ŞAM KARDEŞLİK ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - YETİM DOSTLARI OFİSİ
Kuşatma altındaki Doğu Guta’da yetim ve dullara hizmet için 2006 yılında kurulmuştur.
Yetim Dostları Ofisi’nin hedefleri:
❖ Yetimlere ve yetim ailelerine yardım sunmak.
❖ Yetimin kültürel, toplumsal ve kişisel/psikolojik gelişimine katkıda bulunmak.
❖ Yetimin eğitim ve sosyal düzeyini yükseltmek.
❖ Yetim ve ailesinin (gıda, giyim, eğitim, eğlence vb.) ihtiyaçlarını karşılamak.
Yetim Dostları Ofisi, sorumluluğunu aldığı yetimlerin sadece gıda ya da malî değil tam
teşekküllü bakımını üstleniyor. Yetime kol kanat gererek, eğitim-öğretimini ve gelecekle
yüzleşebilmesini sağlayacak şekilde kişisel, psikolojik ve eğitimsel hazırlığını da üstleniyor.
Onun elinden tutarak, iyilik ve erdeme yönlendiriyor ve gönlüne umut tohumları dikiyor.
Yetim Dostları Ofisini öne çıkaran ve seçkin kılan en önemli özellik, üç türlü bakımı aynı anda
üstlenmesidir.
1- Mali Destek:
a) Aylık maaş
b) Mevsimlik giyim (yazlık-kışlık)
c) Gıda öğünü
2- Eğitim-Öğretim Desteği:
a)

Yıl boyunca yetimin derslerinin takibi

b)

Seviyeye ve ihtiyaca göre telâfî kursları

c)

Yetimler ve aileleri için okuryazarlık kursları

d)

Yetim için bilgisayar kursları

e)

Okulu uzun süre bırakmış yetimleri takip ve onların diploma almasına yardımcı olma

3- Sosyal Destek:
Yetim Dostları Ofisi, yetimin psikolojik sorunlarının çözmek, huzur ve gönül rahatlığını
hissettirmek için psikolojik destek sağlanmasıyla özel olarak ilgileniyor. Kişisel gelişim ve
eğlence ekibi ise, yüzlerini gülümsetmek ve yetimin düşünce ufku ile yeteneklerini geliştirecek
bir ortam oluşturmak için çalışıyor.
Hedef odaklı faaliyetler; tasarım, basit icatlar ve resim-çizim eğitimi gibi yetimlerin
yeteneklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi içeriyor.
Eğlenceli etkinlikler arasında ise Hac etkinliği ve günlük Ramazan faaliyetleri gibi haftalık ve
dönemlik birçok aktiviteler yer almakta olup, isteğe göre halk tiyatrosuna benzer mesaj içerikli
tiyatrolar da kurulmaktadır.
Yetim Dostları Ofisimiz hâlihazırda 1053 yetimin bakımını üstlenmektedir.

YETİM DOSTLARI OFİSİ’MİZDE KAYITLI YETİMLERE DÂİR ÖZET İSTATİSTİK
❖ Yetim Dostları Ofisimize kayıtlı olup kendisine bizzat Cemiyetin kasasından düzenli aylık
olarak kefâlet ödemesi yapılan yetim sayısı: 1053’dür.
❖ Bu yetimlerden 115’inin aylık ödeme yapan kefîli bulunmamaktadır. Bunlara ilâveten
yetimlik/kefâlet yaşı 15’i geçtiği halde öğrenciliği devam ettiği için kefâlet ödemesi
sonlandırılmamış olan 40 adet öğrenci yetim bulunmaktadır.
❖ Bunlar arasında Dûma beldesinde yaşayan yetim sayısı 768 olup 647’sinin aylık ödemesini
yapan kefîli/sponsoru bulunmakta, 121’inin ise ödeme yapan sponsoru bulunmayıp
kefâletleri 15.000 Suriye lirası olarak Cemiyetimiz tarafnda ödenmektedir. Ğûta’nın diğer
beldelerinden gelen yetim sayısı 285 olup 203’ünün aylık ödemesini yapan kefîli
bulunmakta, 82’sinin ise ödeme yapan sponsoru bulunmayıp kefâletleri Cemiyetimiz
tarafından karşılanmaktadır.
❖ Tek bir âilenin yetimleri içerisinde kefâleti üstlenilmiş olanların sayısı ortalama en az 1 olup,
bazı âilelerin yetimlerinin hiçbirisinin kefâleti üstlenilmemiş durumdayken, bazı âilelerin
ise tüm yetimlerinin kefâletin/sponsorluğunun üstlenilmesi durumu söz konusudur.
❖ Âile olarak kefâletleri Yetim Dostları Ofisimizce üstlenilmiş yetim âilesi sayısı: 435’tir.
❖ Yetim Dostları Ofisimize haftada, başka cemiyet ve müesseselere kayıtlı olup birkaç aydır
kefâlet/sponsorluk ödemeleri yapılmaması sebebiyle Cemiyetimizin Yetim Ofisine intikâl
etmek isteyen yaklaşık 15 yetim âilesi müracaat etmektedir.
❖ Yetimlerinin hiçbir cemiyet ve müessesede kaydı bulunmayıp Yetim Ofisimize kayıt
yaptırmak isteyen ve isimlerini not edip kendilerine âit tüm bilgilerini aldığımız halde birkaç
aydır beklemekte olan 17 yetim âilesi bulunmaktadır. Bunlara ilâveten hiçbir kuruluş
tarafından henüz kefâleti üstlenilmemiş, Cemiyetimize gelip yetimlerini kaydetmemizi
isteyen ve yetimlerinin kefâletini üstlenecek herhangi bir cemiyet arayışında olan birçok
yeni âile bulunmaktadır.

BAŞLICA KARŞILAŞILAN KISITLAMALAR – ENGELLER – SIKINTILAR - İHTİYAÇLAR
❖ Yaklaşık 1 yıldır Cemiyetimizin YETİM DOSLARI OFİSİnde yeni yetim âilesi kaydının
durması.
❖ Maddî fon sıkıntısı sebebiyle kefâlet miktarının 15.000 S.Lirasından daha aşağıya düşmesi.
❖ Uzun süreler boyunca YETİM DOSTLARI OFİSİ’nin zorunlu ihtiyaçlarının ve gerekli
malzemelerin te’minin ertelenmesi ve geciktirilmesi.
❖ Özel sağlık bakımına ve düzenli ilaca ihtiyaç duyan hasta yetimlerimiz için sağlıksal
sponsorluk/güvence kabilinden ayrı bir nakdî meblağ tahsîs edilme ihtiyacı.
❖ Âilelerin durum tesbiti için ev ziyâretleri gerçekleştiren ekiplerimizin ulaşımlarının
te’mininde yaşanan sıkıntılar.
❖ Yetim âilelerinden şiddetli fakirlik çekenler için âcil durumlarda gıda paketi tahsîs edilme
ihtiyacı.
❖ Yetimler için bayramlık, elbise, gıda paketi, zorunlu ısınma ve ev eşyası gibi mevsimlik temel
ihtiyaçların te’mini.
❖ ‘Yetimlerin EĞİTİMLERİNİN TAKİBİ Merkezi’mize uzak bölgelerde ikâmet eden öğrenci
yetimlerimizin ulaşımlarının sağlanması.
❖ Maddî-geçim sıkıntıları sebebiyle okulunu bırakan yetim çocukların sorununa çözüm
üretilmesi.

