2016 Programı
Kapanış ve Akademi Etkinliği

Aralık 2016

İLK FIRSAT 2016 KAPANIŞ ETKİNLİĞİ
Katılımcılar İlk Fırsat kapsamında sivil toplum
kuruluşlarında çalışmalarının yanı sıra yaklaşık
180 saatlik İlk Fırsat Akademisi etkinliklerini 31
Aralık itibariyle tamamladılar. Katılımcılara
katılım belgelerini ve referans mektuplarını
Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine
Sabancı Kamışlı verdi.

9 Aralık 2016
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İLK FIRSAT 2016 KAPANIŞ ETKİNLİĞİ
Katılımcılara değerli ve önemli olduklarını söyleyen Emine Sabancı, ‘’ Biz size bir
kapı açtık, siz bu kapıdan girerek başarıyla programı tamamladınız. Bu bir ayrılık
değil, bundan sonra da yeni katılımcılarla daha da büyük bir aile olarak hep bir
arada olacağız’’ dedi.
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İLK FIRSAT AKADEMİSİ 2016 KAPANIŞI
İlk Fırsat Akademisi kapsamında yaklaşık 180 saatlik eğitim ve etkinliklere katılan
katılımcılar dolu dolu eğitim ve etkinliklerle geçen bir yılı tamamladılar.
2016 kapanış eğitimi Davranış Bilimleri ve Eğitim Uzmanı Nilgün Ulu’nun katılımıyla
gerçekleştirildi. Nilgün Ulu 2016 boyunca katılımcıları verilen yüz yüze eğitimleri
özetleyerek katılımcıların unutmamaları ve çalışma hayatlarında da
uygulayabilmeleri için püf noktaları paylaştı.
Program:
1. Akademi
eğitimleri
Review

2. Mezunlar Grubu
Çalışması
3. Ne Getirdin, Ne
Götürdün

10 Aralık 2016

4. 2017
Katılımcılara
Mektup

Neler Getirdin? Neler Götüreceksin?
2015 Aralık ayında gerçekleştirilen oryantasyon programında katılımcılara İlk
Fırsat’ a gelirken neler getirdikleri ve 12 ay sonunda neler götürmek istedikleri
sorulmuştu.
Tam bir yıl sonra Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanı Yönetici Alper
Şentürk’ün moderasyonunu üstlendiği oturumda oryantasyonda yazılan notlar
dağıtıldı ve 12 ay önce yazdıkları ve 12 ay boyunca yaşadıklarını karşılaştırmaları
istenildi.
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Katılımcılarının Kazanımları*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İş deneyimi
Özgüven
Çevre/tanıdık
Sorumluluk
Krizleri fırsata çevirme
Sonuç odaklı olmak
Sivil toplum bilincini
Kurumsal bakış açısı
Takım oyuncusu
Güzel dostluklar
Kendini ifade etme
Topluluk önünde konuşmak
Kişiselleştirmemenin
önemini

Programın Gelişmeye Açık Alanları

• Daha az konu, daha derin
çalışmalar/eğitimler
• Daha fazla pratik
yapabilecekleri interaktif
eğitimlerin olması
• Yabancı dil
• Office programları
• Online eğitimler
(GelecekDahaNet) ve
Yenibirlider- BÜYEM
eğitimlerinin verimi daha az
• İlk Fırsat kapsamında
çalıştıkları için bazı
zamanlarda kurumlarında
ekibin dışında hissedilmesi

* Katılımcılar, kazanımlarının mentorların desteği ile daha da fazla arttığı paylaştılar.
6

Mezunlar Grubu Önerileri
Ocak 2017 itibariyle programı tamamlayacak olan katılımcılara
Mezunlar Grubu için fikirleri soruldu.
3 gruba ayrılan katılımcılar İlk Fırsat mezunlarının birbirleriyle
ilişkiler, mezunlar ile yeni katılımcıların ilişkileri ve Esas Sosyal
Danışma Kurulu Üyesi olacak katılımcının özellikleri üzerine
hazırladıkları önerileri paylaştılar:
• Sosyal buluşmalar
• Deneyim paylaşım buluşmaları (hem aralarında hem de
2017 ile)
• Linkedin grubu oluşturulması/portal olması (etkinlik, iş
fırsatları, iş verenler ve tüm İlk Fırsat paydaşların üye
olduğu)
• Yeni katılımcılara mezunların mentorluk desteği
• Akademi eğitim ve etkinliklerde Esas Sosyal’e gönlü destek
sağlanması
• Mezun katılımcıların makaleler yazması (blog)
• İlk Fırsat etkinliklerine katılmaya devam etmeleri
• İlk Fırsat mezunu kartı, bazı ayrıcalıklar
• Esas Sosyal ekibinden destek almaya devam (iş arama vb)
• Akademi’de eğitim vermek
• STK’larda etkinlik düzenlemek (örn. beraber okul boyama)
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Mezunların Danışma Kuruluna Katılımı
Esas Sosyal Danışma Kurulu Üyesi olacak olan katılımcının kriterleri tanımlandı:
• Tüm katılımcıların ve mezunların ortak fikirlerini objektif olarak yansıtabilecek
(2016 ve 2017 katılımcıları)
• Kendini ve düşüncelerini proaktif olarak ifade edebilecek
• Eleştirel bakabilecek
• STK'lara ve Esas Sosyal‘ e karşı tarafsız yaklaşımda bulunabilecek
• Takip edebilme, doğru aktarım yapabilecek
• Gözlem yeteneği yüksek
• Analitik düşünme yapısı olan

Önerilen Süreç:
• Gönüllü olmak isteyen bilgi verecek, neden bunu yapmak istediğini ve
bunu yaparak neyi hedeflediğini yazacak
• Katılımcılar oy verecek. İlk 2-3 katılımcı Danışma Kurulu üyelerine
sunulacak ve karar verilecek
• Süre 1 yıllık olacak, yenilebilir olması duruma göre bakılacak
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2017 Katılımcılara Dilek Mektupları
Katılımcılar, 2017’de programa başlayacak olanlara mektuplar yazdı. Bazı alıntılar:
‘’İlk Fırsat Ailesine sen de hoş geldin! Başladığın bu yolculuğu başarı hikayeleriyle
tamamlayacaksın. Her konuda 2016 Katılımcılarıyla iletişime geçebilirsin.’’
’İnancını ve umudunu asla kaybetme! Hayallerinin peşinden koş. 2016 benim hayatımın en
güzel yılıydı umarım 2017 yılı da senin hayatının en güzel yılı olur’’
‘’İş hayatına yeni başladığını unutma. Hata yapmaktan ve soru sormaktan korkma. Tekrar
tekrar sor ve yeniden ve istekle korkmadan dene. ‘’
‘’ Tüm değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığın için seni tebrik ediyorum. Benim
hayatımın dönüm noktası olan İlk Fırsat’ ın senin için de dolu dolu geçmesi ve hayatını
değiştirmesi dileğiyle!’’
‘’ 12 ay boyunca alacağın eğitimleri hayatına uygula. Mentorunla görüşmeye giderken sorular
hazırla. Soru sormaktan korkma. Eminim başarılı olacaksın’’

‘’Benim hayallerim ve hedeflerim vardı. Ben geçtiğimiz 12 ayda bunların büyük bir kısmını
gerçekleştirdim, gerçekleştirmek için adımlar attım. Kendine güven ve durmadan
yorulmadan çalış. Eminim sen de hayallerine ulaşacaksın.’’
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