
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Köy Öğretmenleri El Ele Projesi

Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere
Temel İhtiyaç Desteği Projesi

Derin yoksulluk, kişilerin açlık sınırı altında olup en temel 
haklarına dahi erişemediği sosyal dışlanma ve ayrımcılığın sebep 
ve sonuç olduğu bir yoksulluk hali olarak tanımlanıyor.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA) bu soruna çözüm bulmak amacıyla 
Mart 2020'de pandemi ile birlikte seyyar satıcı, kağıt toplayıcı, 
temizlik işçisi, inşaat işçisi gibi günlük işlerde güvencesiz şekilde 
çalışan, işten çıkarılan ya da ücretsiz izine ayrılan kişilerin en 
temel hakları olan barınma ve beslenme hakkına ulaşabilmesi 
amacıyla #EvdenDeğiştir kampanyasını başlattı. DYA halen 
İstanbul'un 34 ilçesinde 160’tan fazla haneye temel gıda, bez, 
mama ve temizlik ürünü desteği sağlıyor. Ayrıca sürdürülebilir 
çözümlerin hayata geçmesi için belediyelerle işbirlikleri 
araştırma çalışmaları ve savunu faaliyetleri de yürütüyor.

DYA, Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere Temel 
İhtiyaç Desteği projesiyle 13 kadına 8 ay süreyle temel gıda ve 
hijyen ürünleri desteği sağlayacak. DYA, desteklediği kadınların 
psikososyal ve hukuki destek hizmetlerine erişimini sağlamak ve 
istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla vaka bazlı çalışmalar 
ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştirecek.

https://derinyoksullukagi.org/

Türkiye’de her 10 çocuktan biri köylerde yaşıyor ve bu çocuklar 
nitelikli eğitime ulaşmakta zorlanıyorlar.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), köyde yetişen çocukların 
eğitim süreçlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeyi 
hedefleyerek köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa 
yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim 
anlayışını hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğinde köy öğretmelerine ve anne babalara yönelik 
eğitimler düzenliyor, okul sonrası destekleyici programlar ve 
kırsaldaki koşullara uygun ders içerikleri geliştiriyor. Dernek 2016 
yılından bu yana 2.500’den fazla öğretmen ve öğretmen adayını 
güçlendirerek 30.000'den fazla çocuğun daha iyi bir eğitim 
almasını sağladı.

Mesleğinin ilk yıllarında köye atanan öğretmenler, eğitimleri 
boyunca köyde eğitime dair teorik ve pratik öğrenme 
süreçlerinden geçmedikleri için köye özgü sorunlarla 
karşılaşıyorlar. KODA, bu sorunların akranlar arası öğrenme 
yoluyla giderilmesi amacıyla Köy Öğretmenleri El Ele projesini 
hayata geçirecek. Proje kapsamında mesleğe yeni başlayan köy 
öğretmenlerinin deneyimli köy öğretmenleri tarafından birebir 
görüşmeler ve eğitimlerle desteklenmesi sağlanacak. 
Yetiştirilecek deneyimli köy öğretmenlerinden oluşan 40 mentor 
öğretmen, mesleğe yeni başlayan 120 meslektaşının kişisel ve 
mesleki olarak güçlenmelerine katkı sağlayacak. Mentor 
öğretmenler aldıkları eğitim sayesinde meslek hayatlarının 
kalanında da daha fazla köy öğretmenini destekleyebilecek bilgi
ve beceriye sahip olacak.

https://www.kodegisim.org/ 

Genç LGBTİ+ Derneği

Kanunların ve politikaların 49 Avrupa ülkesinde LGBTİ+’ları nasıl 
etkilediğini 71 ayrı göstergeyle eşitlik ve ayrımcılık, aile, nefret 
suçları/söylemi, toplumsal cinsiyetin kabulü, sivil alan ve iltica 
hakkı temelinde ölçen Gökkuşağı Haritası ve Endeksi 2021’e göre 
Türkiye 49 ülke içinde 48. sırada yer alıyor.

İzmir’de faaliyet gösteren Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans 
Interseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç 
LGBTİ+), LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu sorunları 
gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+ gençlere 
kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla "LGBTİ+ 
Gençler Tarafından, LGBTİ+ Gençler İçin" mottosuyla kuruldu. 
Barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişim hakkı için 
çalışmalar, gençlik hakkı, cinsel haklar, sosyal faaliyetler, hak 
savunuculuğu, nefret suçlarıyla mücadele ve akran desteği Genç 
LGBTİ+’nin temel faaliyet alanları arasında yer alıyor.

Danışma hattı ve akran danışmanlığı hizmetleri ile LGBTİ+ gençler 
için hukuk danışmanlığı, psikosoyal danışmanlık ve açılma, 
sosyalleşme, bilgi alma, hizmetlere erişim, cinsiyet uyum süreci 
gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze akran danışmanlığı sağlayan 
dernek, LGBTİ+ Gençlerin Danışmanlık Yoluyla Desteklenmesi 
projesi ile sosyal medya hesapları, e-posta ve danışmanlık hattı 
üzerinden 12 ay boyunca toplam 1.200 kişiye danışmanlık ve 
yönlendirme desteği sağlayacak.

https://genclgbti.org/ 
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