CIF İSKOÇYA PROGRAMI
(03.05.2014-31.05.2014)

CIF İskoçya Programı, 03.05.2014 - 31.05.2014 tarihleri arasında dört ülke katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İspanya (1 SHU alkol ve madde kullanımı alanında),
Finlandiya (1 SHU korunmaya muhtaç çocuk ve koruyucu aile alanında ), Estonya (1 SHU
toplum refahı alanında )ve Türkiye (1 Psikolog aile içi şiddet, kadın ve çocuk çalışmaları)
alanlarında çalışmaktadırlar.
Giriş bölümünde farklı ülkelerden, sosyal hizmetin farklı alanlarında çalışan
katılımcıların İskoçya’daki sosyal hizmet modelleri hakkında deneyim edinmeleri, farklı
ülkelerin sosyal hizmet anlayışı, alanda çalışanların kendi ülkelerinde yaşadığı sorun ve
deneyimleri kendi aralarında paylaşmaları noktasında da imkân sağlamıştır. Bu doğrultuda
Katılımcıların çalışma alanlarına göre özel olarak düzenlenmiş programların yanı sıra
katılımcıların bir arada bulunacakları grup programları ve aktiviteleri organize edilmiştir.
Programın yapısı gereği katılımcılar meslektaşları tarafından iki haftalık iki dönem
halinde misafir edilmiştir. Bunun yanı sıra programı organize eden CIF İskoçya üyeleri,
katılımcıları evlerinde de misafir etmişlerdir.

Program İçeriği
Program 03.05.2005 tarihinde İskoçya ve programın planı hakkında verilen genel bilgi
ve program süresince kalınacak şehirlerin tanıtımıyla başlamıştır. Altı gün süren oryantasyon
haftası içinde İskoçya sosyal hizmet modeli, sosyal hizmet anlamında farklı alanlarda yapılan
çalışmalar ve çalışmaların içerikleri, diğer bakanlıklarla olan ilişkileri ve İskoçya’da ki sosyal
hizmet alanı hakkında bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda İskoçya Parlamentosu, İskoç
Yönetimi, Perth Polis Merkezi, sosyal hizmet alanında eğitim veren bazı kuruluşlar, Dundee
Çocuk Koruma Merkezi, sosyal hizmet alanında çalışma yürüten sivil organizasyonlar vb.
ziyaret edilmiştir
Oryantasyon haftasının ardından tüm katılımcılar inceleme yapacakları şehirlere
gitmişlerdir. Oryantasyon haftasının son günü tüm katılımcılar kendi ülkeleri, ülkelerindeki
sosyal hizmet modelleri, politikaları ve özelde kendi çalışma alanları hakkında tanıtımlar
hazırlamış ayrıca diğer katılımcılar ve CIF İskoçya üyeleri, katılımcılarının da içinde olduğu
bir gruba sunumlar yapmışlardır. Sunumlar katılımcıların da gözlem ve yorumları ile keyifli
bir sohbet havasında geçmiştir. Oryantasyon haftasının ardından tüm katılımcılar kendi
çalışma alanlarına göre belirlenmiş şehirlerdeki organizasyonlara katılım amacı için yeni
adreslerine taşınmışlardır.

EDİNBURG PROGRAMI

12 May
9.15 ( Meet Carolyn at 329 High Street to go together to Safer Families project to meet Carol
McNiven )
Safer Families: Aile içi şiddet konusunda kadın, erkek ve çocuk çalışmalarının
yapıldığı kurum. Kurum çalışanları ile tanışma organizasyon hakkında bilgi paylaşımı ve CİF
hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
13 May
8.45 (Meet Carolyn at 329 High Street to go to Edinburgh Practitioners Forum about
Domestic Violence at the European Room, City Chambers (meet Carol McNiven there))
Edinburg sosyal hizmet alanında çalışan kurumların katıldığı toplantı. Kurumların
kendi çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı ve ortaklaşılmıştır.

2 pm (Craigmillar Early Years Centre)
Düşük sosyo-ekonomik ailelerin yaşadığı bölgedeki ailelerin Eken çocukluk
döneminde ki (0-2.5, 3-5) çocuklarının 09:00-03:00 arasında çocukların bırakabilecekleri,
çocukların psiko - sosyal gelişimlerini destekleyici çalışmaların yapıldığı kurum. Çocuklar ve
ebeveynleri ile ortak ve ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Hemşire, Çocuk gelişimi uzmanı ve
bakım elemanları ortak çalışıyorlar ve ihtiyaç halinde diğer kurumlarla ortak çalışma
yürütülmektedir.

14 May
10.15 (Safer Families Presentation at the Disability Team.)
Engelli çocuklar ve ebeveynleri ile çalışma yapan bir organizasyon.20008 yılından
beri hizmet veriyor. Safer Family ile tanışma toplantısı yapılmıştır.

2 pm. (Meet men’s worker Paul at Safer families)
Safer Family erkek çalışma gurupları hakkında detaylı bilgi ve deneyim paylaşımı.
Başvuru sahipleri ile önce yüz yüze görüşülüyor ve ardından bireysel ve grup çalışmalarının
bulunduğu 6 modül 26 seans çalışma yapılmaktadır.

15 May
10.30a.m.
( Meet Senior Social Worker Stephen at Safer Families)
( Meet women’s worker Kirsty at Safer Families)
Safer Family kadın çalışma gurupları hakkında detaylı bilgi ve deneyim paylaşımı.
Başvuru sahipleri ile önce yüz yüze görüşülüyor ve ardından bireysel ve grup çalışmalarının
bulunduğu 6 modül 26 seans çalışma yapılıyor. Aile içi şiddet ve bununla mücadele etme
konusunda yapılan çeşitli çalışma örnekleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

16 May
( Morning free for reading and reflecting.
Lunchtime - set off to Residential Weekend (Ruth collecting)
Hafta sonu için hazırlık ve yolculuk.
17 -18 May
( Residential Weekend near Aviemore)
Hafta sonu tüm katılımcıların bir arada olduğu küçük bir köyde keyifli bir hafta sonu.
Katılımcıların kendi aralarında yaptığı değerlendirme ve paylaşım

19 May
9.15 ( Meet Carolyn at her office. Then go with Gill Douglas-Moodley to visit Portland
Street Young People’s Unit. With Gill until lunchtime.)
Ergenlik çağındaki bireylerle gönüllü sosyal çalışmacıların çalışmaların yapıldığı bir
organizasyon. Çocukların kaldığı kurumlarda çalışan ve farklı alanlarda (sosyal destek,
barınma, sağlık, eğitim vb) gönüllü çalışma yürüten kurum çalışanları tek tek çocuk isimleri
üzerinden ihtiyaç ve karşılaya bilecek kurumları belirliyorlar ve bu dağılım üzerinden
değerlendirmeler yapılıyor.
20 May
9.15 ( Domestic Abuse Court, Sheriff Court, Chambers Street, with Carol McNiven)
Aile içi şiddet vakalarına bakan mahkemede gözlem.
2 pm. ( Grindlay Court Social Work Centre with men’s worker Theresa from Safer Families)
Safer family erkek çalışmaları yapan Theresa’(sosyal çalışmacı) bireysel çalışmasına
gözlemci olarak katılım sağlanmıştır.
Evening – Move to new host family (Liz Jogee). Carolyn to transport.

22 May
10.00 ( Visit Shakti to meet Ashley Thompson )
Yabancı uyruklu erkeklerle beraber olan ve istismar öyküsü olan yabancı uyruklu ve
yerli kadınlara hizmet veren organizasyon. Daha çok danışmanlık hizmeti veriyor. Haftada iki
gün drama ve çocuklarla grup çalışmaları yapılıyor. Başvurucuların taleplerine göre diğer
organizasyonlarla ortaklaşıp en hızlı ve sağlıklı hizmeti sunmaya çalışıyorlar.
14.00 – 18.00( Hillview Respite Unit for children with special needs. At 42-44 Howdenhall
Road EH16 6PJ Tel 0131 672 2961 )

5-18 yaş arası çocukların kaldığı Türkiye’deki çocuk evlerine benzer bir organizasyon.
5 kapasite ile çalışıyorlar. 5 kapasite için sosyal çaloşmacı, hemşire, bakım elemanı vb farklı
disiplinlerden 20 personel çalışmaktadır.
23 May
10.00 ( Carolyn to take Zehra to Women’s Aid Refuge in Jane Street, Leith (all day visit).
Meet with Margaret Gibson (tel 0131 553 0112))
18 yaş altı hamile ve yeni anne olmuş kız çocuklarının kaldığı kurum. 2 kapasiteli
(2+2 çocuklar için oda) vardiya usulü çalışan 4 personel var. Sabit personel dışında bide
meslek elemanları, idareci vb mevcuttur.
26 May
9.30 am ( Dr Bells Junction Place, Leith (Women’s Group))
Safer Family kadın grup çalışmasına gözlemci olarak katılım sağlanmıştır.
13.30 pm ( Meet with Kasia, Polish worker at Safer Families)
Safer Family organizasyonunun bir parçası olan Polonya asıllı sosyal çalışmacı Kasia
ile Polonyalı ailelere yönelik aile içi iletişim çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında
bulunulmuştur.
27 May
9.15 am (Throughcare and Aftercare Drop-In. Ask for Carolyn when arrive. Spend the
morning with Carolanne Strickland.)
16-21 yaş grubu çocukların (özellikle bakım altına alınma, ihmal vb. süreçlerden
geçmiş ) bakım sonrası yada erişkinlikte karşılaştıkları problemler konusunda destek veren
kurumda çalışmalar ve süreçler hakkında deneyim paylaşımında bulunulmuştur.
16.00 – 18.00 ( Visit to Pentland View Close Support Unit with Carolyn)
Engelli çocukları bulunan ailelere destek ve mola vermeleri amacı ile çocuklarını 5
haftada bir 1 hafta bıraktıkları egeli çocuklarla ilgili bir organizasyon. Engelli çocukları olan
ebeveynlerin verecekleri bir haftalık hem aileler hem de çocuklar açısından fayda sağladığı ve
çocukların belli aralıklarla benzer engel gruplarına ve yaş aralığına sahip akranları ile bir
arada olmalarının çocuklar açısından sağladığı olumlu katkının yaşayan kanıtı.
Organizasyonda iki ayrı çalışma grubu bulunmaktadır. Bir grup kurumda kalan çocuklarla
çalışmalarını devam ettirirken diğer grup aile yanında kalan çocuklarla ilgili destek
çalışmaları ve eğitimleri düzenlemektedir. Haftada 5-7 arsında çocuk kalmakta ve toplam 55
çocukla çalışma yapılmaktadır. Diğer kurumlarla(okul, toplum sağlığı birimleri vb.)koordineli
çalışmalar yürütülmektedir
Seaview; 5-17 yaş grubu engelli çocukların birer hafta kaldığı ve bu çocuk grubu ile
ilgilenen takım. Takım 3 hemşire, 1 grup öğretmeni, sosyal çalışmacılar ve bakım elemanları
olmak üzere 25 kişiden oluşmaktadır
Family Focus; o-17 yaş arası engelli çocuğa sahip aileleri ziyaret edip engelli
çocuklara nasıl bakılması gerektiğini anlatıp, destekleyici eğitimler veren takım. 9 kişiden
oluşmaktadır.

28 May
( Last day at Safer Families! Children and Families social workers)
Safer Family aile ve çocuk çalışması yapan gruplarla çalışma ve çalışma metotları
hakkında bilgilendirme ve son olarak, Safer Family ekibi ile proğram ve deneyimler üzerine
karşılıklı paylaşımlar da bulunulmuştur.

29 May

( Return to Perth (by bus or train))

30 May

( Evaluation and Farewell Ceremony/ Meal in Perth)
Genel değerlendirme toplantısı; Programın son günü genel bir değerlendirme toplantısı
yapılmıştır. Bu toplantıda gerek sosyal hizmetler gerekse İskoç kültürü ve CIF programı
hakkında izlenimler, eleştiri ve deneyimler paylaşılmıştır.

DEĞERLENDİRME:
Program yönetici ve gönüllüleri hava alanından karşılanma anından veda yemeği ve
hava alanına bırakılma anına değin çok kibar ve ilgili davranmışlardır. Yine diğer
katılımcılarla ortak deneyim ve gözlem paylaşımlarından elde edilen bilgilere dayanarak
bütün organizasyon süpervizörlerinin da aynı özen ve önemle katılımcılara yaklaştığını
belirtme ihtiyacı duymaktayım.
Aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili olan Safer Family organizasyonu ve program
dâhilinde ziyaret edilen ve çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulan bütün kurum ve
kuruluşların kendi iç işleyişleri ve diğer organizasyonlarla iletişimlerinin tam bir
profesyonellikle yapıldığı dikkat çekici bir noktadır. Sosyal hizmet gibi zorlu bir alanın birçok
boyutu ile inceleme fırsatı bulduğum CIF İskoçya program da benim için en çarpıcı nokta
sorun hangi alanda ve ne zorlukta olursa olsun sosyal hizmet kurumlarının gerçekten bir
çözüme sahip olmalarıdır. Sosyal hizmet verilen alanlar kendi içlerinde ayrışmış ve alanda
yetkin meslek elemanları gerçek imkânlarla hizmet vermekteler. Farklı meslek grupları ve her
meslek grubunun içinde farklı alanlarla ilgili ciddi eğitimler ve deneyimlerle uzmanlaşmaya
gidilmiş ve buda herkesin yaptığı işten keyif alması ve dolayısı ile daha üretken olmasını
desteklemektedir. Yine benim için çarpıcı bir deneyimi burada sizlerle paylaşmanın da yerinin
geldiğini düşünüyorum; parçalanmış bir ailenin çocukları ile olan iletişim problemler ile ilgili
yapılan bir toplantıya gözlemci olarak katılma imkânı buldum. Hedef grup ayrılmış göçmen
bir çift ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki kızları idi. Bu görüşmeye Safer Family ekibinin Polonyalı
göçmenlerle çalışma yapan ekibinin kadın ve erkek grubu çalışanları ve yine çocuklar için de
ayrı bir çocuk alanında çalışan sosyal çalışmacının katılımı ile gerçekleşen bir toplantı
yapılmıştır. Yani dört kişilik bir aile için üç sosyal çalışmacı ayrı uzmanlık alanlarında
çalışmakta ve belli dönemlerde aile bireylerinin de dâhil olduğu ortak toplantılar yaparak aile
için iletişimleri ile sorunlarını ve ortak çözümlerini tartışmakta ve karar vermektedirler. Yine

çocuk çalışma grubunda çalışan sosyal çalışmacı okul, aile ve diğer ilgili konular da bütüncül
bir çalışma yürütmekte ve en önemli noktalardan biri de çocuklarla gayet yakın ve
benimseyici bir iletişim kurulduğu gözlemlenmiştir. Yine kadın çalışmasının yürütücüsü olan
sosyal çalışmacı, annenin sağlık, barınma, iletişim gibi konularında bütüncül bir yöntemle
hizmet vermektedir. Tabi bu tarz bir hizmeti veren kurum ve kuruluşların işbirliği halinde
olması ve olay müdahalenin zamanında ve uzun süreli çalışmaların yapılması hem hedef
kitleyi rahatlatan hem de çalışanları motive eden bir mekanizma yarattığı gözlemlenmiştir.
Safer Family organizasyonunda benim için çok çarpıcı olan bir nokta olan erkek
çalışmalarına ayrıca değinmek istiyorum. Yukarıda da söz ettiğim gibi aile içi şiddet
konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürüten organizasyonun Kadın Çalışma Grubu, Erkek
Çalışma Grubu ve Çocuk çalışma grubu gibi alt çalışma grupları bulunmaktadır. Yine ayrı
projelerle aynı organizasyon içinde faaliyet gösteren şehirde yoğun olan göçmenler için
yabancı uyrukluların çalıştığı projeler bulunmaktadır. Aile içi şiddet çalışmalarında çalışmalar
Erkek çalışma gruplarında yoğunlaştığı dikkat çekici bir noktadır. 1990 yılında İskoçya da
aynı anda iki ayrı şehirde uygulanmaya başlanan, aile içi şiddet konusunda A.B.D.
uyarlanarak İskoçya da başlatılan çalışma gruplarında ilk dönemlerde erkeklerin çalışma
gruplarında bulunmaları mahkeme kararı ile sağlanmakta iken sürecin günümüzde ciddi
şekilde farklılaştığı da dikkat çekmektedir bugün erkek çalışma gruplarında katılım genelde
gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ailelerinde ya da ilişkilerinde sorun yaşayan erkekler
gönüllü olarak çalışma gruplarına katılmakta ve kendi sorunlu alanlarına müdahale etmek için
emek vermektedirler. Kadına karşı şiddetin yalnızca kadınlarla ilgili bir sorun olmadığının
farkındalığı çalışmaların odak noktası olmaktadır. Çalışmalara bu nedenle çok boyutlu
yürütülmektedir. Şiddet gören kadın, şiddet ortamında bulunan çocuk ve (çoğunlukla) şiddeti
uygulayan erkeğinde aslında konunun mağduru olduğu anlaşışı olaya başka bir boyut
kazandırmış ve böylece bilinç yükseltme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Tabi ki bilinç
yükseltme ve farkındalık yaratmanın yalnız başına yeterli olmadığının da farkında olunduğu
çalışmalarda ekonomik sorsunlara müdahale, mesleki danışmanlık, sağlık sorunlarına destek
vb. gibi alanlara müdahale içinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar
yürütülmekte ve buda kalıcı çözüme ulaşılmasını sağlamaktadır.
Organizasyon sırasında ziyaret edilen engelli çocuk kurumlarında da önemli
çalışmaların yapıldığı gözlemlenmiştir. Engelli çocuklarla çalışan kurumlar kendi aralarında
ayrışmakta ve gerekli durumlarda ortak çalışalar yürütmektedirler. Ve çalışmalarda benim için
önemli olan bir hususta yalnızca ailesi olmayan engelli grupları ile değil aynı zamanda maddi
ya da daha farklı bir problemi olmayan ailelerle de çalışmalar yapılıyor olmasıdır. Engelli

çocuğu olan ailelerin çocuklarına uygun hizmetin sunulduğu ve çocuklarını belirli zaman
aralıkları ile bırakabilecekleri organizasyonların bulunması engelli çocuğa sahip ailelerin
kendilerine molalar vermeleri ve çocukları ile daha iyi zamana geçirmeleri için ciddi bir önem
taşımaktadır. Yine engelliler ile çalışan bütün kurum, kuruluş ve çocuğun yaşadığı aile
ortamındaki bütün bireylerin çalışmalara katılım sağlaması ve ortak yöntemler izlenmesi
çocukların eğitilme ve öğretilme süreçlerini hızlandırmakta ve yapılan çalışmaların verimini
de arttırmaktadır.
Özetle ifade etmek gerekirse CIF İskoçya deneyimi bana sosyal hizmet alanında ortak
çalışma yapılmasının önemini ve değerini bir kez daha çok çarpıcı bir şekilde göstermiştir.
Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve belediyelilerle bağlı hizmet veren kurum ve
kuruluşların ortaklaşmasının alanda hizmet alan kesim ve çalışanlar açısından süreci
inanılmaz derecede kolaylaştıran ve verimi arttıran bir yapıyı oluşturduğu gözlemlenmiştir.
Yine sosyal hizmet gibi alanların merkezi bir yönetimle idare edilmesinin yarattığı
aksaklıkların bir kez daha kendini net bir şekilde görülmüştür. Türkiye de ki özellikle çocuk,
kadın ve engelli alanlarında çalışmış ve bu çalışmaların zorluğunu bizzat hissetmiş biri olarak
aslında yapılabilecek çalışmaların bürokratik ve siyasi sorunlar nedeni ile giderek önüne
geçilemez bir hal almaya başladığı bir dönemde böyle bir deneyimi yaşamak kendi ülkemdeki
sosyal hizmet çalışmalarındaki aksaklığı bir kez daha çarpıcı bir şekilde hissetmem nedeni ile
adıma hem derin bir çaresizlik duygusu yaratmış olmakla beraber bu problemlerin
çözülmesinin düşündüğüm kadar zor olmadığını görmem açısından da umut verici olmuştur.
Bu deneyim sosyal hizmet uygulamalarının yerelden, yerinde ve bütünlüklü bir mantıkla
üretilmesinin yarattığı olumlu sonuçları bir kez daha gözler önüne sermesi açısından büyük
önem taşımaktadır.

