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Hayata Destek acil yardımdan
kalkınmaya geniş bir yelpazede projeler
yürüten uluslararası bir insani yardım
organizasyonudur.

Afet Risk Tespiti
Çalıştayına Katılım
8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Afet
Risk Değerlendirmelerinde Kapsam
Belirleme ve Planlama Çalıştayı için
Ankara’daydık.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve
Küresel Risk Belirleme Programı (GRIP)
desteği ile Güney Doğu Avrupa’da Bölgesel
Afet Risk Azaltımı Projesi bünyesinde organize edilen Afet Risk Değerlendirmelerinde
Kapsam Belirleme ve Planlama Çalıştayı;
ilgili bakanlıklar, AFAD ve Kızılay gibi
kurumlar, merkezi ve yerel yetkililer,
üniversiteler ve STK’ların katılımıyla
8-9 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi.
Hayata Destek çalışanlarının da katıldığı
çalıştayda risk değerlendirmesi ve karar
alma konularında bilgi alan katılımcılar
bir araya gelerek afet risk değerlendirmesi
kapsamında ülke profili çıkardılar ve
kurulacak Ulusal Afet Gözlem birimi için
taslak bir iş planı oluşturdular.
Hayata Destek ile beraber TEMA, WWF/
Doğa Derneği, AÇEV ve TEGV gibi vakıflar
ve dernekler de bu toplantıda yer aldılar.
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“HAYDİ” Eğitimi Başlıyor
Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek
olan Hayata Destek İnsani Yardım İnisiyatifi (HAYDİ) İnsani Yardımın Temel İlkeleri
Eğitimi için hazırlıklar sürüyor. Başlangıç tarihi 9 Aralık olarak belirlenen eğitimler dört
hafta sürecek.

HAYDİ
Eğitimlerine Katılım
ve diğer tüm sorularınız
için lütfen bize ulaşın
Info@hayatadestek.org

Sertifika programının sonunda; katılımcılar insani yardımın dinamikleri, prensipleri,
standartları ve yaklaşımları, afet durumunda proje yönetim döngüsü uygulamaları
gibi konularda yetkinlik kazanacak. Eğitim, kurum ziyareti ve acil yardım operasyon
simülasyonu ile son bulacak. Katılımcılar isteğe bağlı olarak, Hayata Destek’in HAYDİ İnsan
Kaynağı havuzunun üyesi olabilecekler.
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Aktif rol oynayın
çözümün bir parçası
olun.
Bizimle buradan iletişim
kurabilirsiniz:
Info@hayatadestek.org

DKH Almanya’da Deneyim
Paylaşımı
Hayata Destek’in stratejik iş ortağı
Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)’nin yıllık
genel toplantısı 5-7 Temmuz 2011 tarihleri
arasında Almanya’da gerçekleşti.

Simav Risk Azaltma
Projemiz Başladı
Hayata Destek / Support to Life (STL)
ekibinin Simav’da yürüttüğü ihtiyaç
analizi ziyaretlerini takiben Simav projesi
afetzedelere toplum temelli Afet Bilinci
ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması
(YORA) eğitimleri vererek psiko-sosyal
destek vermek amacıyla başladı.
Simav Belediyesinin de iştirakçi olarak yer
aldığı proje kapsamında Simav yöresinde
düzenleyeceğimiz eğitimler ile:
•
Halkı afetler konusunda
bilinçlendirerek onlara psikososyal destek
sağlamayı;
•
Yapısal olmayan risklerin
azaltılması konusunda bilinç oluşturarak
hane halkının olası afetlere karşı hazırlıklı
olmasına katkıda bulunmayı;
•
ve akran eğitmen eğitimleri
ile halk temsilcilerinin afetlere hazırlık
konusunda yerel kapasitelerin artırılmasını
hedefliyoruz.

Toplantıda, Hayata Destek Yönetim Kurulu
Başkanı Sema Genel Karaosmanoğlu,
Pakistan’daki Keşmir depremi sonrasındaki
Acil Yardım ve İyileştirme programının etki
değerlendirme çalışmalarını aktarırken
bölgeye yapılan insani yardım müdahalelerini Proje kapsamında, 40 halk temsilcine
temel afet bilinci ve yapısal olmayan
değerlendirdi.
risklerin azaltılması konusunda üçer
günlük eğitmen eğitimleri vereceğiz.
Toplantı kapsamında ayrıca dünya çapında
faaliyet gösteren DKH ofisleri ve iş ortakları
bölgesel deneyimlerini paylaşırken, insani
yardım alanındaki yeni düzenlemeler
konuşuldu.

Akran eğitmenlerimizin proje sonuna
kadar düzenleyecekleri eğitim toplantıları
ile Simav bölgesinde yaşayan ve Mayıs
2011 depreminden etkilenen 8.000
kişiye ulaşmayı, onları afetlere hazırlık
konusunda bilinçlendirmeyi ve evlerde
eşyaların sabitlenmeye başlaması ile
yapısal olmayan risklerin azaltılmasına
destek olmayı planlıyoruz.
Altı ay sürecek olan projemiz Nisan 2011
tarihinde sona erecek.

DKH Almanya Paylaşımı

Hayata Destek Yerel
Ortaklarla Kapasite
Geliştirmek için
Afganistan’daydı
Hayata Destek ve DKH, doğal ve
insan kaynaklı afetlere karşı toplumun
direnç kazanmasını sağlamak amacıyla
yapılan projeleri tanıtma ve fon bulma
amacıyla Afet Risk Azaltma alanında
bir Hibe Programı başlattı.
Hayata Destek, Diakonie
Katastrophenhilfe (DKH) işbirliği
ile on günlük bir çalışma için Kabil,
Afganistan’daydı. Yerel partnerlerle
proje uygulamasına başlamadan önce
Hayata Destek ve DKH, Tearfund
işbirliği ile beş günlük bir Afet Risk
Tespiti eğitimi verdi.
Etkinlik Afghan Development
Association (ADA), Agency for
Humanitarian and Development
Assistance for Afghanistan (AHDAA)
ve Coordination of Humanitarian
Assistance (CHA)’dan gelen
temsilcilere sunuldu.
5 gün süren Toplum Temelli Afet
Risk Tespiti eğitiminde yerel partnere
gerekli araçlar sağlandı. Katılımcı
tehlike, zarar görebilirlik ve risk
analizleri yapılarak Risk Azaltma
Eylem Planları çıkarıldı.
Hayata Destek, Afganistan’daki
yerel ortakların kapasite geliştirme
programının bir parçası olarak Ekim
ortasında uygulanacak projeler
öncesinde partner kuruluşu DKH’nin
standart politikaları ve prosedürleriyle
ilgili bir günlük atölye çalışması da
düzenledi.

Irak’ta İkinci Hibe Programı Başladı
Diakonie Katastrophenhilfe’nin bölgesel ofisi görevini sürdüren Hayata Destek, Irak’ta
ikinci bir Hibe Programı yürütmeye başladı.

Hayata Destek ekibi İtalya, Meksika
ve Arjantin’den gelen gönüllülerle
çalışmaktadır.

Sizde bize katılmak
ister misiniz?
Bize info@hayatadestek.org adresinden
ulaşırsanız, size en kısa zamanda geri
döneriz.

Irak’ta yerinden edilmiş kişiler de dahil geri dönen aileler için hızlı istihdam, barınma ve
gıda en önemli ihtiyaçlar arasında. Suya erişim ise en temel sorunlardan bir tanesi.
Yerel halkın sosyo-ekonomik zarar görebilirliğini düşürme ve yerel kapasiteleri
güçlendirme amacıyla açılan Hibe Programı, ülke içinde yerinden edilenler için geçim
kaynağı oluşturma ve risk altındaki hanelere su sağlama, sanitasyon ve hijyen sektörlerine
odaklanıyor. Hibe Programı sayesinde Irak’taki yerel sivil toplum kuruluşlarının daha aktif
olması bekleniyor.
Hayata Destek ve DKH, iki yerel sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak Necef’te
35 okulda sanitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hijyen bilincinin arttırımı ile
Kerkük’ün Al-Karama mahallesindeki 565 yerinden edilmiş ailenin su teminini ve hijyen
farkındalığını arttırma ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.
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