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ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI 

Maya Vakfı, aşağıdaki değer, ilke ve inançlara göre hareket eder: 
 
x Çocukların, toplumla ilgili olarak her türlü yönden katılım gösterme ve yararlanma hakkı 
olduğunu savunur. 
x Çocukların, toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve onlarda sosyal sorumluluk 
farkındalığını arttırmanın yanı sıra onlara şefkat ve ilgi gösteren gönüllü ve çalışan ağını 
sunar. 
x Çocuklara sunulan doğrudan veya dolaylı hizmetlerde ve iletişimlerde kapsamlı hazırlanmış 
kural ve önlemlere göre hareket eder. 
x Çalışan, gönüllü ve diğer yardımcıların çok kültürlülük ve çoğulculuğa saygılı olduğu ve 
herhangi bir din, ırk, dil, etnik köken veya kimliğe ayrıcalık vermediğinden emin olur. 
x Kendi fiziksel ve duygusal sağlığını korumaya dikkat ederken çocuklarla ilgili herhangi bir 
konuda gizliliği sağlar ve korur 
x Bazı ayrıcalıklardan yoksun bırakılmış çocukları güçlendirmek, haklarını korumak ve bu 
alanlardaki etkinliği arttırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. 

 
Maya Vakfı aşağıdaki eylem stratejilerine uygun olarak hareket eder: 

 
x Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programı: 

x  Önleme: Çocuklara çeşitli uyum ve başa çıkma becerilerinin tanıtılması ile stresle 
başa çıkma kapasitelerini arttırıp uyum stratejilerini teşvik ederek daha iyi bir gelecek 
sunmayı amaçlamaktadır. Aileler ve / veya çocuğun bakıcılarının da sağlıklı başa 
çıkma stratejileri konusunda bilgilendirilmesi yapılmaktadır. 

x Müdahale: Çocukların travma ile baş etme ve iyileşme sürecini desteklemek için 
bilimsel/kanıta dayalı Psikolojik İyileşme Modelini sanat terapisi metodlarıyla 
uygulanır. 

x Eğitim: Personel tarafından, gönüllülere, çocukları korumak ve onlarla çalışabilmenin 
gerekliliklerini anlama konusunda gerekli becerileri vermek ve bu becerileri geliştirmek 
için verilir. 

x Entegrasyon: Çocukların toplumla etkileşime girmesini sağlayan etkinlikler 
düzenleyerek topluma entegre olması hedeflenir. Ayrıca PSP Müdahale Modeli 
uygulanarak, çocukların entegre olma süreçleri ve becerileri desteklenir. 

 
x Gönüllülük: Gönüllülük programı ile Türk toplumu içinde bireylerin farkındalığını arttırmak 
ve sosyal sorumluluk çalışmalarında bireylerin toplumda aktif rol almasını teşvik etmeyi 
hedefler. 

 
x Çocuk Dostu Ortam: Vakıf etkinlikleri özel olarak seçilmiş çocuk dostu malzemelerin 
kullanımı ile oluşur. Çalışma alanları olarak ihtiyaca uygun bir biçimde özellikle çocuk dostu 
ve güvenli yerler seçilir. 

 
x Raporlama: Dünya Sağlık Örgütü’nün “çocuk istismarı” veya “kötü muamele” kurallarına 
uygun olarak uygulanır. Buna göre, çocuk istismarı veya kötü muamele, ‘’Çocuğun 
ilişkilenme sorumluluğu, güven veya güç açısından çocuğun sağlığı, gelişimi veya onuruna 
yönelik fiili veya potansiyel zararla sonuçlanabilecek her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü 
muamele, cinsel istismar, ihmal veya imalkar davranış, ticari veya başka türlü bir sömürü’’ 
olarak tanımlanır. 

 

 



 

 
 
 

 
Maya Vakfı’nın Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programı, şüphelenilen, tanık olunan 
veya iddia edilen çocuk istismarı ve/veya çocuk koruma politikasının ihlali durumunda sevk 
sürecine uygun hareket etmektedir. Çocuğun yararına uygun olarak acil ve uygun bir eylem 
planı uygulanmaktadır. 

 
x Farkındalık arttırma: 

x Gönüllüler, Maya Vakfı’nın hizmetlerini genişletmek ve toplumu buna dahil etmek 
amacından ötürü vakfın ayrılmaz bir parçasıdır. Gönüllülere sosyal medya, e-postalar 
ve yazılı malzemeler yoluyla bilimsel araştırmalar, yeni öğrenilen metodoloji ve 
konferanslarda elde edilen bilgiler iletilmektedir. 

x Maya Vakfı’nın programlarına katılan ve Maya gönüllüleri ve çalışanlarıyla iletişime 
geçen çocuklar ve ebeveynler, kendi gruplarında farkındalık kazandırmak ve bunu 
yaymak amacıyla yeni bir anlayış ve gerekli araçları edinmiş olarak dönerler. 

x Yerel, ulusal ve uluslararası konferans, panel ve tartışmalarda çocukların sosyal, 
eğitimsel ve psikolojik sağlığına dair farkındalığı yaymak amacıyla sunumlar yapılır. 
Uygun ve bilgilendirici medyada yer alırlar 

x Üstte belirtilen konulara ilişkin farkındalığı arttırmak için etkinlikler gerçekleştirirler. 
 
Maya Vakfı, prensiplerine göre hareket edilmesini aşağıdaki ilkeler aracılığıyla sağlar 
x Çalışanları ve gönüllüleri gizlilik ve prensiplere göre hareket edilmesi yönünde eğitir. 
x Bütün çalışanların, çalışma partnerlerinin ve gönüllülerin gizlilik ve alan çalışması 
anlaşmasını imzalaması sağlanır. 
x Tüm çalışanların, çalışma partnerlerinin ve gönüllülerin gizlilik ve alan çalışması 
anlaşmasının kopyasını bulundurması sağlanır. 
x Uygun oldukça çalışanların süpervizyon ve sürekli eğitim alması sağlanır. 
x Gönüllülere, program standartlarına uygun davranmaları ve gönüllülük prensiplerine uygun 
hareket etmeleri için alan gözlemlerini içeren geribildirimlerde bulunulur. 

 
Çocuklarla çalışılırken görevli kişiler ve diğer herkes: 
x Çocuklara her zaman ulaşabilir olmalı ve her zaman yerlerinde bulunmalıdırlar. 
x Tüm çocuklara eşit davranmalıdırlar. 
x Çocukların güvenliğine tehdit oluşturabilecek durumların farkında olmalıdırlar. 
x Çocukların güvende bulunduklarından emin olmalıdırlar. 
x Görevlileri her olaydan haberdar etmelidirler. 
x Ayrımcılık veya taciz edici nitelikler içermeyen konuşma tarzını benimsemelidirler. 
x Çocuklarla olan her türlü etkinlik ve etkileşim sırasında kişisel sınırların farkında olmalıdırlar. 
x Disiplin modeli olarak sadece Maya Vakfı’nın benimsediği Ruh Sağlığı ve Psikososyal 
Destek Disiplin Modeli’ni kullanmalıdırlar. 
x Maya Vakfı’nın vizyon ve misyonuna uygun şekilde hareket etmelidirler. 
x Çocukların kendilerini ifade etmeleri için gerek duydukları fiziksel ve duygusal olarak güvenli 
alanı yarattıklarından emin olmalıdırlar. 
x Çocukların kendi haklarının farkında olduklarından emin olmalıdırlar. 
x Olumlu ve destekleyici bir dil kullanarak doğru dil ve ifade ediş yollarını pekiştirmelidirler. 
x Çocuk olması gereken seviyede davranmıyor ise görevli kişileri bu konuda 
bilgilendirmelidirler. 
x Maya Vakfı’nın gizlilik politikasını her zaman uygulamalıdırlar. 

 
 
 
 
 
 


