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İnsani yardım çalışması veya gönüllü çalışma, başkasının iyiliği için çalışan ve bunun 
karşılığında para almayan bir kişinin yaptığı iştir. En sık rastlanan insani yardım şekli bireysel,  insani 
yardım topluluğun  veya insani yardımı yapan bir grubunun bir parçası olarak sivil toplum örgütlerinin 
faaliyetlerine katılımıdır. İnsani yardım çalışmalarına katılma nedenleri genellikle ahlaki değerleri ile 
ilgilidir. İnsanlar genel olarak, başkasına yardım etmek için ve bu şekilde kendi toplumunu dahaiyi bir 
toplum haline getirebilmek için bu çalışmalara iştirak ederler. Bu dünyayı ancak; gönüllü çalışmayı 
özlemiş, hedeflerinin özünde atalarından kalma mirasına sahip çıkma duygusu yatan , o mirası koruma 
altına alarak ve onun hakiki değerlerini kamuya uygun bir biçimde tanıtan genç insanlarımız 
değiştirebilir. Korunması lazım olan ve temel teşkil eden, ki o bir milletin kültürü ve toplumsal eğitimidir, 
halkımızın kültürü bizi sürekli bir şekilde,okul ve toplumsal değerleri içerikli yeniliklere ve ihtiyacımız 
olan diğer şeylere açık olmamızı,  kendi kendimizieğitmemizi  öğretiyor. 

Bugünkü gençlerinin problemi kendilerinin pasif kalmalarıdır, ki derneklerin çalışmaları gençlere 
ait  fikirlerini kamuda görünür hale getirmek, genç insanların pozitif enerjisinibir araya getirmesiyle, her 
birine bir röl vermesiyle,çalışmalarını sürdürdükleri ortamlarındakendilerinin faydalı ve sayılmış 
olduklarını  hissettirmek,  kültürün koruması için istekle çalışmak, aralarında sosyal mağduru olan 
ailelerin, özürlü çocukların bulunduğunu, daha çok yeşilliğe, daha çök kültür içerikli olaylara 
ihtiyacımızın olduğunu hatırlatmakyönünde olmalıdır.... 

Sivil toplum kuruluşlarındaki insani yardımı çalışmalara, eğitim ve kültürel faaliyetlere etkimiz 
nasıl olur, bu konuda  kendi  görüşlerimiz nedir diye, size derneğimizi tanıtarak en iyi şekilde 
göstereceğim. 

Svetionikörgütü, 2006 
yılındagençlerinyaşamkoşullarınıiyileştirmek,eğitimliveyetenekligençlerinhayatadairbaşarıgöstermeleriiçi
ngirişimciliklerininarttırılması, ihtiyaçlarınıkarşılamakiçinkuruldu. 
Amaçlarındanbiriihtiyacıolaninsanlarayardımcıolmaktır.Faaliyetlerinibölgedekikültürelvesosyaletkinlikler
kapsamındagöstermeyihedeflemektedir. 
 

EĞİTİM: 

Gençüyelerimizedüzenlibilgileripaylaşmakveaktarmakiçin: Bedavaİngilizcekursları, Arapyazısı- 
harfleri, matematikderslerioyunculukveyaratıcıatölyeçalışmalarıgerçekleştirmekteyiz, o ilçelerde yaşayan 
talebeler büyük bir istekle ve tamamen gönüllü olarak çocuklara eğitim veriyorlar.Olgunüyelerimiziçin: 
Matematikkabulsınavlarınahazırlıkprogamları, Sırpçakurslar, İngilizcekurslar, Türkçe, 
AlmancaveArapçadili, yazısıileTecviddersleriverilmektedir. Derslen her 
yaştaninsanlariçinfarklıbirşekildesunulmaktadır.Amacımızücretsizkurslara, 
insanlıkvekarşılıklıyardımlaşmailediğerprogramlarımızınamacınauygunbirşekildegerçekleşmesinisağlama
ktır. 

HAYIR/YARDIM 

SvetionikSivilToplumKuruluşu her ay 
temelihtiyaçmalzemeleriylesavunmasızailelerebirdizipaketdağıltılmasıvekubanpaylaşımıyapmaktadır. 
Yardımamuhtaçailelere, 
                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 



aynızamandadiğerilçelerdengelenüniversiteöğrencilereaçıkalandaverileniftaryemeklerinorganizasyonuartı
kbirgeleneğimizolmuştur.Üniversiteöğrencileriveyetimçocuklarıiçinverilenburslarınsayısınımümkünolduğ
ukadarartırmayaçalışıyoruz. 

Filistinve Somali halkınayardımtoplamakampanyalarakatılarakSancak' ın her 
tarafındanyardımtopladıkvetürkderneklerinvasıtasıylagönderdik.Süriye' den gelenveSancak' ın 
ilçelerindeyerleştirilenmültecilereyönelikdüzenlenenyardımtoplamakampanyasınaiştirakettik. 

KÜLTÜR 

Kültüreletkinlikleryönündeorganizasyonumuzunbölgedebazıönemlinoktalaradikkatçekmeisteğiva
rdır.' KalbimdePeygamber ' kültürelprogramıbüyükbirilgigördü. Son 3 yıldır 
,buetkinliğinbirparçasıolarakbazıhassasailelere, 
vatandaşlarımızıntedavisiiçinyardımtoplanmasıayrıcaözelihtiyaçlarıolangelişimselengellikişileriçinhazırla
nmışbirbakımevinşaedilmesikararlaştırılmıştır. Gençlerinyaratıcılığınıdesteklemekamacıyla: En 
iyişarkısözleri, en iyişiir, en 
iyigörüntüdallarındamütevaziödüllerleçalışmayateşviketmekiçinçeşitlikonulardayarışmalardüzenlenmekte
dir. 
Svetionikoyunculukdersleriileçocuklarınkendibecerilerinikattıklarıkültüreletkinliklerdetemsillerverilmiştir
. 

ÇEVRENİN KORUNMASI 

Novi Pazarsadeceteşvikettirmeyesürükleyengençfikirlerledolubirşehirdir 
.Dikkatligençlerimizkentimizindahayeşilbiralanasahipolmaihtiyacıolduğufikrinisaptayarak, 
Vatandaşlarımıza ' BİTKİ YAŞAMI' adlıprojeilebaşlayan fide bağışlanması, 
ağaçdikimlerigibikampanyalarakatılımsağlamalarıhususundaçağrıdabulundular. Bu 
eyleymbaşarıylaçevremizinkorunmasıveiyileştirilmesiönemininfarkındalığınıarttırdı. 

DOSTLUK 

" SvetionikKitapKulübü " eğlencevedostlukiçin hem de kültüreletkinlikeriçinbiryerolarakkurduk. 
Gençlerimizinyeniinsanlar, 
farklıkültürvegelenkelerlekarşılaşmakvetanımasıiçinufuklarınıgenişletmekvebilgivegörgülerinebirşeykatm
aaçısından yurt içindeve yurt dışınadoğagezileriveturlardüzenlemekteyiz. 

YAYIN 

Svetionikyayınlanankitap: FatihveFetih, DoğanliderRecepTayyipERdoğanveUčajluci . 

Projelerimizbölgenininsanıyadainsanlarıtarafındanfinanseedilmektedir . 

Bu sene için planlarımız: 
 

1. Yetim ve sosyal yardıma muhtaç olan ailelere ait dairelerin  tadilat ve onarım çalışmaları. 
2. Yetim ve üniversite öğrencilere yönelik iftarların organizasyonu, aynı zamanda en çok mağdur 

olan ailelere yardım paketlerin dağıtımı. 



3. Bizim verdiğimiz diplomaların Türkiye' de geçerli sayılmak amacıyla, Türkçe öğretimi için 
akreditasyon belgesine sahip olan enstitülerden biri ile işbirliği sözleşmesinin akdedilmesi. 

4. Bazı türk dernekleri ile işbirliği içerisinde düzenli gezileri  ve ziyaretleri örganize ederek, bu 
bölgelerde yaşayan gençlerimizin Türkiye' deki tarihli yerlerini  görme imkanı sağlamak. 

5. Çeşitli seminerler, açık oturumlar, tanıtım videosu ve düzenlenecek olan pratik şehir  temizlemesi 
ve çöp toplama eylemleriyle, çevre temizliği ve ekolojinin önemi konusundaki toplumsal bilinci 
artırmak. 

6. En iyi şiir,hikaye, fotoğraf v.b. yarışmaları düzenlemek. 
7. Kültür olayların, edebiyat gecelerin, açık masa, konferansların, şiir gecelerin organizasyonları. 

 
Yürütmüş olduğumuz faaliyetlerden dolayı islami kimliği ile bilinen bir dernek olduğumuz için, 

Sırbistan Cumhuriyeti' nin ve Avrupa Birliği finansman fonlarının kapıları bizim için neredeyse tamamen 
kapalıdır. Bu yüzden, bu tip ve benzer buluşmaların hepimiz için son derece önemli olduğunu 
düşünüyoruz, çünkü benzer fikir ve amaçlara sahip dernekler ve bireylerarasında bağlantı 
kurma,gelecekteki işbirliği tasarlamave dayanışmafirsatı vermektedirler. 

Görmüş olduğunuz gibi, gençlerden oluşan kuruluşumuz, bir toplumun temelini teşkil edecek, 
muhafaza edilmesi gereken bir insani yardım ve eğitim çalışma anlayışı için bu şekilde mücadele ediyor. 
Bizim hocamız Dünyaların Efendisidir, salallahu aleyhi ve selem, yol bilgisayarımız Kur' andır, ve bu 
nedenle gelecekteki her çalışmamızı daha da geliştirmek isteriz, insani yardım, eğitim ve kültür 
faaliyetlerimizle ilgili önümüze çıkacak her sorunu gençliğimizin ve hakikatın yolunda kalmak için 
kararlı tavırlarımızın sayesinde çözmeye çalışacağız. 
Daha çok kaliteli insani yardım ve eğitim çalışmaları için verilen mücadelesinin temeli bir topluma ait  
kültürünün muhafazasıyla yapılır, çünkü atalarımızın mirası bugünkü toplumumuzda bizi yardımseverliği 
için nasıl bilinçli, aynı zamanda eğitim için nasıl açık ve hazır olmamız gerektiğini öğretiyor, atalarımızın 
hocası olan Dünyaların Efendisi, salallahu aleyhi ve selem, bizim de hocamızdır, bu toplumun iyiliği 
adına yapılan  çalışma yolundaki yol bilgisayarımız Kur' an olması gerek,onun için toplumumuzun 
yaşadığı bu en karanlık fırtınalarda ve krizlerde birbirimize deniz feneri misali ışık tutalım diyorum. 

STK  Svetionik 
 (Mirza Aličković 

NusretaHudivić) 
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