LEAP2PEAK

Çalışma yerel kültüre alışma sürecinde uluslararası yüksek
öğrenim öğrencilerine destek verirken bir yandan da istihdam
edilebilirlik düzeylerini ve yetkinliklerini geliştirmek ve böylelikle
yereldeki istihdam piyasasına erişimlerini artırmaya odaklanmıştır.
Bu maksatla, Sivil Büyü çalışması kapsamında örgüt "Yaşayarak
Öğrenme" kampları düzenlemiş ve bir internet sitesi hazırladıktan
sonra "Haklarınızın Farkında Olun" başlıklı bir medya kampanyası
başlatmıştır.

LEAP2PEAK

Politikalara ilişkin diyalog, tasarım ve izleme
süreçlerine yurttaşların katılımını sağlayarak insan
hakları ve demokrasiyi teşvik etmek
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ÇALIŞMANIN ÖYKÜSÜ

"2017'nin Şubat ve Mayıs aylarında iki 'Yaşayarak
Öğrenme' kampı düzenledik ve uluslararası öğrenci
camiasında aktif bir rol oynayan öğrencileri bu
kamplara davet ederek Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki
üniversitelerdeki öğrencilerin sorunlarını konuştuk.
Bu çalışma öğrencilere yönelik bir lobicilik faaliyeti
olarak tasarlanmıştı ve altı animasyon video ile
#know_your_rights (haklarınızın farkında olun)
adlı bir kampanya şeklinde devam etti. Videolar
Leap2Peak'in sosyal medya hesaplarında, internet
sitemizde ve 'Lefkosh' gibi önde gelen öğrenci
platformlarında paylaşıldı. Bu faaliyetler sayesinde
2016/2017 akademik yılında 400'den fazla
uluslararası öğrenciye ulaşabildik."
Marko Gazivoda

"Hepimiz bir şekilde farklıyız, ki bu da buradaki
deneyimimizi özel yapan şey: farklı duygular,
öyküler ve kişilikler... Bu çoğumuza karşımızdakine
önem vermeyi, destek sağlamayı ve sevgimizi ifade
etmeyi öğretti!"
Maral Meredova, Turkmenistan
“Hayatın aslında ne kadar basit olduğunu, ama
onu karmaşık bir hale getirmek için uğraşıp
durduğumuzu öğrendim! Farklı toplumlardan gelen
insanlar birlikte, birbirinden destek alarak harika bir
deneyim yaşamayı başardık."
Tate Tinka Chivasa, Zimbabwe
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HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Medyadaki kampanya, sivil toplum örgütleri ve öğrenci
platformları gibi Kıbrıs Türk toplumundaki önemli paydaşların da
desteğini almıştır. Leap2Peak broşürün yayınlanması sayesinde bu
paydaşlara ve birçok uluslararası öğrenciye ulaşabilmiştir.
Çalışma kapsamında elde edilen en önemli başarılardan biri de
katılımcıların gösterilen çabalarda başı çekmesi ve daha geniş bir
kesime ulaşma sürecine gönüllülük esasında katkıda bulunması
olmuştur. Faydalanıcılara göre beşten fazla uyruktan çok sayıda
gönüllü "Yaşayarak Öğrenme" kamplarında kendi istekleriyle aktif
bir rol almıştır. Katılımcıların bazıları çalışma hakkındaki görüşlerini
şöyle ifade etmişlerdir:
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Çalışmanın başlıca odak noktasını uluslararası yüksek öğrenim
öğrencilerinin sahip oldukları hakları kullanabilme yeteneklerini
geliştirmek oluşturuyordu. Hazırlanan kısa videolar uluslararası
öğrencilerin haklarına vurgu yapan savunuculuk çabalarına birer
örnek oldular. "Haklarınızın Farkında Olun", "Kalacak Yer Hakkı",
"Sağlık Hakkı", "Seyahat Hakkı" ve "Güvenlik Hakkı" adlı videolar
#know_your_rights (haklarınızın farkında olun) kampanyasının bir
parçası olarak hazırlandı ve öğrencilere yönelik birçok platformda
paylaşıldı. Bu videoların ana amacı yanlış bilgilerin yayılmasıyla
mücadele etmek ve güvenilir bilgi sağlamaktı. Leak2Peak ekibi, bir
yandan öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak, bir yandan da haklarını
savunabilme kapasitelerini geliştirmek amacıyla öğrencilerle çok
sayıda toplantı yaptı.

DEVAMINDA NE VAR?
ÇALIŞMA KAPSAMINDA
YAPILANLAR
Leap2Peak için yeni bir internet sitesinin hazırlanması.
Dipkarpaz/Risokarpaso'da 2017'nin Şubat ve Mayıs
aylarında iki "Yaşayarak Öğrenme" kampının düzenlenmesi.
Uluslararası öğrencilerinin hakları konusunda altı animasyon
videodan oluşan "Haklarınızın Farkında Olun" adlı bir sosyal
medya kampanyası düzenlenmesi.
"Haklarınızın Farkında Olun" broşürlerinin tasarımı ve
yayınlanması.

Leap2Peak birçok öğrenciye, öğrencilerden oluşan gruplar ve
teşekküller kurarak haklarını öğrenme ve savunma konusunda ilham
verdi. Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal içerme çalışmaları
halen hassas bir konu olup yükümlülük sahiplerinin gündeminde
üst sıralarda yer almaktadır. Leap2Peak daha geniş grupların
ve kitlelerin dikkatini bu konuya çekmeye ve karşılaşabilecekleri
çeşitli sorunlara yönelik çözümler geliştirmeye devam edecektir.

LEAP2PEAK HAKKINDA
2015'te kurulan Leap2Peak (uluslararası öğrenciler de dâhil
olmak üzere) adanın dört bir yanında yüksek öğrenim görmekte
olan öğrenciler ve yakın dönemde mezun olmuş olanlara
odaklanan uluslararası bir öğrenim kuruluşudur. Çalışmaları
iletişim ve liderlik gibi temel becerilerin yanı sıra CV hazırlama,
mülakat teknikleri, girişimcilik ve sosyal girişimcilik gibi istihdam
piyasasına yönelik becerileri içeren bir dizi alanı kapsamaktadır.
Girişimin başlıca amacı öğrencilerin istihdam şanslarını artırmak
ve daha önce erişemedikleri hizmetleri sunmak suretiyle kendi
işletmelerini kurabilmelerini sağlamaktır.
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ÇALIŞMA HAKKINDA
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

leap2peak
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