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Çocuğunuzda bu davranışları 

gözlemliyorsanız bize başvurun!

Önceden keyif 
aldığı aktivitelere 

karşı ilgisini 
kaybetme 

Yerinde 
duramama

ya da fazlaca 
hareket etme

İlişkilerinde 
sürekli problem 

yaşama

Agresif/saldırgan 
davranışlar 
sergileme

Sık sık 
ağlamaklı 

olma ya da 
üzgün 

hissetme

Ses ve 
görüntülerden 

ürkme

Altını ıslatma

İçe kapanma 
ve 

arkadaşlarından 
uzaklaşma

Yalnız olmaktan
 ya da 

terk edilmekten 
korkma

Kendi ya da 
sevdiklerinin 

güvenliği hakkında
 kaygılanma

Uykusuzluk 
veya 

kabus görme

İştah problemleri

Programlarımıza katılan çocuklarda  

kısa-uzun vadede neler gözlemleniyor?

Problem çözme 

becerilerinin

gelişmesi

Maruz kaldıkları 

travmatik stres 

etkisinde azalma
Sağlıklı 

sosyal ilişkiler ve 

bağlar kurma

Okul başarısında 

artış 

Olumlu tutum ve 

davranışları kazanma 

ve geliştirme

Duygularını ve 
ihtiyaçlarını tanıma 

ve ifade etme 
becerilerinde artış

Cennet Mahallesi

Evin Unlu
Mamuller i

Tar ık Us
Or taokulu

Tevki i  Cafer Mektebi Sokak 

Maya Vakfı
Balat Çocuk ve
Gençlik Merkezi
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Vodina Caddesi

Fener Mahallesi, Tevkii Cafer Mektebi Sokak, No:24 Balat, Fatih/İstanbul

Size nasıl destek verebiliriz?
Hemen bizi arayın:

Maya Vakfı Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi 

(0212) 525 25 36

Psikologlarımızdan ve çocuk koruma uzmanlarımızdan bilgi isteyebilir, 

destek talep edebilir, programlarımıza katılmak için randevu 

alabilirsiniz. Yüz yüze konuşmak isterseniz, o�simize uğrayabilirsiniz. 

 Her gün 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet veriyoruz.

MAYA VAKFI
 Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanıyoruz. 
5 -18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, �ziksel ve akademik gelişimine 
katkıda bulunuyoruz. Sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini 

özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına 
destek oluyoruz. 

Bu broşür, Avrupa Bir l iği  S ivi l  Koruma ve İnsani Yardım Operasyonlar ı  Bi r imi (ECHO) 

ve Federal Alman Ekonomik İşbir l iği  ve Kalkınma Bakanlığı ’nın (BMZ) or tak 

�nansmanıy la yürütülen “Toplum Merkezler i  ve Yerel İnis iyat i�er Projesi  (CLIP)” 

kapsamında hazır lanmış t ı r. İçer iği , Avrupa Bir l iği ’nin maddi desteğiy le yürütülen 

insani yardım faal iyet ler ini  kapsamaktadır ve görevlendiren kurumlar ın görüşler ini  

yansı tmak zorunda deği ldir.

Bu broşür Amer ika Bi r leş ik Devlet ler i  Dış iş ler i  Bakanl ığı ’nın hibesiy le kısmen �nanse 

edi lmiş t i r. Broşürde bel i r t i len görüş , bulgular ve çıkar ımlar yazar lar ın görüşler i  olup, 

ABD Dış iş ler i  Bakanlığı ’nın görüşler ini  yansı tmaz.

Çocuk Koruma Desteği      
Çocuklar İçin Bireysel Terapi
Çocuklar İçin Grup Etkinlikleri  
Psikososyal Destek Etkinlikleri



Bireysel Koruma Desteği

Maya Vakfı Çocuk ve Gençlik Merkezi 

olarak Çocuk Koruma Programı kapsamında

çocuklara ve yetişkinlere yönelik koruma 

hizmetleri sağlıyoruz.

Refakat ve
Tercümanlık

Desteği

Hukuki
 Bilgilendirme

Desteği

Sağlığa Erişim
Desteği

Eğitime Erişim
Desteği

Bireysel Terapi

Geçmişte yaşadıkları güçlükler ya da

gündelik hayatta yaşadıkları zorluklarla ilgili 

çocuklarınıza ve size destek oluyoruz.

Çocukların 10 ha�a boyunca 20 saat

 katılacağı psikososyal grup etkinlikleri 

düzenliyoruz. Bu etkinliklerde sanatın müzik, 

resim, dans gibi farklı dallarını kullanıyoruz. 

Bu sayede çocukların olumsuz duygu ve 

zorluklarla baş etmelerine, olumlu tutum ve 

davranışlar geliştirmelerine, gündelik hayatta 

karşılaştıkları problemlere etkili çözümler 

üretmelerine, düşünce ve duygularını ifade 

etmelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına 

yardımcı oluyoruz.

Grup EtkinlikleriÇocuklar İçin Psikolojik Destek

 Ebeveynlere Yönelik Farkındalık

 Arttırıcı Oturumlar

Çocukların güvenliğini ve sağlığını olumsuz 

yönde etkileyebilecek riskler hakkında

farkındalık arttırıcı oturumlar düzenliyoruz. 

Bu oturumlar ile çocukların olumsuz davranış 

ve tutumlarıyla baş etmenize yardımcı 

olacak yöntemleri paylaşıyoruz.

Bilgilendirme Oturumları

Yetişkinlere yönelik Türk sağlık sistemi, eğitim 

sistemi, kişisel hijyen, zorbalık, çocuk hakları 

gibi konularda bilgilendirme odaklı grup 

aktivitelerinin yanı sıra çocuklar ile

 bedenin korunması, hijyen, mahremiyet, 

çocuk hakları odaklı grup aktiviteleri 

yapıyoruz. 

Bilgilendirici Seanslar

Çocuklar yaşadıkları güçlüklerle ilgili daha fazla 

ilgi ve desteğe ihtiyaç duyarlarsa, onlarla bire bir 

çalışıyoruz. Bir terapist eşliğinde düzenli olarak 

yapılan bu çalışmalarla çocuklara bireysel

 psikolojik destek sunuyoruz. 


