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VATANDAŞLARIN SOSYAL FAALİYET FORMU OLARAK GÖNÜLLÜLÜK
 
Sosyal aktivite, bireylerin aktivite ve dış veya iç teşvikler sonucunda sosyal gerçekliği
değiştirme yeteneğidir. 
Sosyal faaliyet, faaliyetlerinde bireylerin topluluklarda ve gruplarda birleştiğini varsayar.
Kamusal yaşama katılmanın, toplumun gelişmesine katkıda bulunmanın, sosyal çevreye
fayda sağlamanın ve değiştirmenin en kolay yollarından biri gönüllü. Gönüllülük insanların
sosyal doğasına, çevreyi geliştirmek için bir araya gelme arzusuna dayanır. Herkesin bu
devredilemez hakları "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" nde yer alır ve sivil toplumun
inşasının temelini oluşturur. Gönüllü faaliyetin biçimleri ve yönleri, insanların yeni bilgiler
edinmelerini, sosyal faaliyetlerde beceri geliştirmelerini, ahlaki değerler ve aktif bir sivil
konum oluşturmalarını sağlar.
Gönüllülüğün en yaygın nedenleri: faydalı olma, topluma katkıda bulunma arzusu, ilgi,
kendini kişi olarak gerçekleştirme arzusu. Gönüllülük yoluyla gerçekleşen ihtiyaçlar:
iletişim, kendini geliştirme, yeni faaliyetler, yeni tanıdıklar, vb.
Modern dünyada kapsayıcı gönüllülük yeni bir gönüllülük alanı haline geliyor. Genellikle,
bu terim, toplumun sosyal açıdan önemli sorunlarını farklı şekillerde çözmeyi amaçlayan,
engelli ve engelsiz kişilerin ortak gönüllü faaliyetlerini ifade eder. Ancak, kapsayıcı bir
ekibe yalnızca engelli insanlar dahil edilemez. Örneğin, öğrencilerle çalışan yaşlı insanlar
da kapsayıcı bir ekibin ve gönüllünün bir parçası olabilir. Kapsayıcı etkileşimi organize
etme, kapsayıcı ekiplerde çalışma, kapsayıcı projeler tasarlama ve uygulama becerileri,
herkesin bu alanda gelişmesini ve kendi sosyal projelerini bulmasını sağlayacaktır.
Kapsayıcı gönüllülük nedir? Bu, engellilerin, engellilerin, diğer sosyal grupların etkileşime
girdiği ve yeni iş yeterliliklerinin kazanıldığı sosyal olarak faydalı bir sosyal projenin
organizasyonuna ve uygulanmasına katılımdır. Kapsayıcı gönüllülüğün temel amacı
nedir? Uygulanması toplumda yeni bir seviyeye dönüşecek en iyi projenizi arayın. Bu,
kendi sosyal ve ticari projelerinizi incelemek, çalışmak veya oluşturmak için bir fırsattır.



BM ENGELLI HAKLARI SÖZLEŞMESI 
Rusya Federasyonu'nda 2012 yılında onaylanmıştır

 
Madde 25 “Sağlık”
 
Taraf Devletler, engellilerin, engellilik temelinde ayrım gözetmeksizin, mümkün olan en
yüksek sağlık standardına sahip olma hakkına sahip olduklarının farkındadır. Taraf
Devletler, engelliler için sağlık nedenleriyle rehabilitasyon da dahil olmak üzere cinsiyete
duyarlı sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.
Özellikle, katılan Devletler:
 
a) Cinsel ve üreme sağlığı ve nüfusa sunulan halk sağlığı programları da dahil olmak
üzere, diğer insanlarla olduğu gibi engelli kişilere aynı set, kalite ve düzeyde ücretsiz veya
düşük maliyetli sağlık hizmetleri ve programları sağlamak;
 
b) engelli insanların erken teşhis de dahil olmak üzere engellilikleri nedeniyle doğrudan
ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini ve uygun olduğunda, çocuklar ve yaşlılar da dahil
olmak üzere engellilerin daha da ortaya çıkmasını en aza indirmek ve önlemek için
tasarlanmış düzeltme ve hizmetleri sağlamak;
 
c) bu sağlık hizmetlerini, kırsal alanlar da dahil olmak üzere, bu kişilerin doğrudan ikamet
yerlerine mümkün olduğunca yakın organize etmek;
 
d) Sağlık profesyonellerinin, diğerlerinin yanı sıra, eğitim ve kabul yoluyla engelli kişilerin
insan hakları, haysiyet, özerklik ve ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratarak, diğerlerinin
yanı sıra, ücretsiz ve bilgilendirilmiş rıza yoluyla, aynı kalitede hizmet sunmasını zorunlu
kılmak kamu ve özel sağlık için etik standartlar;
 
f) sağlık ve hayat sigortasının sağlanmasında engelli kişilere karşı, ulusal yasaların izin
verdiği takdirde, ayrımcılığı yasaklamak ve adil ve makul bir şekilde verilmesini sağlamak;
 
f) bu alandaki sağlık veya hizmetlere karşı ayrımcılık yapmayın veya engellilik nedeniyle
yiyecek veya sıvı almayın.



hafıza
koku alma
duyusu
dokunma
işitme
hayal gücü
sezgi
dünyaya
güven
bilgi yokluğunda karar verme becerisi

azim
etkinlik

samimiyet
duygusallık
empati
açıklık
bazı durumlarda, fiziksel güç ve monoton aktivite yeteneği

duygusal zeka
görsel bakım
geniş görüş alanı
jest ve mimik ifadesi
titreşime duyarlılığı

MODERN DÜNYANIN MODELİ OLARAK KAPSAYIN
 

İçermeyi sadece engelli insanların toplumla etkileşimi olarak değil, farklı sosyal grupların
temsilcilerinin toplumundaki etkileşimi olarak anlıyoruz: engelli insanlar, yaşlı insanlar,
engelsiz insanlar, çeşitli sosyal azınlıkların temsilcileri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının
üstesinden gelen insanlar.
Kapsayıcı etkileşim, en geniş sosyal grup yelpazesi için değeri olan ortak bir ürün yaratmak
amacıyla, çeşitli sosyal grupların, sosyal olarak hariç tutulan çeşitli azınlıkların temsilcilerinin
etkileşimidir. Kapsayıcı etkileşim, bir ürün oluşturma sürecinde engelli bir kişinin tüm gizli ve
açık yeteneklerinin (ekstralık) dahil edilmesini içerir.
Her sosyal grubun temsilcileri Ekstrabilite dediğimiz kendi özel yetenek ve yeteneklerine
sahiptir. Diğer sosyal grupların temsilcileriyle etkileşim halinde, bir kişi iç gizli yeteneklerini ve
yeteneklerini geliştirme fırsatı elde eder.
Ekstrabilite (Dahili) (İngilizceden. Ekstra - ek, yüksek kalite, yüksek seviye, yetenek-yetenek)
- bunlar, sağlık kısıtlamaları olan yaşama adaptasyon nedeniyle engelliliği olan bir kişide
gelişen ek yeteneklerdir. Farklı sakatlık nozolojilerinde, aşağıdaki ekstralığı gözlemleyebiliriz.
Örneğin, kör insanlar aşağıdaki gibi bir ekstralık gösterebilir:

Tekerlekli sandalyedeki kişiler şunları gösterebilir:

Zihinsel özelliklere sahip insanlar ortaya çıkabilir:

İşitme engelli kişiler yaşayabilir:



Kapsayıcı etkileşimde üst düzey yeteneklerin, ekstra esnekliğin kullanıldığını nasıl
anlayabiliriz? Kapsayıcı etkileşim için ana kriterlerden biri şudur. Engelli bir kişiyi, engelli
olmayan bir kişiyle kapsayıcı etkileşim sürecinde değiştirirsek, ürünün kalitesi tanınamaz
şekilde değişmeli ve değer düşmelidir.Böylece, aslında, yüksek düzeyde engelli insanların
eşsiz yeteneklerini kullandığımızı anlayabiliriz - Ekstrabilite.
Engellilerin kasıtlı olarak katılımı ve özel ekstra kabiliyetlerinin bir sonucu olarak, kapsayıcı
etkileşimin değeri artar, kapsayıcı sosyal projelerin önemi, engelli insanlarla ekonomik
etkileşim modeli saf hayır kurumundan sosyal yatırımlara taşınır.
Engellilerin özel yeteneklerinin kullanılması, açık işgücü piyasasında ekstralık, sadece
engelliler için kabul edilen meslekler ortaya çıkmaktadır. Böyle bir mesleğin canlı bir örneği,
karanlıkta bir sergide kör bir rehberdir. Bu mesleklerde görme bozukluğu olmayan insanları
dahil etmek, hizmet kalitesini önemli ölçüde azaltacaktır.
 

Ruhun Yelkenleri” projesinin fotoğrafları:
Resimde: Hava güneşli ve rüzgarlı. Ön planda dokuz kişi var, gülümsüyorlar, kahkaha
atıyorlar ve bir-birilerine sarılıyorlar. Bazılarının ellerinde beyaz bastonlar ve “Ruhun
yelkenleri” projesinin katılımcıları olarak aldıkları diploma sertifikatları var.



Sistem, burada “kapsayıcı grup”, sistemin tüm unsurlarının (insanlarının) eklenmesinden
daha fazlasıdır. "Kötü adam" değil, sadece 2 unsurdan oluşan bir toplantı var. Bu
etkileşim, bir veya her iki öğe için zor bir duruma neden olur.

Çeşitli alanlarda etkili kapsayıcı etkileşimin birçok örneği vardır:
Sporda. Paralimpik, engelsiz insanlar için harika bir motivasyon kaynağıdır. Bugün kapsayıcı
yatçılık aktif olarak gelişmektedir (engelli ve engelsiz kişilerin aynı takıma katıldığı).
Kültürde. Kapsayıcı tiyatrolar ve festivaller bugün popülerlik kazanıyor. Engelli ve engelsiz
insanlar ortaklaşa sanat eserleri (müzik, edebiyat, resimler, sanat objeleri ve diğerleri)
yaratırlar.
Ulaşım ve turizm alanında. Engelli insanlar, farklı kültürler ve sosyal gruplarla etkileşime
girerek dünya çapında kapsamlı seyahat ederler. Bugün özel kapsayıcı rotalar oluşturuluyor.
Sosyal tasarım ve girişimcilikte. Engelli insanlar sosyal projeler oluşturur, kar amacı
gütmeyen organizasyonları yönetir, onların içinde çalışır, gönüllü ve müşteridir.
Eğitimde. Engelli insanlar öğretmen, eğitmen ve koç olarak çalışırlar, engelli olmayan
insanlar da dahil olmak üzere mesleki faaliyetleri amaçlanır.
Eczanede. Engelli insanlar doktor, klinik psikolog, masör, diş teknisyeni, laboratuvar asistanı
olarak çalışmaktadır.

 
 
 

DAHİL GRUP VE GÖNÜLLÜLÜK
Sistem yaklaşımı

 
Her “kapsayıcı grup”, “sistemiklik” yasalarına uyan bir sistemdir. Bu grupta, tüm katılımcılar
aynı bireysel ve paylaşılan ihtiyaçları alırlar. Eşitlik ve Farklılık, çeşitliliğin “norm” olduğu bir
sistemde yerini bulur.
Bu grup şu farklı unsurlardan oluşur:
• engelli kişiler (zihinsel) veya engelli kişiler (fiziksel)
• gerçek kişiler (kişi, aile, çocuklar ...)
• başka bir sisteme ait geçerli kişiler (uyuşturucu bağımlısı, suçlu, alkollü ...)
Grubun tüm unsurları gönüllü olabilir, ancak aşağıdaki kriterlere veya koşullara tabidir. Başka
bir sisteme mensup insanlar için özel koşullar olacaktır. Örneğin, suçlular için sorunlu
durumlarının uyuşturucu, alkol veya fuhuş ile ilgili olup olmadığını bilmemiz gerekir.

Grup
Her grup sistem yasalarına uyan bir sistemdir.
Bunlardan 2 tanesini “Bütünlük Yasası” ve “Sistemik Bilgelik” olarak ele alacağız.
Bütünlük Yasası:

 



Sistemin bir elemanı, sistemin herhangi bir elemanını veya sistemin tamamını tek taraflı
olarak kontrol edemez. Bir kişinin (elementin) kendisine verdiği İrade, Farkındalık,
arzular, beklentiler, sistemin tamamını kontrol edemeyen bir unsurdur.
Bir sistem öğesi, başka bir sistem öğesini veya tüm sistemi etkileyebilir. Etkisi kontrol
değildir. "Sistemik bilgelik":
Tüm sistemin bakımı ve grubun tüm iç ve dış etkileşimlerinde bütünlük yasasının
uygulanması.
Gruptaki tüm etkileşimleri dikkate alarak önemli ölçüde değişen bu “zincirleme
reaksiyonları” hayal etme ve tahmin etme yeteneği.

Her çeşit ve düzeyde gönüllü vardır.
Grubun tüm nitelikleri ve varsayılan değerleri olan ortak bir öğesi vardır.
Her elementin gücü ve gücü yoktur.
Gönüllülerin bilinçsiz bir hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşi şunlara dayanır: iş deneyimi,
deneyim, zeka, yapıya bağlılık ...
Bazı gönüllüler her şeye katılacak ve gruptaki tüm etkileşimlerin farkında olacaklar. Onlar
"liderler" olacak
Gönüllülerin başka bir kısmı “işlerini” yapacaklar, başka bir şey yapamayacaklar. Onlar
"takipçiler" olacak.
Gruptaki iyi bir simya, “gönüllüler”, “liderler”, “katılımcılar” ve “lider” arasındaki denge
olacaktır.

Temasların kalitesi, grubun diğer unsurlarıyla ilişkileri
Gruba dahil olma
Program ve talimatlara uygunluk
Motivasyon
Bir kişiye uyum, durum ...
Anlam veya sorumluluk
Girişim
Kendi kendini eleştirebilme
Dinleme becerileri
Empati ve sürdürülebilirlik
Kendine ve başkalarının sınırlarına saygı
Kuruluş, NPO, kurum bilgisi…
Topluluk önünde konuşma becerisi
Animasyon yapabilme
Pedagojik araçların kullanımı

 
Gönüllü

 

 
"Gönüllü olma" kriterleri

 



Gönüllü grubunun bir lidere değil, bir lidere ihtiyacı vardır.
Lider” fikirleri başkalarını bile dinlemeden takip eder. Davranışlarında ve kararlarında,
çoğu durumda Ego, Para ve Güç egemen olacaktır.
Lider grubun diğer unsurlarını dikkate alacaktır.
Grubun tüm öğelerinin yararı için grupta meydana gelen bir iç veya dış olay (negatif veya
pozitif) için bir çözüm bulmaya çalışacaktır.
Liderin en iyi varlıkları: karizma, empati, hoşgörü, bedenin ve ruhun açıklığı ve ayrılığı,
özenli eğitim, dürüst konuşma, sezgi. 

Gönüllü grubunun bir lidere değil, bir lidere ihtiyacı var. Ayrıca açık ve kesin talimatlara, iç
kurallara ve gönüllü bir anlaşmaya ihtiyaçları vardır.
 

Lider
 

 

Dünyalar arasında yolculuk” projesinin fotoğrafları:
Resimde: Şehir sokaklarında insanların bir-birinlerinin omuzlarına tutunarak hareket
ediyorlar. Gözleri kapatılmış. Fotografta toplam 7 kişi var, onların arasında genç kızlar,
erkekler ve bir de küçük kız var. Önde ise görme engelli bastonlu genç adam gidiyor,
arakadan  onu takip edenlere yolu gösterek ve herkes onu takip ediyor. Yoldan geçen
insanlar onların resmini çekiyorlar. Arka planda evler, spor ve oyun alanı var.



Engelli bir kişiyle konuşurken, beraberindeki kişiye veya işaret dili tercümanına değil,
onunla doğrudan iletişime geçin. 
Engelli bir kişiye tanıtıldığında, ellerini hareket ettirmekte zorluk çeken veya protezi
kullanan kişiler bile onunla el sıkışmak doğaldır. 
Kötü gören veya hiç görmeyen biriyle karşılaştığınızda, merhaba demeyi ve kendinizi ve
sizinle birlikte gelen insanları aramayı unutmayın. 
Yardım teklif ederseniz, kabul edilmesini bekleyin ve ardından ne ve nasıl yapılacağını
sorun. Eğer anlamadıysanız, tekrar sormaktan çekinmeyin. Engelli yetişkinlere yetişkin gibi
davranın. Engellilik, aşinalık için bir neden değildir. 
Birinin tekerlekli sandalyesine yaslanmak veya asmak veya bir bastonu tutmak, sahibine
yaslanmak veya asmak veya bir kişiyi gözünden tutmakla aynıdır. Engelliler için özel
cihazlar kişinin kişisel mahremiyetinin bir parçasıdır. 
İletişimde zorluk çeken biriyle konuşurken onu dikkatle dinleyin. Sabırlı olun, ifadeyi
bitirene kadar bekleyin. Durum böyle değilse asla anladığınızı iddia etmeyin. 
Tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullanan biriyle konuşurken, gözleriniz aynı
seviyede olacak şekilde kendinizi konumlandırın. 
İşitmesi zor olan bir kişinin dikkatini çekmek için elini sallayın veya omzuna vurun.
Doğrudan gözlerine bakın ve net konuşun, ancak işitmesi zor olan herkesin dudakları
okuyamayacağını unutmayın. Dudak okuyabilenlerle konuşmak, kendinizi ışığın üzerinize
düşeceği ve açıkça görülebileceği şekilde konumlandırın, hiçbir şey (yiyecek, sigara,
ağzınızı örten eller) sizi rahatsız etmeyecek şekilde deneyin. 
"Görüşürüz" - ya da: "Bunu duydun mu ...?" - gerçekten göremeyen veya duyamayan
kişiye. 
Kural ana ve son kuraldır: belirli bir durumda nasıl doğru davranacağınızdan
şüpheleniyorsanız, sağduyunuza güvenin. Sakin ve arkadaş canlısı olun. Ne yapacağınızı
bilmiyorsanız, muhatabınıza bunu sorun. Ana şey, anlaşılmaya çalışırsanız, sizi
anlayacaklar. Şaka yapmaktan korkmayın. İyi bir şaka iletişim kurmaya ve durumu etkisiz
hale getirmeye yardımcı olacaktır. Diğer kişiye kendinize aynı şekilde davranın ve ona aynı
şekilde saygı gösterin. O zaman her şey iyi olacak!

ENGELLİ İNSANLARLA ETKİLEŞİME İLİŞKİN 10 GENEL KURAL
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Yardım isterseniz, belirli bir kişiyle iletişime geçin, aynı anda bağırmayın ve gergin
olmayın, aynı zamanda, istek açık, özlü ve kibarca formüle edilmelidir. 
Görme engelli biriyle yaptığınız bir konuşma sırasında, onunla yüzleştiğinizden emin olun.
Kör insanlar genellikle sırtıyla ya da muhataplara yana doğru dururlar. 
Sağlıklı insanlardan sorunlarınızı anında anlamayı talep etmeyin, iyileşmek için zaman
verin; Sizin gibi sağlıklı bir insanın ilk kez karşı karşıya olabileceğini unutmayın. 
Bir konuşmada, sağlıklı insanların terminolojisini kullanmaktan çekinmeyin, örneğin, bir film
veya futbol maçı izliyoruz, dedikodu ve haberler duyuyoruz ve arkadaşlarla konserlere ve
filmlere gidiyoruz, aksi takdirde istenmeyen bir mesafe ortaya çıkabilir. 
Baston, sesli telefon, bebek arabası, takma dişler, işitme cihazları vb.Gibi halka açık
yerlerde özel cihazlar kullanmaktan çekinmeyin. Bazı engelli insanların, özellikle de yakın
zamanda engelli olanların, sağlıklı insanların önünde bir kompleksi vardır. Güvenlik ve
bağımsızlığın önyargıdan çok daha önemli olduğu açıkça anlaşılmalıdır ve daha sonra
diğerleri gerekli tüm cihazları ilginç aksesuarlar olarak algılamaya başlayacaktır. 
Yardım alırsanız, tüm sorunlarınızı sağlayan kişiyi suçlamaya çalışmayın. Herhangi bir
yardım için teşekkür ederim ve başkalarından bir başarı gerektirmez. 
Ne kadar sakin ve kendinize güveniyorsanız, başkalarının yardımına güvenmeniz o kadar
kolay olur. 
Hiçbir koşulda kendine acıma uyandırmaya çalışmamalısınız. 
Gereksiz çatışmalardan kaçının; her çatışmanın olumsuz bir izlenim bıraktığını unutmayın.
Engelli bir kişinin olumlu imajını yaratmada kurumsal dayanışmayı gösterin. 
Öyle bir çelişki var ki, daha bağımsız ve hayata daha iyi adapte olmuş birine yardım etme
olasılığı daha yüksek.  

ENGELLİ OLMAYAN İNSANLARLA ETKİLEŞİME İLİŞKİN 10 GENEL KURAL
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telefon, en etkili
en güvenilir e-posta
anlık mesajlaşma programları, en hızlı
en popüler sosyal ağlar

KAPSAYICI GÖNÜLLÜLÜK TEKNOLOJILERI
 
Gönüllülük öncelikle sosyal bir teknolojidir, bir ilişki sistemi kurulmazsa hiçbir iletişim aracı
çalışmaz. Her zaman iletişim halinde olmak önemlidir. 
Gönüllülük organizasyonundaki modern bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) öncelikle
insanları çekmek ve projeleri teşvik etmek için kullanılır: siteler, sosyal ağlar ve anlık
mesajlaşma programları.
İletişim yolları:

 
Modern operasyonel teknolojiler iletişim araçlarını ve proje uygulama araçlarını içerir.
Örneğin, bulut depolama - dosyaları depolama, düzenleme ve senkronize etme
hizmetleri, dosyaları İnternet'te depolama, herhangi bir cihazdan ve herhangi bir zamanda
paylaşma ve ortak düzenleme içerir. Metin editörleri - metin dosyalarını düzenlemek ve
biçimlendirmek için bir dizi kullanışlı araç.
 
SMM/Sosyal Medya Pazarlaması, bir projeyi tanıtmak için sosyal medyayı kanal olarak
kullanmak için bir dizi önlemdir. Ana vurgu, zaten organizatörün katılımı olmadan sosyal
ağlar üzerinden bağımsız olarak dağıtılacak bir mesaj (metin veya görsel) oluşturmaktır.
Sosyal medya pazarlamasının temel hedefleri; markalaşma (marka tanıtımı), artan kitle
sadakati ve şöhret, halkla ilişkiler ve artan web sitesi trafiğidir. SMM araçları - bloglar,
çeşitli topluluklardaki bilgilendirici mesajlar, yorumlarda sohbet etme, forumlarla çalışma,
reklamcılık vb.
 
Bağış Toplama / Bağış Toplama - sosyal olarak önemli görevlerin uygulanması için çeşitli
kaynakları çekmek için odaklanmış bir strateji. Kaynaklar altında sadece para değil,
kurumun misyon (mallar, mülkler, teknoloji), insan (personel) ve maddi olmayan (bilgi)
varlıkları yerine getirmesi için gerekli olan diğer maddi araçlar da olabilir. Bağış toplama,
medya desteği arayışı veya belirli bağlantıların, tanıdıkların edinilmesi olarak da
adlandırılabilir. Proje bağış toplama - belirli bir projenin uygulanması için kaynak ve
kaynak toplama. Operasyonel fon toplama - cari harcamalar için fon ve kaynak toplama.
 
Pro Bono - kar amacı gütmeyen, hayır, kamu ve diğer kuruluşlara ve bireylere ücretsiz
veya sembolik bir fiyatla sağlanan profesyonel hizmetler. Geleneksel gönüllülüğün aksine,
bu yardım için ödeme yapamayanlara yardımcı olmak için belirli mesleki becerileri
kullanan bir hizmettir.



Toplumdaki belirli bir sorunu çözen olumlu bir sosyal inovasyon yaratmak;
Mümkün olan en geniş sosyal grup yelpazesinin faaliyetine dahil olma;
Daha önce etkileşime girmeyen sosyal grupların faaliyetine dahil olma;
Toplum üzerinde olumlu etki.

KAPSAYICI SOSYO-KÜLTÜREL OLAYLARIN
ORGANİZASYONUNUN TEMELLERİ

 
Kapsayıcı sosyo-kültürel etkinlik - aşağıdakileri amaçlayan bir faaliyet türü:

 
Kapsayıcı bir sosyokültürel olayın bir özelliği, organizasyon yapısının ve hedef grubunun
kapsayıcı, yani çeşitli sosyal gruplar dahil olmasıdır.
 
 
 

“Ruhun yelkenleri” fotoğrafları ve görmeden yemek hazırlamanın Ustalık sınıfı.
Resimde: İki adam var.  Siyah tişörtlüler ve kafalarinda “Ruhun yelkenleri” proje logolu
şapkaları var. İkisi de gülüyor ve onlardan birinin gözlerinde göz bağı var ve büyük bıçak
ile soğan kesiyor. İkincisi ise görme engelli ve ellerinde bir sebze dolusu kase var. Arka
planda uzerinde aletler bulunan kaptan masası görünüyor. Gözüküyor ki, olay bir  yatın
içerisinde gerçekleşiyor.



Kapsayıcı bir katılımcı ve organizatör ekibi. Engellilerin sayısının toplam katılımcı
sayısının% 30'unu geçmemesi gerektiğini hatırlamak önemlidir.
Etkinliğin senaryosu, maksimum sayıda sosyal grup temsilcisinin ekstra esnekliğinin
tezahürünü amaçlamaktadır.
Etkinliğin senaryosu, çeşitli sosyal grupların temsilcilerinin etkileşimini (etkin ağ
oluşturma, yani yeni kapsayıcı projeler oluşturma hedefi ile etkileşim dahil olmak üzere
etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında) içerir.
Etkinlik ilginç ve çeşitli sosyal grupların tem ilcileri tarafından erişilebilir.
Etkinliğin tasarımı ve tasarımı özel değeridir.
Etkinlik katılımcılarının her birini içerir.
Dikkat odağı, daha önce etkileşimde bulunmamış kültür temsilcileri arasında
etkileşimin düzenlenmesi üzerinedir.
Kapsayıcı bir sosyo-kültürel etkinlik ekonomik bağımsızlık için çaba göstermelidir.

Kapsayıcı sosyo-kültürel etkinlikler düzenleme ilkeleri:

 Kapsayıcı bir sosyo-kültürel olayın geliştirilmesi ve pratik uygulamasının ana bölümleri ve
aşamaları (adımları):
Ana bölüm
Aşamalar (adımlar)
I. Sosyal bir projenin geliştirilmesi
Aşama 1. Kamuoyu ve gerçek sosyal sorunun belirlenmesi.
Aşama 2. Bu etkinliği çözmek için katılımcıların ve halkın cazibesi.
Aşama 3. Sosyo-kültürel olayın amaç ve hedeflerinin belirlenmesi.
Aşama 4. Etkinlik içeriğinin belirlenmesi Bir çalışma planı hazırlanması. Görev dağılımı.
Aşama 5. Gerekli kaynakların belirlenmesi ve bütçeleme.
Aşama 6. Etkinliğin reklamı.
II. Projenin pratik uygulaması.
Aşama 7. İş ortaklarını arayın. Proje önerilerinin hazırlanması.
Aşama 8. Resmi görüşmeler Gerekli kaynakların elde edilmesi.
Aşama 9. Planlanan faaliyetlerin yürütülmesi.
III. Özet proje üzerinde çalışmak.
Aşama 10. İş sonuçlarının analizi.
Adım 11. Olayın raporlanması.
Etkinlikte ortamın ve bilgilerin erişilebilirliğinin sağlanması. Kapsayıcı bir etkinlik
düzenliyorsanız, çevrenin erişilebilirliğini sağlamada bazı özellikler bulunduğunu unutmayın.
Görme engelli insanlar için. Görme engelli insanların eşlik eden insanlara (gönüllüler) ihtiyacı
vardır. İşitme engelli kişiler için. Etkinliğinizde işitme engelli kişiler yer alıyorsa, bir işaret dili
tercümanı davet edin.
Zihinsel ve zihinsel engelli insanlar için. Zihinsel engelli kişilerin katılımı için katılımcıları
(gönüllüleri) etkinliğe davet edin.
Kas-iskelet sistemi bozuklukları olan insanlar için. Bir mekan seçerken rampaları, asansörleri
kontrol edin (gerekirse üst katlara gidin). Binada rampa yoksa, olaydan önce kendinizi
(tahtadan) rampa yapabilir veya bir kişiyi tekerlekli sandalyede (en az iki kişi) hareket
ettirmeye yardımcı olacak erkek gönüllülerin varlığını sağlayabilirsiniz.



Fikirden uygulamaya SOSYAL PROJE
 

Bir proje, tüm eylemlerin (mekanizmaların) mantıksal olarak düşünüldüğü ve gerekli
kaynakların tanımlandığı bir hedefe (arzulanan gelecek) ulaşmanın zihinsel bir modelidir.
Proje yaklaşımı, benzer sorunları çözme deneyimini araştırmanıza, etkinlikteki riskleri
önceden belirlemenize, maliyetleri hesaplamanıza ve bunları optimize etmenize olanak tanır.
Sosyal tasarım, etkili, sosyal yönelimli tasarım fikirlerini doğru bir şekilde oluşturmanızı ve
uygulamanızı sağlayan bir yöntemdir. Fikir, herhangi bir işletmenin ilk, en önemli bileşenidir.
Sorun karmaşık bir konudur, çözüm gerektiren bir görevdir, araştırmadır. Doğru pozlanmış
problem planlanan sonucu almanızı sağlar.
Sosyal proje, belirli bir bölgede açıkça sınırlı bir süre için belirtilen yöntemlerle (eylemler) bir
hedef grubun sosyal olarak önemli bir sorununun düşünceli ve tanımlanmış bir çözümüdür
(iyileştirilmesi).
Sosyal problemler - nedir bu? Sosyal problemler (sosyal problemler) - bir kişiyi doğrudan
veya dolaylı olarak etkileyen ve bütün veya önemli sayıda topluluk üyesi açısından, bunları
çözmek için toplu çaba gerektirir. Sosyal sorunların listesi farklı zamanlarda ve farklı
toplumlarda önemli ölçüde farklılık gösterir. Sosyal sorunlar daha az yaygın olabilir, ancak
bundan daha az önem kazanmazlar. Sosyal sorunlara örnekler:
Sosyal Eşitsizlik
Çevre Kirliliği 
Düşük Yaşam Standartları
HIV
Alkolizm ve Bağımlılık 
Sosyal yetimlik ve diğerlerinin yayılması.
Sorun belirli bir grup insanla ilgilidir; buna tasarımda hedef grup denir. Hedef grubun çok
spesifik olarak tanımlanması gerekir.
HEDEF, projeyi tamamlayarak elde etmek istediğimiz genel sonuçtur. Amaç gerçekçi olmalı,
örgütün problemi, görevleri, faaliyetleri ve kaynakları ile ilişkili olmalıdır. Hedefi formüle
ederken, “oluşum”, “yaratılış”, “artış” türündeki isimler kullanılır. Hedef, görev türünden,
sorunun türünü ve çözüm yolunu göstermesi bakımından farklıdır. HEDEF projenin genel
sonucu ise, GÖREVLER özel özel sonuçlardır ve birbirlerinden belirgin şekilde farklıdırlar.
Görevler nedenlerden kaynaklanır, her görev belirli bir nedeni çözer. Görevleri formüle
ederken, bütünlük anlamına gelen kelimeler kullanılır: “hazırla”, “dağıt”, “artır”, “azalt”,
“organize”, “düzen kur”.
Her görevi yerine getirmek için kendi MEKANİZMALARI seçilir. Bunlar somut eylemler.
Görevleri ve mekanizmaları ayırt etmek önemlidir! GÖREVLER gerçekleşecek
değişikliklerdir. Ve MEKANİZMALAR bu değişikliklerin gerçekleşmesi için yapılması gereken
eylemlerdir.
Projenin PLANI - faaliyetleri, görevleri çözmek için planlandığı uygulama şartları ile açıklar.
Ne, nerede ve ne zaman olacak? Program şunları içerir: çalışmanın adı, son teslim tarihleri,
sorumlu.
 



PROJE TAHMİNLERİ - projenin uygulanması için gerekli giderler. Projenin uygulanması için
açıklanan tüm kaynaklar nakde çevrilmelidir. Bir tahmin yaparken ihtiyacınız olan:
1. Her görev için, başarısı için mekanizmalar (belirli yöntemler / eylemler) reçete edin. 2. Her
yöntem / eylem (mekanizma) için gerekli kaynakları tanımlayın. 3. Her bir kaynak için bir ölçü
birimi tanımlayın. 4. Her mekanizmanın / görevin uygulanması için gerekli kaynak miktarını
belirleyin. 5. Her bir kaynağın değerini parasal olarak tahmin edin. 6. Projenin toplam
maliyetini, sahip olduğunuz fonların maliyetini ve çekmeniz gereken fonları hesaplayın. Sonra
kaynakları harcama kalemlerine göre ayırın, bir tahminde bulunun ve finansman kaynaklarını
belirleyin.
Proje fonlarının nasıl harcanacağı, belirli giderlerin neden gerekli olduğu ve harcamaların
yazılı olarak gerekçelendirilmesi konusunda tahmine ilişkin açıklamaların açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. Örneğin, idari giderler iletişim maliyetlerini, ofis sarf
malzemelerini, yazdırma maliyetlerini ve ekipman maliyetlerini gerekçelendirmeli ve
ekipmanın türü ve türü ile ilgili açıklamalar gerektirmeli, proje için bu veya bu ekipmanın satın
alınması gerektiğini göstermelidir.
Projenin temel özellikleri:
1. Proje zamanla sınırlıdır.
2. Proje kaynaklarla sınırlıdır.
3. Proje bölgede sınırlıdır.
4. Proje benzersizdir (henüz yapılmamıştır).
5. Proje spesifiktir (hedef gruba ve sonuçlara göre).
6. Proje ayrılmazdır (yaptığımız her şey planlanan sonuçlara götürür).
Sürecin aksine, proje kesindir ve belirli sürdürülebilir hedef ve sınırlamaları vardır.
 

 
KAPSAYICI TURİZM KAVRAMI

 
Bu tür turizm, yüksek kaliteli kapsayıcı bir kültür oluşturmanın araçlarından biridir, çünkü bu
tür projeler çerçevesinde etkileşimde yeni becerilerin ve gizli yeteneklerin (ekstralık) karşılıklı
gelişimi için koşullar yaratmak mümkündür.
Kapsayıcı turizm, sadece engelli kişilere yönelik olan halihazırda mevcut uyarlanabilir
turizmden farklıdır. Kapsama, farklı sosyal grupların (engelli insanlar, yaşlı insanlar, engelsiz
insanlar, çeşitli sosyal azınlıkların temsilcileri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının üstesinden
gelen insanlar) kendi aralarındaki etkileşimidir. Bu durumda, ekipler, bu grupların her birinin
ayrı ayrı sahip olduğu özel yetenek ve yetenekleri değiştirmek amacıyla bilinçli bir şekilde
farklı yaşam alanlarının temsilcilerinden oluşturulur.
Diğer bir fark, katılımcıların sosyal rollerinin değiştiği ve dahil edilmesinin sadece engelli
insanlar için değil, tüm sosyal grupların temsilcileri için erişilebilir hale geldiği bilinçli
senaryoların kullanılmasıdır.



KAPSAYICI TURİZM KAVRAMI
 

Bu tür turizm, yüksek kaliteli kapsayıcı bir kültür oluşturmanın araçlarından biridir, çünkü bu
tür projeler çerçevesinde etkileşimde yeni becerilerin ve gizli yeteneklerin (ekstralık) karşılıklı
gelişimi için koşullar yaratmak mümkündür.
Kapsayıcı turizm, sadece engelli kişilere yönelik olan halihazırda mevcut uyarlanabilir
turizmden farklıdır. Kapsama, farklı sosyal grupların (engelli insanlar, yaşlı insanlar, engelsiz
insanlar, çeşitli sosyal azınlıkların temsilcileri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının üstesinden
gelen insanlar) kendi aralarındaki etkileşimidir. Bu durumda, ekipler, bu grupların her birinin
ayrı ayrı sahip olduğu özel yetenek ve yetenekleri değiştirmek amacıyla bilinçli bir şekilde
farklı yaşam alanlarının temsilcilerinden oluşturulur.
Diğer bir fark, katılımcıların sosyal rollerinin değiştiği ve dahil edilmesinin sadece engelli
insanlar için değil, tüm sosyal grupların temsilcileri için erişilebilir hale geldiği bilinçli
senaryoların kullanılmasıdır.

KAPSAYICI SOSYAL PROJELERDEN ÖRNEKLER
 

Ruhun Yelkenleri - Kapsayıcılık ve uluslararası etkileşimin geliştirilmesini amaçlayan
sosyal etkinliklerle motorlu bir yelkenli gemide uluslararası insani bir keşif gezisi.
Projenin ana fikri - dahil etme - mürettebat engelli insanları içerir. Proje rota boyunca
şehirlerde spor (tekne yarışı, deniz geçişleri) ve insani etkinlikler (yuvarlak masalar,
seminerler, ustalık sınıfları, katılım günleri, konser programları, sanat performansları)
uygulamaktadır.
 
Kaynaştırma yüksek lisans okulu. Bu proje çerçevesinde, hizmet, eğitim, tıp ve diğer
alanlarda çalışanlar için “Engellilerle etkileşimde bulunmak için iletişimsel yeterliliğin
oluşturulması” eğitim programı kapsamında eğitim verilmektedir. 2016'dan bu yana
3.000'den fazla kişiye eğitim verildi. Programın eğitmenleri çeşitli engellilik
nozolojilerinin temsilcileridir.
 
Karanlıkta Proje Galerisi #LOOK BY THE HEART - eşsiz bir interaktif eğlence alanı.
Proje, görsel kanaldan bilgi yokluğunda hayatı sonuna kadar yaşamayı nasıl
hissettiğini ilk elden deneyimlemeyi teklif ediyor. Araştırılması önerilen, tam
karanlıkta hareket eden, deneyimli bir kör rehber yardımıyla en küçük ayrıntısına
kadar düşünülmüş çeşitli konumların sergilenmesi.


