yabancı gönüllü ile beraber çalışmalar yürüttük.Türkçe,
İngilizce ve Arapça sohbet kulüpleri, ödev kulübü, sanat, spor ve birçok eğitsel ve
rekreasyonel etkinliklere katıldılar.
COVID-19 pandemisi boyunca tüm faaliyetleri online olarak gerçekleştirdiğimiz
için gönüllü çalışmalarında ihtiyaçlarımız da değişti. Gönüllülerden, gönüllü
olmak ve çocuklarla etkileşim kurmak için SPI'nın çevrimiçi iletişim
platformlarını kullanmalarını istedik.
Uluslararası gönüllüler ile beraber çalışma fırsatlarımız azalırken mevcut
ihtiyaçlar daha fazla yerel gönüllüye ulaşmamızı sağlayarak sosyal uyumu ve
yerel gönüllülük kültürünü teşvik etti.
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İŞ BİRLİKLERİMİZ

İŞ BİRLİKLERİMİZ
WAYS TO SURVIVE
“Ways to Survive” görsel sanatçı Donna Haig
Friedman ve şair Berna Kahraman işbirliği ile
yaratılan güzel bir kitaptır. “Bu küçük şiir ve resim
kitabının meditatif bir el kitabı olmasını istiyoruz..
Umuyoruz ki, kitabın herhangi bir sayfasını
açtığınızda kendinize huzurlu bir alan tanıyabilir,
kelimelerin ve görsellerin ruhunuzu beslemesine
izin verebilirsiniz.” Berna & Donna. Berna ve
Donna, bu kitaptan elde edilen tüm gelirleri,
dünyada olumlu bir fark yaratan
organizasyonlara sundular. SPI olarak bu projeye
dahil olmaktan dolayı gurur duymaktayız.

ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCULUĞU
Etkiniz AB Programı tarafından finanse
edilen “İstanbul'un Farklı Yerleşim
Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi
Araştırması” adlı izleme projesi, Covid-19
salgını sırasında çocukların risk altındaki
ve kırılgan bölgelerdeki haklarına erişim
düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Proje, özel koruma önlemleri yoluyla
destek sunmanın yollarını belirlemiştir.
Proje aynı zamanda haklara ulaşılamayan
alanları, bunun çocuklar üzerindeki
etkisini ve uygulanması gereken kısa ve
uzun vadeli önlemleri ortaya koydu.
Araştırma, Başak Kültür Sanat Vakfı (BSV),
Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) ve
Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) işbirliği ile
tasarlanmıştır. Araştırma 2021'de devam
edecektir.
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İŞ BİRLİKLERİMİZ

MÜZAKERELER İÇİN ATASÖZLERİ
Müzakereler için Atasözleri projesi Türkiye, Estonya ve Lübnan arasında
kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek için sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar)
araçlarını ve kapasitelerini arttırmayı amaçlar. Proje, kültürel mirasın önemli bir
unsuru olan dili kullanarak ortaklık yapılan ülkelerde birlikte yaşayan farklı
toplulukların sosyal uyumunu güçlendirdi. 2021 yılında devam edecek olan proje,
Mondo (ES) ve DPNA (LB) ortaklığında yürütülecektir.

Proje faaliyetleri, her bir dile yansıyan temel kültürel bileşenleri ortaya çıkarmak
için gençlik atölyeleri, film derlemelerini kullanan bir bilinçlendirme kampanyası
ve ortaklık yapılan kuruluşlarda konuşulan dillerin köklerini tanıtan bir antolojiyi
içeriyordu. Ortaklık yapılan ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel alışverişi
artırmak için Estonya, Türkiye ve Lübnan'da yaygın olarak kullanılan klasik
atasözleri ve deyimlerdeki benzerlikler ve farklılıklar kitapta kaydedildi.
Kitabın, ortaklık yapılan farklı topluluklar içindeki dilsel uygulamaların ve sosyal
uyumun etkileşimini teşvik etmesi umulmaktadır. Kitap, kültürel diyaloğa uzun
süreli ve önemli bir katkı olacak ve gelecekte okul müfredatlarına dahil
edilebilecek bir kitap olacaktır.
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KADIN İKTİSADİ İŞLETMESI / MUHRA

KADIN İKTİSADİ İŞLETMESI
MUHRA
Kadın İktisadi İşletmesi (Muhra), SPI topluluğu kadın üyelerinin yeni bir sosyal ağ
ile bağlantı kurmalarını, sosyal ve mesleki beceriler geliştirmelerini, kendileri ve
aileleri için bir geçim kaynağı oluşturmalarını sağlamak için 2018'de kurulmuştur.
Sosyal olarak bilinçli ve güçlendirici bir marka olan Muhra, atölyede üretilen el
yapımı giysiler, aksesuarlar, takılar ve ünlü ‘Drop Earrings Not Bombs’
koleksiyonumuz ile piyasaya katıldı.

2020 yılı boyunca 40 kadın zanaatkâr, atölye alanı, ekipman, malzeme,
pazarlama ve satış desteğinin sağlanması yoluyla ev içi üretim ve geçim
kaynaklarına erişim faaliyetleri ile desteklenmiştir. Zanaatkârların becerileri ve
güçlendirici mesajları Muhra Mağazası aracılığıyla olduğu gibi ortaklıklar ve
marka elçileri yoluyla küresel pazara yayılmıştır.
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ÖDÜLLER

ÖDÜLLER

Ockenden International nakit ödülleri, 1951'deki kuruluşundan bu
yana Ockenden International'ın ayırt edici özelliği olan mültecilere
ve/veya yerinden edilmiş kişilere, özgüven sağlayan, yenilikçi ve
kanıtlanmış çalışmaları tanır ve ödüllendirir.
SPI, 2020 ödüllerinde, kendi kendine yeterlilik ve Kadın İktisadi
İşletmesi’nin (Muhra) ticari başarısı için kazananlardan biri oldu.
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FİNANSAL DEĞERLENDİRME

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
GELİR
Tutar (TL)

Döviz cinsinden
tutar

Mondo MTÜ

558,996.22

€ 62,056.22

ADICE

138,250.82

€ 15,347.73

Ockenden International

248,595.00

£ 25,000.00

Intrepid Foundation

28,038.00

AUD 5,000.00

Turkish Philanthropy Funds

48,089.45

$ 6,551.25

Per Esempio Onlus

22,391.84

€ 2,485.80

Phoenix Space

63,593.61

€ 2,500.00

Donör

£ 4,130.60

539,007.38

Bireysel bağışlar
TOPLAM

-

1,646,962.32

31.12.2020 para birimlerinin değerleri;
1 EUR = 9.0079 TRY
1 USD = 7.3405 TRY
1 GBP = 9.9438 TRY
1 AUD = 5.6076 AUD
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FİNANSAL DEĞERLENDİRME

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
GİDER
Diğer

Kadınların Güçlendirilmesi /
Beceri geliştirme

19 %

18 %

Gıda ve Hijyen
Desteği

Kapasite
geliştirme

7%

15 %

8%
Sosyal Uyum

13 %
Eğitim

9%
Mülteci Çocuklar ve
Yetişkinler için Uyum ve
Güçlendirme Programı

11 %
Çocuk ve Gençlik
Psiko-sosyal ve Yaşam
Becerilerini Geliştirme
Programı
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FİNANSAL DESTEKCİLERİMİZ

FİNANSAL DESTEKCİLERİMİZ
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PROJE PARTNERLERİMİZ

PROJE PARTNERLERİMİZ
MTÜ MONDO
Per Esempio Onlus
Associazione Handala
DPNA
Association Merkuri
Social Empowerment
Fundació Surt
Sulukule Gönüllüleri Derneği
Tarlabaşı Toplum Merkezi
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
MAYA Vakfı
Robert Kolej
Koç Universitesi
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Mevlanakapı, Karabaş Bostanı Sk. No:4
34104 Fatih/İstanbul
www.smallprojectsistanbul.org
info@smallprojectsistanbul.org

@smallprojectsistanbul

small.projects.istanbul
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