
 1 

    
MAYA VAKFI 
www.mayavakfi.org 
 

 

 

GÖNÜLLÜ PROGRAMI SÜPERVİZÖR İLANI  

 
 

Pozisyon: Süpervizör 

Program: Maya Vakfı – Gönüllü Programı 

Yönetici: Genel Müdür 

Kursiyerler: Maya Vakfı Gönüllüleri 

Sözleşme Süresi: 1 yıl içinde 4 gün 

Çalışma Yeri: İstanbul 

Genel Sorumluluklar: Öz Bakım Odaklı Grup Süpervizyonu  

 

MAYA VAKFI, ana faaliyet alanını oluşturan ruh sağlığı ve psikososyal destek programı Project Lift 
kapsamında, maruz kaldıkları travmanın çocuklarda yarattığı tahribatı onarmak hedefiyle, baş etme 
becerileri kazandırma etkinlikleri yürütmektedir. Savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz 
kalan çocuklara, koruma hizmetlerinin yanı sıra, yaratıcı sanat terapileri ve sosyo-kültürel aktiviteler 
aracılığıyla rehabilitasyon desteği vermektedir. 

Maya Vakfı bütüncül bir yaklaşımla çocuğa ve çocukların hayatına dokunan yetişkinleri güçlendirmeyi 
hedefleyerek Balat Çocuk ve Gençlik Merkezinde çocuklara yönelik travma rehabilitasyon çalışmaları ve 
çocuk koruma hizmetleri; Travmaya Duyarlı Okul Programı ve Kapasite Geliştirme Programlarını yürütüyor. 
Bununla birlikte daha iyi bir geleceği hep birlikte yaratmak için, profesyonellerin uzmanlığını gönüllülerin 
enerjisiyle birleştiren Maya Vakfı, Gönüllü Programıyla ekosistemini her geçen gün büyütüyor. 

Maya Vakfı psikososyal destek alanında gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedeflediği ve ilk günden bu yana aktif 

bir şekilde yürüttüğü Gönüllü Programı kapsamında uyguladığı kapsamlı eğitimlerde travma ve etkileri, 

sahada çocuklarla çalışma gibi konularda bilgi veriyor. 2019 yılında tüm çalışmalarını toplam 285 gönüllünün 

11.440 saatlik emeği ve gayreti ile gerçekleştiren Maya Vakfı’nda, gönüllüler programların yürütülmesine ve 

yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda kişisel olarak öğrenme, keşfetme ve gelişme olanağı 

bulduğu saha çalışmalarına katılan gönüllülere süpervizyon desteği sağlanırken aidiyet ve motivasyonu 

pekiştirmeye yönelik sosyal etkinlikler yapılıyor.  



 2 

 

 

Temel Sorumluluklar 

 

• Travma, kayıp, yas ve acil durumlarda psikososyal destek, çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik 

danışmanlık konu başlıkları altında, 2020 yılı içinde Mart ayında başlayacak olan ve üç ay aralıklar 

ile bir yılda dört kez gerçekleşecek, Maya Vakfı gönüllülerinden oluşan bir ekip ile, ilgili program 

çalışmaları kapsamında yaşanan konuların ele alınması; ekip üyelerine kendilerini ve grup ile 

etkileşimlerini düzenlemeleri amacı ile süpervizyon verilmesi 

• Maya Vakfı gönüllü ekibinin, klinik anlamda Maya Vakfı müfredatı ve klinik prosedürleri çerçevesine 

bağlı kalarak “iyi olma hali” açısından desteklenmesi 

• Gönüllü ekibi arasında birlik beraberlik (group cohesiveness) oluşması ve bu sağlıklı durumun grup 

dinamiklerine olumlu anlamda yansıyabilmesi için gereken şartları güçlendirmeye yönelik becerilerin 

pekiştirilmesi 

• Süpervizyon esnasında profesyonel sınırların, etik iş ahlakı ve  prensiplerinin  gözetilmesi ve 

korunması; süpervizyonların odağının “saha çalışması odaklı, vaka çözümüne yönelik teknik 

süpervizyona” kaymamasına özen gösterilmesi; süpervizyon odağının “ekip üyelerinin grup dinamiği 

çerçevesinde deneyim paylaşımı” olarak kalması 

• Maya Vakfı gönüllülerinin katılımı ile gerçekleşecek olan oturumlarda, ekibin uyum içinde çalışması 

için, kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alanın oluşturulması, birlikte çözüm 

üretebilmelerinin ve durum değerlendirmesi yapabilmelerinin desteklenmesi 

• Ekip üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları yönünde, işbirliği, güven artırma, gibi temalar 

üzerinden, iletişim, güven, birlikte sahada çalışma, planlama, grup içi geri bildirim, çatışma yönetimi 

gibi konular üzerinde çalışılması 

• İlişkilerinde çatışma ve iletişim sorunları yaşama durumlarında, ekibin iç dinamiklerinin ele alınması; 

bireysel aktarımlar ve grup çalışmaları yoluyla, ekip olarak iyi olma halini ve etkileşimi nasıl 

gözlemleyecekleri ve değerlendirecekleri konusunda destek sağlanması 

• Sahada karşılaşılabilecek potansiyel belirsizlikler ve riskler çerçevesinde; değişen gönüllük şartları ve 

durumlara uyumu sağlamaya yardımcı olma 

• Maya Vakfı Genel Müdürü ve ilgili program koordinatörlerine düzenli olarak  üç ayda bir  ve 

gerektikçe  yazılı ve sözel raporlama ve geribildirim verilmesi; ekip ihtiyaçlarının, grup içi 

etkileşimlerin ve sahada yaşanılan zorlukların önerileriyle beraber değerlendirilmesi 

• Öz bakım odaklı grup süpervizyonunun yapısı ve içeriği hususunda, gerektiğinde ekipten ve 

yönetimden gelen ihtiyaca göre değişiklik yapılmasının gözetilmesi 
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Nitelikler 

 

• Psikoloji lisans eğitimi almış 

• Sanat terapisi alanında uzmanlaşmış master ve/veya doktora derecesine sahip 

• En az 5 senelik çocuk ve travma alanında  psikososyal destek alanlarında  
saha deneyimi çalışma tecrübesi 

• Tercihen sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi ve mültecilerle ve farklı kültürlere psikolojik 
destek çalışmaları yapmış olmak 

• Grup süpervizyonu verme konusunda en az 5 senelik deneyim sahibi olmak 
 
 

Şartlar ve Koşullar 

 
 
Adayların CV ile birlikte Teklif Mektubu göndermeleri gerekmektedir. Tekliflerin, yukarıda belirtilen iş 
kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net ücret + KDV  şeklinde verilmesi gerekmektedir. 
 
1 yıl içinde 4 gün (Mart, Haziran, Eylük, Aralık 2020) için verilecek tekliflerin kişi veya kişinin çalıştığı kurum 
adına fatura kesebilecek nitelikte olması gerekmektedir. 
 
Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
CV ile birlikte tekliflerin, 10 Mart 2020 tarihine kadar mail konu başlığına “Süpervizör Başvuru” yazılarak 
hr@mayavakfi.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

mailto:hr@mayavakfi.org

