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YÖNETİCİ ÖZETİ

Sosyal Girşim Adı ve Lokasyonu: Mavi At Kafe, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 35 Mebusevleri - Ankara
Kuruluş Yılı: 2009
Misyon: (1) Şizofreni hastalarının üzerindeki damgalamayı kaldırmak ve (2) şizofreni hastalarına çalışma imkânı sunarak iş ve
ruhsal iyileşmeyi sağlamak
İlgili Paydaş Grupları:
(1) Mavi At Kafe'de gönüllü çalışan şizofreni tanısı konmuş bireyler
(2) Mavi At Kafe'de gönüllü çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin aileleri
(3) Mavi At Kafe'de çalışmayan şizofreni tanısı konmuş bireyler ve aileleri
(4) Şizofreni Dernekleri Federasyonu
(5) Devlet kurumlarında işe girerek çalışmaya başlayan Mavi At Kafe eski gönüllü çalışanları
SROI Analiz Amacı: Mavi At Kafe aktivitelerinin yarattığı değişimi ve değeri anlayarak, bu değeri ortaya çıkartmak ve yönetmek.
Yaratılan Öncelikli Değişimler:
Ÿ Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin iş disiplinine sahip olmaları
Ÿ Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin diğer toplum üyeleri ile iletişim kurmaları ve
kaynaşmaları
Ÿ Mavi At Kafe'nin medyanın dikkatini çekmesine bağlı olarak şizofreni hastalığına dair oluşan stigmaları doğru bilgilendirme yolu
ile ortadan kaldırma konusunda büyük aşama kaydetmesi
Ÿ Mavi At Kafe'de çalışmış şizofreni tanısı konmuş bireylerin iş hayatında yerlerini almaları
Ÿ Mavi At Kafe'de çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin aileleri ve çevreleriyle olan iletişim sorunlarının ortadan kalkmış olması
Ÿ Mavi At Kafe'de çalışmış ve çalışmakta olan şizofreni tanısı konmuş bireylerin ailelerinin hayatının normalleşmesi
Analiz Kapsamı: Bu analiz 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri aralığında gerçekleştirilen aktiviteleri kapsamaktadır. Mavi At
Kafe SROI analizi değerlendirme niteliğinde yapılmışır.
Analiz Sonucu: Mavi At Kafe aktiviteleri için yatırılan her 1 TL, 10.51 TL eşdeğerinde fayda yaratmaktadır. Bir başka değişle
Mavi At Kafe'nin maliyet fayda oranı 1:10.51'dir.
Dâhili Mümkün Kılan Unsurlar: Mavi At Kafe çalışanlarının ve yönetiminin etkin bilgi erişimini sağlamaları ve iletişime açık
olmaları bu analizi mümkün kılan en önemli unsurlardır.
Har c Mümkün Kılan Unsurlar: Mav At Kafe kurucusu olan Ş zofren Dernekler Federasyonu'nun anal z n yapılmasına z n ve destek
vermes .
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=
Mavi At Kafe aktiviteleri için yatırılan her 1 TL, 10.51 TL
eşdeğerinde fayda yaratmaktadır.
Bir başka değişle Mavi At Kafe'nin maliyet fayda oranı
1:10.51'dir.

2

KAPSAM & PAYDAŞLAR

Bu rapor Mavi At Kafe aktivitelerinin maliyet/fayda oranı ölçümlemesi sonucu yaratılan değeri
içermektedir. 2009 yılından bugüne hizmet veren Mavi At Kafe'nin yarattığı faydaların ölçümü 2015 yılına
ait olmak üzere 1 yıllık süreyi kapsamaktadır.
Kuruluş
Mavi At Kafe, Ankara Beşevler semtinde 2009 yılında şizofreni hastalarının çalışması için bir sağaltıcı
topluluk ve destekli-iş ortamı olarak, Şizofreni Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur.
Mavi At Kafe'nin Faaliyetleri ve Yarattığı Değer
İki ana hedef üzerine kurulan Mavi At Kafe (1) şizofreni hastalarının üzerindeki damgalamayı kaldırmak ve
(2) şizofreni hastalarına çalışma imkânı sunarak iş ve ruhsal iyileşmeyi sağlamak için mücadele
vermektedir.
Mavi At Kafe bu iki amaç doğrultusunda faaliyetlerini şekillendirmektedir. Kurulduğu günden bu yana
sağladığı faydalar şizofreni tanısı konmuş bireylerin ailelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna
bağlı olarak da yaratılan fayda alanı da genişlemiştir.
Yapılan bu çalışma ile SROI analizi göstermektedir ki Mavi At Kafe aktiviteleri için yatırılan her 1 TL, 10.51 TL
eşdeğerinde fayda yaratmaktadır. Bir başka değişle Mavi At Kafe'nin maliyet/fayda oranı 1:10.51 olarak
ortaya çıkmıştır.
SROI Analizi, Amacı ve Kapsamı Hakkında
SROI (Social Return on Investment) yapılan ve/veya yapılması planlanan sosyal yatırımların gerçekleştirdiği
değişimleri ve yaratılan değerin daha geniş bir görüşle ortaya çıkarılmasını sağlayan ölçme sistemidir.
Mavi At Kafe SROI analizi aktivitelerin yarattığı etkiyi anlamak, yaratılan değeri anlamak, bu değeri ortaya
çıkartmak ve yönetmek amacıyla yapılmıştır. Bu analiz 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri aralığında
gerçekleştirilen aktiviteleri kapsamaktadır. Mavi At Kafe SROI analizi değerlendirme niteliğinde yapılmışır.
SROI analizi maddi verilerden daha ziyade yaratılan değeri ön plana çıkartmak üzerine kurulmuş bir
sistemdir. Bu değerleri nansal tabana oturtmak, yaratılan değerin ifade edilmesini ve anlaşılmasını
sağlamaktadır.
SROI ilgili kişilerin ve/veya kurumların yaratılan değere katkısını içerecek şekilde değişimi ölçer. Değişimin
yaratıldığı süreç çıktıların ölçümlemesini yaparak anlatır ve mali değerle ifade eder. Bu da fayda / maliyet
oranının hesaplanmasına imkân sağlar.
SROI analizi 7 temel prensibe dayanan bir methoddur. Bu yedi prensibin tüm detayları bu raporda yer
almamakta olup, aşağıdaki linkten prensiplerin detaylarına ulaşmak mümkündür.
http://socialvalueuk.org/what-is-sroi/principles
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SROI Prensipleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paydaşların kapsanması
Değişimlerin anlaşılması
Önemli unsurlara değer vermek
Yalnızca önemli unsurların dâhil edilmesi
Aşırı iddialardan kaçınmak
Şeffaf olmak
Sonucu doğrulamak

Bu analiz SROI analizinin 6 aşamasını takip etmiştir.
SROI Aşamaları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapsamın oluşturulması ve anahtar paydaşların belirlenmesi
Sonucu haritalama
Sonuçları kanıtlarla açıklama ve bir değer verilmesi
Etki oluşturulması
SROI'nin hesaplanması
Raporlama, kullanma ve içselleştirme
4
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PAYDAŞ KAPSAMI
Mavi At Kafe SROI analizinde yer alan paydaşlar, kapsama alınma nedenleri ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Kapsama dâhil edilen tüm paydaşlarla görüşme yöntemleri de tabloda yer almaktadır.

DÂHİL EDİLEN PAYDAŞLAR

DÂHİL EDİLME NEDENİ

PAYDAŞ
SAYISI

PAYDAŞLARIN KAPSAMA
ALINMA YÖNTEMLERİ
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Yüz yüze görüşmeler + Hizmet
sektörü işçisi gözlemleri + Aile
gözlemleri

Mavi At Kafe'de çalışan şizofreni tanısı
konmuş bireyler

Haftanın 5 günü Kafe'ye gelerek herhangi bir kafedeki günlük işlerin tamamı
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma aktivitelerinin yanı sıra Mavi At Kafe'de sosyal
aktiviteler de gerçekleştirilmektedir.

Mavi At Kafe'de çalışan şizofreni tanısı
konmuş bireylerin aileleri

Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin aileleri
Kafe'nin amacına ulaşmasında rol oynamaktadır. Şizofreni ile ilgili doğru bilgiye
sahip olan aileler hem bu hastalığı kontrol altında tutabiliyor hem de yakınları ile en
efektif şekilde iletişim kurabiliyor. Mavi At Kafe'de düzenlenen aile toplantılarına ve
seminerlere katılarak, tecrübe paylaşımında bulunmaktadırlar. Kafe'de düzenlenen
toplantılar haricinde de gelerek diğer hasta yakınları ve hastalarla sohbet ederek,
tecrübelerini paylaşarak psikolojik destek vermektedirler.
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Mavi At Kafe'de çalışmayan şizofreni
tanısı konmuş bireyler ve aileleri

Mavi At Kafe herkese açıktır. Desteğe ve yardıma ihtiyacı olan ve Mavi At Kafe'ye
gelen herkes imkânlar dâhilinde ihtiyacı olan desteği ve yardımı alabilmektedir.
Şizofreni tanısı konmuş bireyler ve aileleri Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışmıyor
olsa da ihtiyaçları olan, başta şizofreni hakkında doğru bilgilendirme olmak üzere,
desteği alabilmektedir. Aile terapilerine, paylaşım toplantılarına, seminerlere, lm
gösterimlerine katılım sağlayarak tecrübe paylaşımında bulunmaktadırlar. Böylece
diğer katılımcılara da bilgi sağlamaktadırlar. Hastalığın kabul edilme ve kontrol altına
alınma süreçlerinde edindikleri tecrübeler Mavi At Kafe'ye yeni gelenler için çok
değerli ve moral verici bilgilerdir.
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Şizofreni Dernekleri Federasyonu

Çalışmanın ruhsal iyileşme üzerindeki olumlu etkilerinin bilinmesine dayanarak,
şizofreni hastalığının çalışmaya engel olmadığını hem hastaların kendilerine hem de
topluma gösterilmesi ve damgalamanın ortadan kalkmasını sağlamak amacıyla Mavi
At Kafe'yi kurmuştur. Mavi At Kafe'nin tüm faaliyetlerinin kontrol altında tutulması,
gönüllü çalışan şizofreni hastalarına sağlanan uzman psikolog ve psikiyatrist destekleri
ile hizmet vermektedir. Aynı zamanda Mavi At Kafe'nin çalışan hizmet sektörü işçisinin
maaşı, kira, su, elektrik, telefon+internet, muhasebe hizmeti ve aidat giderlerinin
karşılanmasında nansal destek sağlamaktadır.
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Devlet kurumlarında işe girerek
çalışmaya başlayan Mavi At eski
çalışanları

KPSS sınavına girip, kazanarak devlet kurumlarında çalışmaya başlayan Mavi At Kafe
eski gönüllü çalışanları bugünkü geldikleri nokta ile olumlu örnek teşkil etmektedir.
Halen gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin de aynı başarıyı
sağlayabileceklerini göstermekte ve yüreklendirmektedirler. Çalışma imkânı bularak iş
ve ruhsal iyileşim sürecinde başarıya ulaşmış bireyler olarak damgalama ve
ayrımcılığa maruz kalmadan toplumu oluşturan diğer bireylerle temas sağlayarak,
toplumla kaynaşmayı da sağlamışlardır. İzin günlerinde Mavi At Kafe'yi ziyaret etmeye
devam etmekdirler. Desteğe ihtiyacı oldukları noktalarda da Mavi At Kafe her zaman
bu bireylerin yanında yer almaktadır.
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Yüz yüze görüşmeler
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Mavi At Kafe kurulduğu günden buyana pek çok şizofreni tanısı konmuş bireylerin ve ailelerinin hayatında değişikliğe neden
olmuştur. 2015 yılına ait faaliyetleri incelediğimiz zaman olumsuz hiç bir değişikliğe rastlanmamıştır.
Mavi At Kafe'nin kuruluş amacını oluşturan iki ana unsur olan (1) şizofreni hastalarının üzerindeki damgalamayı kaldırmak ve (2)
şizofreni hastalarına çalışma imkânı sunarak iş ve ruhsal iyileşmeyi sağlamak hususlarında önemli derecede yol katedildiği açıkça
görülmektedir.
En belirgin değişimleri özetlemek gerekirse;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin iş disiplinine sahip olmaları
Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin diğer toplum üyeleri ile iletişim kurmaları ve
kaynaşmaları
Mavi At Kafe'nin medyanın dikkatini çekmesine bağlı olarak şizofreni hastalığına dair oluşan stigmaları doğru bilgilendirme
yolu ile ortadan kaldırma konusunda büyük aşama kaydetmesi
Mavi At Kafe'de çalışmış şizofreni tanısı konmuş bireylerin iş hayatında yerlerini almaları
Mavi At Kafe'de çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylerin aileleri ve çevreleriyle olan iletişim sorunlarının ortadan kalkmış
olması
Mavi At Kafe'de çalışmış ve çalışmakta olan şizofreni tanısı konmuş bireylerin ailelerinin hayatının normalleşmesi
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GİRDİLER, ÇIKTILAR VE SONUÇLAR
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Her paydaş grubunun çıktıları (aktiviteleri) farklı ve detaylıdır. Bu çıktıların sonuçları (değişim) da paydaş gruplarına
özel olarak şekillenmiştir. Bu nedenle tabloda her grubun çıktıları ve sonuçları ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.
PAYDAŞLAR

GİRDİLER

ÇIKTILAR

Aktiviteler sonucu
değişen gruplar

Aktiviteler için
yapılan yatırım

Aktiviteler

Mavi At Kafe'de
çalışan şizofreni
tanısı konmuş
bireyler

Zaman

0TL

Çalışma aktviteleri: Kafenin temizlliği, yemek yapma, çay
demleme, bulaşık makinesini doldurup boşaltma, kafe
müşterilerine çay ve yemek servisi yapma, kafenin
alışverişini yapma, faturaların ödenmesi, Mavi At Kafe'de
düzenlenen organizasyonların ön hazırlığını yapmak ve
organizasyon sırasında misarlere servis yapmak, Mavi At
Kafe'de yapılan ikinci el ürün satışı için ürünleri hazırlamak
(giysileri kurutemizlemeye götürmek gibi) ve satışını
sağlamak.
Sosyal aktiviteler: Film izlemek, tavla oynamak, kitap
boyama, resim yapmak, tema belirleyerek fotoğraf çekimi
yapmak, tiyatro gösterisi sunmak, bilgisayar kullanmayı
öğrenmek, t-shirte çizim ve boya yaparak ürünlerin kafede
satışını yapmak

ÇIKTILAR

SONUÇLAR

Aktiviteler sonucu meydana gelen değişimler

Sorumluluk alma duygusunun gelişmesi, disiplinli yaşam, kendine güvende ve
değer vermede belirgin artış, üretkenlikte artış
Sosyalleşme, topluma karışma isteğinin gelmesi, kalabalıktan rahatsız olma ve
huzurusuzluk duygusunun ortadan kalkması, çevrenin güvenini kazanma, yaşamı
anlamlandırma, yeni arkadaşlıklar kurmak, içe kapanıklığın ortadan kalkması,
yalnızlık hissinin kaybolması, başkalarına güvenin artması
Öğrenmeye açık hale gelme
Aile ilişkilerinin düzelmesi, iletişimin güçlenmesi
Kendi başına yaşabilme güveninin gelmesi
Şizofreni hastalığına dair bilgi arttıkça hasta ile doğru iletişimin artması
Aile toplantılarında tecrübelerin paylaşılması sayesinde ailelerin hastalara karşı
yanlış davranışlarını düzeltilmesi

Mavi At Kafe'de
çalışan şizofreni
tanısı konmuş
bireylerin
aileleri

Mavi At Kafe'de düzenlenen aile toplantılarına ve
seminerlere katılımak, tecrübe paylaşımında bulunmak
Zaman

0TL

Kafe'de düzenlenen toplantılar haricinde de gelerek
diğer hasta yakınları ve hastalarla sohbet ederek,
tecrübelerini paylaşarak psikolojik destek vermek

Hastanın Mavi At'ta çalışmaya başlaması ile hastanın davranışlarında olumlu
değişimler görülmesi. Buna bağlı olarak 'çalışmanın' beraberinde sorumluluk
duygusunu getirmesi ile sabah erken kalkmak, öz bakım yapmak gibi aileyi
rahatladan gelişmelerin olması
Hastanın sosyallik kazanması ve arkadaş edinmesine bağlı olarak ailenin hayatının
normalleşmesi
Kafe'den dönüşlerde evde hastanın mutluluğunun aile ilişkilerine olumlu yansıması
Ailenin hastasını korkmadan evde yalnız bırakabilmeye başlaması ve yeniden
normal rutin hayatına dönmesi

Şizofreninin kontrol altına alınabilir bir rahatsızlık olduğunun görülmesi, hastalığı
kabullenilme sürecini hem aile hem hasta açısından daha rahat olması
Mavi At Kafe'de
çalışmayan
şizofreni tanısı
konmuş bireyler
ve aileleri

Zaman

0TL

Aile terapilerine, paylaşım toplantılarına, seminerlere,
lm gösterimlerine katılım sağlama

Ailenin hiçbir yerde konuşamadığı konuların ve problemlerin Mavi At'ta
konuşularak rahatlama sağlanması
Ailede çaresizlik ve yalnızlık duygusunun ortadan kalkması
Hasta ile iletişim kurma yollarının, sabırlı ve doğru yaklaşımın öğrenilmesi
Gönüllü çalışan hastaların ve ailelerinin şizofreni hastalığına karşı doğru bilgilere
ulaşmaları ve bu bilgiler ışığında şizofreni hastalığı ile en doğru şekilde mücadele
etmeleri

Bilimsel seminerlerin Mavi At Kafe gönüllü çalışanlarının
ve ailelerinin de katılımını sağlayarak Kafe'de
düzenlenmesi

Şizofreni
Dernekleri
Federasyonu

Şizofreni hastalığına dair doğru bilgilendirme
Zaman
çalışmalarında yeni kanallara ulaşılması suretiyle
+
damgalmanın ortadan kalkmasını sağlamaya çalışmak
47.160TL
Hizmet
+
Şizofreni hastalarına hastahane ortamının aksine
Finasal
kucaklayıcı ancak sıkıştırıcı olmayan, insan insana saygı
Destek
ve eşitliğe dayalı ilişkilerin kurulduğu ortam sağlamak
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Üniversitelerin psikiyatri
bölümleri ile işbirliği yaparak, onlara örnek teşkil
etmek/yol gösterici olmak

Medya ile iletişim kurarak Mavi At Kafe'nin misyonuna ve şizofreni hastalığına dair
doğru bilgilendirme ile toplum bilincinin yükseltilmesi
Hastaların kendilerini rahat ve güvende hissetmesi sonucu tedavi sürecinin
kolaylaşması
Şizofreni hastalarının çalışabileceklerinin gösterilmesi
Çeşitli toplulukların aktivitelerini Mavi At Kafe'de düzenlemeleri
Ruh sağlığına dair politika üretimine katkı sağlanması, ruhsağlığı hizmetlerinin
nasıl olması gerektiği konusunda araştırma yapan kurum ve kişilere ışık tutması
Mavi At Kafe'nin bilimsel alanda bilinirliğinin artması, uzman kişilerin şizofreniye
ve tedavi yöntemlerine dair yeni bakış açısı kazanmaları
Tüm bunlara bağlı olarak damgalama da azalma sağlanması

Devlet
kurumlarında
işe girerek
çalışmaya
başlayan
Mavi At kafe
eski
çalışanları

Devlet kurumlarında işe girmeden önce: “Mavi At
Kafe'de çalışan şizofreni tanısı konmuş bireyler “ paydaş
grubu ile aynı aktiviteler
Zaman

0TL

Şizofreni hastalığının kişinin kontrol altına alabileceği ve üstesinden
gelinebileceğini görerek çalışma istediğinin uyanması
Gerçekleştirmek istenen ideallerin ve hedeerin oluşması, bu hedeere ulaşmak
için gerekli cesaret ve motivasyonun oluşması

Devlet kurumlarında işe girdikten sonra: Mavi At Kafe'yi
ziyaret ederek arkasaşları ile zaman geçirmek, onların
moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak
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GÖSTERGELER VE BİLGİ KAYNAKLARI
Tüm sonuçların göstergeleri her paydaş grubu ile ayrı ayrı olarak yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan bilgilerdir. Göstergelerin tamamı paydaşların kendi
ifadelerinden oluşmaktadır.

SONUÇLAR & KANITLAR

PAYDAŞLAR
PAYDAŞLAR

SONUÇLAR

GÖSTERGELER

BİLGİ
KAYNAKLARI

SAYI

Gönüllü çalışan şizofreni hastalarının sabah erken kalkarak, Mavi At Kafe'ye gelmeleri
Kafe'ye ait elektrik/su gibi faturaları tek başına bankaya giderek ödemesini yapmaları
Sorumluluk alma duygusunun gelişmesi, disiplinli yaşam, kendine güvende
ve değer vermede belirgin artış, üretkenlikte artış

Kafe'ye gelen müşterileri karşılamaları, iletişim kurarak onlarla ilgilenmeleri ve sipariş almaları, müşterilerin Kafe'den memnun ayrılmaları
Kafe işleri ile ilgili tüm sorumlulukları yerine getirmeleri

Mavi At Kafe'de
çalışan şizofreni
tanısı konmuş
bireyler

Sosyalleşme, topluma karışma isteğinin gelmesi, kalabalıktan rahatsız olma
ve huzurusuzluk duygusunun ortadan kalkması, çevrenin güvenini kazanma,
yaşamı anlamlandırma, yeni arkadaşlıklar kurmak, içe kapanıklığın ortadan
kalkması, yalnızlık hissinin kaybolması, başkalarına güvenin artması

Kafe'nin yakınındaki bir kreş için Almanca bir çocuk kitabının tercümesinin yapılarak kreşe hediye edilmesi, t-shirt desenleri çizip boyamaları
ve bu t-shirtlern satışını yapmaları

Öğrenmeye açık hale gelme

Kapı kilitlemek/yolda yürürken sürekli arkasını kontrol etmek gibi huzursuz davranışların son bulması, komuşuluk ilişkilerinin başlaması, yol
sormak gibi korkmadan sosyal iletişimde bulunmaları, tanımadıkları kişilerle rahat konuşabilmeleri, toplu taşıma araçlarına binmeye
başlamaları

Soru formu
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Aile ilişkilerinin düzelmesi, iletişimin güçlenmesi
Kendi başına yaşabilme güveninin gelmesi

Çevredeki esnaa olumlu iletişim kurmaları, aynı problemleri yaşamış kişilerle birlikte zaman geçirerek yalnız olmadıklarının farkına
varmaları, arkadaşlarıyla birlikte maça/sinemaya/tiyatroya gitmeleri, birlikte yemeğe gidip zaman geçirmeleri
Temel bilgisayar ve temel seviyede İngilizce öğrenilmesi, KPSS'ye hazırlanılması, bulaşık makinesini kullanımının öğrenilmesi, müşterilerle
nasıl konuşulması gerektğinin öğrenilmesi, günlük temizlik işlerinin doğru yapılmasının öğrenilmesi, kasa kullanımının öğrenilmesi
Aile bireyleri ile rahat sohbet edilmesi, aile ile daha çok zaman geçirilmesi ve paylaşımlarda bulunulması
Tek başına alışverişe çıkmaları, öz bakımın kendi başına yapabilir hale gelinmesi, evde tek başına yemek yapıp kendi başına yaşayabilmeleri

Şizofreni hastalığına dair bilgi arttıkça hasta ile doğru iletişimin artması
Aile toplantılarında tecrübelerin paylaşılması sayesinde aileler hastalara karşı
yanlış davranışların düzeltilmesi

Mavi At Kafe'de
çalışan şizofreni
tanısı konmuş
bireylerin aileleri

Hastanın Mavi At'ta çalışmaya başlaması ile hastanın davranışlarında olumlu
değişimler görülmesi. Buna bağlı olarak 'çalışmanın' beraberinde sorumluluk
duygusunu getirmesi ile sabah erken kalkmak, öz bakım yapmak gibi aileyi
rahatladan gelişmelerin olması

Arkadaşları ile dışarıda, sosyal ortamlarda görüşüyor olmaları
Hastanın istemediği şekilde iletişimde bulunulması halinde tepkisizlik yerine kendisine nasıl davranılmasını istediğini ifade etmeleri
Hastaların kardeşleri ile iletişiminin artması ve olumlu yönde gelişmesi

Hastanın sosyallik kazanması ve arkadaş edinmesine bağlı olarak ailenin
hayatının normalleşmesi

Soru formu

3

Hastaların ev işlerine yardımcı olmaya başlamaları (bulaşık makinesini yerleştirmesi, faturaların ödenmesi gibi)

Kafe'den dönüşlerde evde hastanın mutluluğunun aile ilişkilerine olumlu
yansıması
Ailenin hastasını korkmadan evde yalnız bırakabilmeye başlaması ve yeniden
normal rutin hayatına dönmesi
Şizofreninin kontrol altına alınabilir bir rahatsızlık olduğunun görülmesi,
hastalığı kabullenilme sürecini hem aile hem hasta açısından daha rahat olması
Mavi At Kafe'de
çalışmayan şizofreni
tanısı konmuş
bireyler ve aileleri

Ailenin hiçbir yerde konuşamadığı konuların ve problemlerin Mavi At'ta
konuşularak rahatlama sağlanması
Ailede çaresizlik ve yalnızlık duygusunun ortadan kalkması

Ailenin hastalığı kabullenmesine bağlı olarak doğru yaklaşımlarla hastaların doktora tek başına gidebilmeye başlamaları ve randevularını
kendi başlarına ayarlamaya başlamaları
Soru formu
Hastaların tüm aile bireyleriyle hastalığına dair açıkça konuşmaya başlaması, kardeşleri ile daha uzun ve kaliteli zaman geçirmeye
başlamaları

3

Hasta ile iletişim kurma yollarının, sabırlı ve doğru yaklaşımın öğrenilmesi

Gönüllü çalışan hastaların ve ailelerinin şizofreni hastalığına karşı doğru
bilgilere ulaşmaları ve bu bilgiler ışığında şizofreni hastalığı ile en doğru
şekilde mücadele etmeleri
Medya ile iletişim kurarak Mavi At Kafe'nin misyonuna ve şizofreni hastalığına
dair doğru bilgilendirme ile toplum bilincinin yükseltilmesi
Şizofreni hastalarının çalışabileceklerinin gösterilmesi
Çeşitli toplulukların aktivitelerini Mavi At Kafe'de düzenlemeleri
Şizofreni Dernekleri
Federasyonu

Türkiye'nin en popüler katılımcı sözlük tarzında ağ sayfası olan Ekşi Sözlük'te Mavi At Kafe'den olumlu yorumların yer alması
Türkiye'nin tanınmış köşe yazarı Ayşe Arman'ın Mavi At Kafe yetkilileri ile röportaj yapması ve birçok gazetede Mavi At Kafe hakkında olumlu
haber yapılmış olması
2015 yılı içinde 1 resim sergisi, 2 söyleşi orgnizayonunun Mavi At Kafe'de düzenlenmesi

Tüm bunlara bağlı olarak damgalama da azalma sağlanması

Ankara'da bulunan bir vakıf üniversitesinde şizofreni hastalığına dair bilgilendirme konferansının öncesinde ve sonrasında şizofreni
hastalığına yaklaşımın ölçümlenmesine istinaden araştırmaya katılan grupta damgalamada azalma gözemlenmesi

Hastaların kendilerini rahat ve güvende hissetmesi sonucu tedavi sürecinin
kolaylaşması

Mavi At Kafe gönüllü çalışanlarının tedavi süreçlerinin gözlemlenmesi sonucu yayınlanan makaleler

Ruh sağlığına dair politika üretimine katkı sağlanması, ruhsağlığı hizmetlerinin
nasıl olması gerektiği konusunda araştırma yapan kurum ve kişilere ışık
tutması
Mavi At Kafe'nin bilimsel alanda bilinirliğinin artması, uzman kişilerin
şizofreniye ve tedavi yöntemlerine dair yeni bakış açısı kazanmaları

Devlet kurumlarında
işe girerek çalışmaya
başlayan Mavi At
eski çalışanları

Hastaların ve ailelerinin dış dünya/toplum ile daha sık ve direk olarak iletişimde bulunmaları, toplumsal ortama katılarak soru sorulması
imkânının sağlanması

Gönüllü çalışanların dışında şizofreni tanısı konmuş bireylerin Mavi At Kafe'ye gelerek rahat ve doğal bir ortamda bilgi edinmeleri

Şizofreni
Dernekleri
Federasyonu
Üst Düzey
Yetkilisi

1

Şizofreni hakkında düzenlenen sempozyumlara, seminerlere ve sunumlara Mavi At Kafe yetkililerinin konuşmacı olarak davet edilmesi
Üniversitelerin Psikiyatri Klüplerinin, hastanelerde tedavi görmekte olan şizofreni hastalarının ve hastane personellerinin Mavi At Kafe'yi
ziyaret etmeleri

Şizofreni hastalığının kişinin kontrol altına alabileceği ve üstesinden
gelinebileceğini görerek çalışma istediğinin uyanması
KPSS sınavına girerek, başarı kazanılması ve devlet kurumlarında iş bularak hayata atılmaları
Gerçekleştirmek istenen ideallerin ve hedeerin oluşması, bu hedeere ulaşmak
için gerekli cesaret ve motivasyonun oluşması

Soruformu

8
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Her gösterge yüz yüze görüşülen paydaşların kendi ifadeleri ile belirtilmiştir. Soru formları her paydaş grubuna ayrı olarak hazırlanmış ve
yüz yüze görüşmeler sırasında soru-cevap şeklinde doldurulmuştur. İsteyen paydaşlar bu soruların ve cevaplarının kaydedildiği soru
formlarının kopyalarına ulaşabilir. Her paydaş grubuna özel olarak hazırlanan soru formları EK bölümünde yer almaktadır.
Değişim Süresi
SROI analizinde Değişim Süresi sonuçların proje bitiminden sonra etkilerin ne kadar süre ile devam edeceği bilgisini kastetmektedir. Mavi
At Kafe'nin yarattığı değişimlerin etkisi, Mavi At Kafe'nin kapandığını varsayarak düşünüldüğü takdirde 6 ay ile 1 sene arasında
sürebileceği görüşü uzman psikiyatristler tarafından belirtilmiştir. Şizofreni hastalığına dair bilgiler göz önünde bulundurulduğu takdirde,
hastalığın kontrol altına alınması ve kontrol altında tutulması, iyileşme süreci, şizofreni tanısı konmuş bireylerin ilaçlarını düzenli olarak
kullanması başta olmak üzere topluma karışmalarında rol oynayan tüm etkilerin devamlılığı Mavi At Kafe'de oluşturulmuş bulunan, çalışan
şizofreni tanısı konmuş bireylerin
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

sorumluluk üstlenebildiği,
amaç edinebildikleri,
motive olabildikleri,
arkadaşça paylaşımlarda bulunabildikleri,
önemsendikleri,
yüreklendirildikleri,
resmiyetten uzak ve kucaklayıcı ancak sıkıstırıcı olmayan ortama bağlıdır.
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Bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla şizofreni tanısı konmuş bireylerin ve düzenli destek gören ailelerinin aynı olumlu etkilerden fayda
sağlamaları mümkün olamayacaktır. Bu nedenle en iyi ihtimal göz önünde tutularak Değişim Süresi tüm sonuçlar için 1 yıl olarak belirtilmiştir.
Mavi At Kafe'nin yarattığı tüm bu etkilerin ve değişimlerin mümkün ve sürdürülebilir olması için paydaşların zaman, hizmet ve nansal
anlamda yatırımları gerekmektedir. Finansal olarak yatırım yapan tek paydaş grubu olan Şizofreni Dernekleri Federasyonu aşağıda detayları
verilen miktarlarda her sene Kafe'nin işletme masraarına destek olmaktadır. Bunun yanı sıra şizofreni tanısı konmuş bireylere ve ailelerine
destek sağlamak amacıyla sağladığı uzman psikiyatrist, uzman psikolog, tam zamanlı çalışan hizmet sektörü işçisi ile hizmet anlamında da
yatırım yapmaktadır.
Mavi At Kafe İşletme Masrafları (1 Yıllık)
Çalışan ücreti
Kira
Su
Elektrik
Telefon+internet
Muhasebe hizmeti
Aidat

18.000,00 TL (1500 TL x 12)
43.000,00 TL (3600 TL x 12)
1.800,00 TL (150 TL x 12)
2.400,00 TL (200 TL x 12)
840,00 TL (70 TL x 12)
2.040,00 TL (170 TL x 12)
360,00 TL (30 TL x 12)

Şizofreni Dernekleri Federasyonu dışındaki diğer tüm paydaş gruplar yatırımlarını zaman olarak yapmaktadırlar. Zamanlarını çalışmak, bilgi
düzeylerini yükseltmek ve birbirlerine psikolojik destek olmak için kullanan tüm paydaş grupları Mavi At Kafe'nin yarattığı değişimde en
önemli rolü üstlenmişlerdir.
Tüm bu yatırımlardan alınan değişim değerlerinin nansal eşdeğerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Finansal eşdeğerlerin tespit
edilmesinde birden fazla kaynağa başvurulmuştur. Bir sonucun birden fazla nansal eşdeğere karşılık gelmesi durumunda en düşük olan
birim dikkate alınmıştır.
Meydana gelen her değişimin ve yaratılmış olan her değerin nansal eş değeri ayrı ayrı olarak değerlendirilmiştir.
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PAYDAŞLAR

SONUÇLAR

FİNANSAL EŞDEĞERLER
(1 KİŞİ, 1 YIL)

BİLGİ KAYNAĞI

Asgari ücretli çalışan maaşı
15.600,00 TL + Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi hizmet bedeli 12.480,00 TL

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Üretkenlik kaybı bedeli
24.732,00 TL

Türkiye 2015 yılı asgari geçim endeksi

Sorumluluk alma duygusunun gelişmesi, disiplinli yaşam, kendine güvende ve değer
vermede belirgin artış, üretkenlikte artış

Mavi At Kafe'de
çalışan şizofreni
tanısı konmuş
bireyler

Sosyalleşme, topluma karışma isteğinin gelmesi, kalabalıktan rahatsız olma ve
huzurusuzluk duygusunun ortadan kalkması, çevrenin güvenini kazanma, yaşamı
anlamlandırma, yeni arkadaşlıklar kurmak, içe kapanıklığın ortadan kalkması, yalnızlık
hissinin kaybolması, başkalarına güvenin artması
Öğrenmeye açık hale gelme
Aile ilişkilerinin düzelmesi, iletişimin güçlenmesi
Kendi başına yaşabilme güveninin gelmesi
Şizofreni hastalığına dair bilgi arttıkça hasta ile doğru iletişimin artması
Aile toplantılarında tecrübelerin paylaşılması sayesinde aileler hastalara karşı yanlış
davranışların düzeltilmesi

Mavi At Kafe'de
çalışan şizofreni
tanısı konmuş
bireylerin aileleri

Hastanın Mavi At'ta çalışmaya başlaması ile hastanın davranışlarında olumlu
değişimler görülmesi. Buna bağlı olarak 'çalışmanın' beraberinde sorumluluk
duygusunu getirmesi ile sabah erken kalkmak, öz bakım yapmak gibi aileyi rahatladan
gelişmelerin olması
Hastanın sosyallik kazanması ve arkadaş edinmesine bağlı olarak ailenin hayatının
normalleşmesi
Kafe'den dönüşlerde evde hastanın mutluluğunun aile ilişkilerine olumlu yansıması
Ailenin hastasını korkmadan evde yalnız bırakabilmeye başlaması ve yeniden normal
rutin hayatına dönmesi
Şizofreninin kontrol altına alınabilir bir rahatsızlık olduğunun görülmesi, hastalığı
kabullenilme sürecini hem aile hem hasta açısından daha rahat olması

Mavi At Kafe'de
çalışmayan
şizofreni tanısı
konmuş bireyler
ve aileleri

Ailenin hiçbir yerde konuşamadığı konuların ve problemlerin Mavi At'ta konuşularak
rahatlama sağlanması

Üretkenlik kaybı bedeli 24.732,00 TL
+ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 1 yıllık Türkiye 2015 yılı asgari geçim
paket hizmet bedeli 12.480,00 TL
endeksi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Ailede çaresizlik ve yalnızlık duygusunun ortadan kalkması
Hasta ile iletişim kurma yollarının, sabırlı ve doğru yaklaşımın öğrenilmesi
Gönüllü çalışan hastaların ve ailelerinin şizofreni hastalığına karşı doğru bilgilere
ulaşmaları ve bu bilgiler ışığında şizofreni hastalığı ile en doğru şekilde mücadele
etmeleri
Medya ile iletişim kurarak Mavi At Kafe'nin misyonuna ve şizofreni hastalığına dair
doğru bilgilendirme ile toplum bilincinin yükseltilmesi
Hastaların kendilerini rahat ve güvende hissetmesi sonucu tedavi sürecinin
kolaylaşması

Şizofreni
Dernekleri
Federasyonu

Şizofreni hastalarının çalışabileceklerinin gösterilmesi
Çeşitli toplulukların aktivitelerini Mavi At Kafe'de düzenlemeleri

Uzman psikiyatristler tarafından
verilen seminerler 0 TL

Özel muaynehane işleten uzman
psikiyatrist

Profesyonel tanıtım ve PR hizmeti
masraarı 60.000,00 TL +
Profesyonel anket çalışması 7500 TL

Profesyonel PR şirketlerinden alınan
yat teklieri, Profesyonel anket
çalışması yapan şirketlerden alınan
yat teklieri

Ruh sağlığına dair politika üretimine katkı sağlanması, ruhsağlığı hizmetlerinin nasıl
olması gerektiği konusunda araştırma yapan kurum ve kişilere ışık tutması
Mavi At Kafe'nin bilimsel alanda bilinirliğinin artması, uzman kişilerin şizofreniye ve
tedavi yöntemlerine dair yeni bakış açısı kazanmaları
Tüm bunlara bağlı olarak damgalama da azalma sağlanması
Devlet
kurumlarında işe
girerek çalışmaya
başlayan Mavi At
Kafe eski
çalışanları

Şizofreni hastalığının kişinin kontrol altına alabileceği ve üstesinden gelinebileceğini
görerek çalışma istediğinin uyanması
Gerçekleştirmek istenen ideallerin ve hedeerin oluşması, bu hedeere ulaşmak için
gerekli cesaret ve motivasyonun oluşması

Ayda bir kez psikoterapi bedeli 17,50
TL x 12 = 210 TL yıllık bedel +
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 1 yıllık
Hastanesi, Türkiye 2015 yılı asgari
paket hizmet bedeli 12.480,00 TL –
geçim endeksi
210 = 12,270.00 TL + Yıllık geçim
masrafı 24.732,00 TL
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Finansal Eşdeğerlerin Hesaplanma Sürecine Dair Bilgi
Finansal eşdeğerler ilgili paydaş grupları için yaratılan değer/değişim baz alınarak seçilmiştir. Bu noktada iki şekilde kir yürütülmüştür,
1. Yaratılan değerin/değişimin sağladığı faydanın ücreti mukabilinde sağlanması
2. Yaratılan değerin/değişimin ortadan kaldırdığı masraar
Yukarıdaki tabloda yıllık olarak belirtilen nansal eşdeğerlerin hesaplamasına ve özellikle tedavi süreçlerine ilişkin nansal
eşdeğerlerin nasıl karar verildiğine dair detaylı açıklama aşağıdaki gibidir;
Mavi At Kafe'de Çalışan Şizofreni Tanısı Konmuş Bireyler Grubu Sonuçları Finansal Eşdeğerleri:
Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireyler açısından elde edilen sonuçlar doğrultusunda Kafe'nin işletmesi
için gerekli olan iş gücü masrafını ortadan kaldırmıştır. Bir başka değişle, gönüllü çalışan grubun edindiği iş disiplini, çalışma istediği,
sorumluluk alma duygusunun gelişmesi, üretkenlik artışı, sosyalleşme, iletişim kurma, toplumu oluşturan diğer bireylere olan
güvenlerinin artışı 1,300.00 TL x 12 = 15,600.00 TL tutarında değer yaratmıştır. Mavi At Kafe'nin devamlılığını sağlayabilmesi
için gerekli nansal koşullar sağlandığı takdirde, Kafe'de çalışan şizofreni tanısı konmuş bireylere çalışmalarının
karşılığını da almaları, yani maaş ödenmesi planlanmaktadır.
Mavi At Kafe'de gönüllü olarak çalışan şizofreni tanısı konmuş bireyler açısından elde edilen sonuçlar, bu bireylerin Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerine gitme gereksinimlerini ortadan kaldırmıştır. Mavi At Kafe'nin sağladığı faydalara bire bir denk gelmemesine rağmen
amaç açısından bakılacak olursa Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmet bedeli baz alınmaya uygundur. Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinde günlük hizmet bedeli 1 kişi için 48,00 TL'dir. Mavi At Kafe gönüllü çalışanları haftanın 5 günü çalıştığı için bu bedel 5 ile
çarpılarak haftalık, çıkan değer 52 ile çarpılarak yıllık değer elde edlmiştir. Yani 48.00 x 5 x 52 = 12,480.00 TL nansal eşdeğerine
ulaşılmıştır.
Mavi At Kafe'de Çalışan Şizofreni Tanısı Konmuş Bireylerin Aileleri Grubu Sonuçları Finansal Eşdeğerleri:
Şizofreni tanısı konmuş bireylerin ailelerinin hastaya yaklaşımı çok önemlidir. Bu nedenle hastalığın kabul edilmesiyle birlikte hastaya
doğru yaklaşım birçok sorunun önüne geçmektedir. Buna ek olarak ailelerin karşı karşıya kaldığı depresyon gibi sağlık sorunları da
Mavi At Kafe'de sağlanan destek sonucunda ailelerin Toplum Ruh Salığı Merkezlerine gitme gereksinimi ortadan kaldırmaktadır.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hizmetlerinin bedeli aileleri de kapsamakta olduğu için nansal eşdeğer çift hesaplama olmaması
açısından belirtilmemiştir.
Mavi At Kafe'de sağlanan desteğin diğer önemli sonucu ise hastanın ailesinin hayatındaki normalleşmedir. Üretkenlik kaybının neden
olduğu dolaylı masraf ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle Türkiye şartları için belirlenmiş olan 2015 yılı asgari geçim masrafı olan
24.732,00 TL kazanılan değer olarak nansal eşdeğer kabul edilmiştir.
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SONUÇLAR & KANITLAR

Mavi At Kafe'de Çalışmayan Şizofreni Tanısı Konmuş Bireyler ve Aileleri Grubu Sonuçları Finansal Eşdeğerleri:
Mavi At Kafe'de çalışmamasına rağmen şizofreni tanısı konmuş bireyler ve aileleri şizofreni hastalığı ile mücadele için Mavi At Kafe'den destek
görmektedirler. Bu gördükleri desteğin nansal eşdeğeri Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde günlük terapi hizmet bedeli ile karşılaştırılabilir.
Bu nedenle Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde Mavi At Kafe'de sağlanan ortamın sağlanamamasına karşın eşdeğer olarak alınabilecek
başka kurum olmaması nedeni ile 12,480.00 TL olarak nansal eşdeğer olarak alınmıştır.
Mavi At Kafe'de yapılan sohbetlerin sağladığı rahatlama, çaresizlik duygusunun yarattığı depresyonun ortadan kalkması gibi ailelerin
hayatlarındaki normalleşmeye katkı sağlayan faktörler üretkenlik kaybının yol açtığı dolaylı masraarın önüne geçmektedir. Bu değişimin
nansal eşdeğeri Türkiye şartları için belirlenmiş olan 2015 yılı asgari geçim masrafı olan 24.732,00 TL kazanılan değer olarak nansal
eşdeğer kabul edilmiştir.
Şizofreni Dernekleri Federasyonu Grubu Sonuçları Finansal Eşdeğerleri:
Şizofreni hastalığı ile mücadele doğru bilgilere ulaşmakla mümkün olabilmektedir. Bu açıdan Mavi At Kafe'nin yarattığı değer maddi olarak
ölçülmesinin mümkün olmadığı paydaş grupları tarafından ifade edilmiştir. Ancak bir nansal eşdeğer bulmak gerekirse uzman
psikiyatristler tarafından verilen seminerler baz alınabilir. Böyle bir hizmet bedeli ise 0 TL'dir. Bunun nedeni ise bir dernek veya üniversite
tarafından bilgilendirme amaçlı davetlerde uzmanların ücret talep etmemesidir.
Şizofreni hastalığına dair doğru bilgilendirme ve bu yolla damgalamayı da ortadan kaldırmak amacı ile düzenlenen seminerlere ek olarak
yeni iletişim kanalları vasıtası ile daha büyük kitlelere ulaşmak, profesyonel Halkla İlişkiler hizmeti ile karşılaştırılabilir. Yapılan araştırmalarda
böyle bir hizmetin en düşük bedeli (Ankara için) yılda 60,000.00 TL olarak tespit edilmiştir. Damgalamayı ortadan kaldırmak amacıyla
yapılan çalışmalarda Mavi At Kafe'nin kendi imkanları ile gerçekleştirdiği algı araştırması da profesyonel anket çalışması yapan şirketlerden
istenen yat teklieri doğrultusunda en düşük yat baz alınarak 7,500.00 TL olarak nansal eşdeğer belirlenmiştir.
Diğer sonuçlar içinse yaratılan değerin bir başka örneği, muadili, ya da benzeri olmadığı için yaratılan değişimlere nansal eşdeğer
atanamamıştır.
Devlet Kurumlarında İşe Girerek Çalışmaya Başlayan Mavi At Kafe Eski Çalışanlar Grubu Sonuçları Finansal Eşdeğerleri:
Mavi At Kafe'de en az 1 yıl süre ile çalışmış ve sonrasında devlet kurumlarında işe girerek çalışma hayatına atılan şizofreni tanısı konmuş
bireylerin, şizofreni hastalığını kontrol altına alabilme becerileri hastaların Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden hizmet almaları gerekliliğini
ortadan kaldırmıştır. Buna bağlı olarak bir kişi için bir yıllık hizmet bedeli olan 12,480.00 TL'lik masraf Mavi At Kafe'nin yarattığı değişim
sonucu ortadan kalkmıştır. Bir diğer önemli nokta da bu bireylerin artık kendi geçimlerini sağlayabilmeleridir. Bu nedenle Türkiye için
belirlenmiş 2015 yılı asgari geçim masrafı 24.732,00 TL kazanılan değer olarak nansal eşdeğer kabul edilmiştir. Buna ek olarak Mavi At
Kafe eski çalışanları halen Mavi At Kafe'nin sunduğu rehabilitasyon, psikiyatrik destek gibi hizmetlerinden istedikleri her an
faydalanabilmektedir. Bu nedenle önüne geçilen bir diğer masraf olan 1 yıllık ayda bir kez alınan psikoterapi hizmet bedeli 17,50 TL x 12 =
210 TL nansal eşdeğere dâhil edilmiştir. Bu değişimin değerini çift hesaplamadan kaçınmak için Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden alınan
hizmet bedelinden çıkartılmıştır.
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ETKİ

Özgül Ağırlık (Deadweight)
Özgül ağırlık SROI analizinde 'eğer ilgili aktivite olmasaydı, aynı/benzer faydayı sağlamanın başka yolu var mıydı?' sorusunun yanıtıdır.
% olarak ifade edilir ve özgül ağırlık yükseldikçe sonuçların yarattığı değer düşer.
Atıfta Bulunma (Attribution)
Atıfta bulunma SROI analizinde 'ilgili aktivitelerin sağladığı değişimde etkisi/payı olan başka kişiler/kurumlar var mı?' sorusunun
yanıtıdır. Yani yaratılan değerin % kaçının başka kurum ve kişilere ait olduğu ifade edilir.
Yer Değiştirme (Displacement)
Yer değiştirme SROI analizinde 'ilgili aktiviteler sonucu önüne geçilen veya ortadan kaldırılan sorun başka sonuçlara yol açtı mı?'
sorusunun yanıtıdır.
Değerinden fazla değer vermenin önüne geçmek için yüz yüze görüşmeler esnasında tüm paydaş gruplarına
Ÿ Mavi At Kafe olmasaydı bahsettiğiniz faydaları elde edebilmenizin başka yolu var mıydı?
Ÿ Mavi At Kafe'den sağladığınız faydaları düşünürsek, bu faydalarda payı olan başka kişi/kurumlar var mı?
soruları yöneltilmiştir. Paydaşların yanıtları Özgül Ağırlık için istisnasız olarak 'hayır' olmuştur. Ancak yine de biri uzman psikiyatrist,
diğeri uzman psikolog olmak üzere iki uzman görüşü alınarak en yakın tahmin değer kullanılmıştır.
Niteliklendirme'ye dair soru en çok Mavi At Kafe'ye yönlendirilme olarak ifade edilmiştir. Buna ek olarak yine uzman psikiyatrist, diğeri
uzman psikolog olmak üzere iki uzman görüşü alınarak en yakın tahmin değer kullanılmıştır.
Her iki tahmin değerlerinin detayları Etki Haritası'nda yer almaktadır.
Yer değiştirme (Displacement) Mavi At Kafe aktiviteleri için geçerli değildir.
Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalar sonu toplam etki bugünkü değeri 495,640.73 TL'dir. Toplam
etkinin bugünkü net değeri (bugünkü değer – yatırım) ise 448,480.73 TL'dir.
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SOSYAL GERİ DÖNÜŞ
HESAPLAMASI

Etkinin, yani değişimin toplam değeri, şu şekilde hesaplanır;
Finansal eşdeğer x sonuçların sayısı - (özgül ağırlık, atıfta bulunma, ve/veya yer değiştirme)
Bu hesaplama etki haritasının tüm satırlarında uygulanmıştır. Toplam etki, hesaplanan tüm sonuçlardan doğan etkilerin toplamıdır.
Belirtilen hesaplama methoduna dayaranak, etki haritasında da görüleceği üzere Mavi At Kafe'nin 2015 yılı aktivilerinin toplam etkisi
540,248.40 TL'dir.
SROI oranı = bugünkü değer / girdiler => 495,640.73 / 47,160.00 = 10.5097 (10.51 olarak yuvarlanabilir)
Bu sonucun anlamı, yatırılan her 1 TL'nin karşılığı 10.51 TL'lik değerdir.
Hassasiyet Analizi
Hassasiyet analizi, yapılan varsayımların değişim üzerindeki etkisini görmek için yapılır. En önemli değişimler belirlenerek,
varsayımlardaki olası değişikliklerin elde edilen SROI analiz oranına nasıl yansıdığı gözlemlenir.
Mavi At Kafe'nin aktivitelerinden doğan en önemli değişimler paydaş gruplarına göre yaratılan değişim oranlarının dağılımına
bakıldığı zaman iki paydaş grubunun etki alanının öncelikli olduğu görülmektedir.
PAYDAŞ GRUBU

YARATILAN DEĞER

% ORAN

Mav At Kafe'de çalışan ş zofren tanısı
konmuş b reyler

3,93 TL

%37.4

Mav At Kafe'de çalışan ş zofren tanısı
konmuş b reyler n a leler

1.17 TL

%11.13

Mav At Kafe'de çalışmayan ş zofren
tanısı konmuş b reyler ve a leler

1.76 TL

%16.75

Ş zofren Dernekler Federasyonu

0 TL

%0

Devlet kurumlarında şe g rerek
çalışmaya başlayan Mav At Kafe esk
çalışanları

3.65 TL

%34.73
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Bu nedenle varsayımlarda olası değ ş kl kler gözet lerek yen hesaplamalar yapılmıştır. Bu yen hesaplamalar
varsayımların en yoğun olduğu özgül ağırlık ve atıfta bulunma hususları ç n yapılmıştır.

UNSUR

MEVCUT HESAPLAMA

OLASI VARYASYONLAR

SOSYAL GERİ DÖNÜŞ
HESAPLAMASI

Sorumluluk alma duygusunun gel şmes , d s pl nl yaşam, kend ne güvende ve değer vermede bel rg n artış, üretkenl kte
artış

Değ ş m

Sosyalleşme, topluma karışma steğ n n gelmes , kalabalıktan rahatsız olma ve huzurusuzluk duygusunun ortadan
kalkması, çevren n güven n kazanma, yaşamı anlamlandırma, yen arkadaşlıklar kurmak, çe kapanıklığın ortadan
kalkması, yalnızlık h ss n n kaybolması, başkalarına güven n artması
Öğrenmeye açık hale gelme
A le l şk ler n n düzelmes , let ş m n güçlenmes
Kend başına yaşab lme güven n n gelmes

Sayı

8

8 - 2015 yılı içerisinde gönüllü çalışanların tamamı ile görüşülmüştür

Etk Süres

1

1 - Etki süresi en iyi ihtimaller göz önünde bulundurularak belirlenmiştir

F nansal Eşdeğer

28,080.00 TL

28,080.00 TL – varsayılan nansal eşdeğer en düşük ihtimaller göz önünde
bulundurularak seçilmiştir

Özgül Ağırlık

%0

%0 – Çalışma ortamı ile sosyal ortamı bir araya getirerek şizofreni hastalarının
yararına sunulan başka bir organizasyon olmadığı için özgül ağırlıkta bir
değişiklik olması mümkün değildir

Atıfta Bulunma

%10

%30 - Varsayılan değer yönlendirmeyi göz önüne alarak belirlenmiştir. Bu değer
bireylerin özel doktorları (her bireyin özel doktoru yoktur) ve çevrelerinin
(komşular, akrabalar gibi) yapıcı ve yüreklendirici desteği olduğu varsayımı ile
atıfta bulunma unsuru yükseltilebilir

Etk

202,176.00 TL

157,248.00 TL

SROI oranına etk s

10.51 TL

9.64 TL – (-)%8,3

UNSUR

MEVCUT HESAPLAMA

OLASI VARYASYONLAR

Değ ş m

Ş zofren hastalığının k ş n n kontrol altına alab leceğ , üstes nden gel neb leceğ n görerek çalışma sted ğ n n uyanması,
gerçekleşt rmek stenen dealler n ve hedeﬂer n oluşması, bu hedeﬂere ulaşmak ç n gerekl cesaret ve mot vasyonun
oluşması

Sayı

8

8 - 2015 yılı içerisinde devlet kurumlarında çalışan tüm gönüllü eski çalışanlar ile
görüşülmüştür

Etk Süres

1

1 – Etki süresi en iyi ihtimaller göz önünde bulundurularak belirlenmiştir

F nansal Eşdeğer

37,212.00 TL

37,212.00 TL - varsayılan nansal eşdeğer en düşük ihtimaller göz önünde
bulundurularak seçilmiştir

Özgül Ağırlık

%30

%40 – Bireyler 2015 yılı içerisinde çalışıyor olmalarından dolayı özgüven ve iş
disiplini gibi becerileri zaten kazanmıştır. Bu nedenle mevcut varsayımlar 2015 yılı
içerinde Mavi At Kafe'den sağlanan faydaları Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden
sağlama şansları düşünülerek yapılmıştır. Bireylerin kendi gelirlerine sahip
olmaları, istenildiği taktirde özel tedavi görmelerine imkan sağlayabilir. Bu ihtimal
göz önüne alınırak özgül ağırlık unsur yükseltilebilir

Atıfta Bulunma

%10

%20 - Varsayımlar bireylerin çalışma ortamının, çalışma arkadaşlarının,
amirlerinin yaratılan etkiye katkısı göz önünde bulundurulararak yükseltilebilir

Etk

187,548.48 TL

142,894.08 TL

SROI oranına etk s

10.51 TL

9.64 TL – (-)%8,3

Hassasiyet analizi ile varsayımların varyasyonu ile hesaplama yapıldığında SROI analizinin oranı en düşük 9.64 TL olduğu görülmüştür.
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DÂHİL EDİLMEYEN
UNSURLAR VE NEDENLERİ

Paydaşlar
Mavi At Kafe'nin kalabalık organizasyonlarında yiyecek desteği veren ürün sponsor bulunmaktadır. Mavi At Kafe'ye
yapılan yatırımın özgül ağırlığının %100 olması ve Mavi At Kafe'nin aktivitelerinden fayda sağlamıyor olması nedeniyle
analiz dışında bırakılmıştır.
Finansal Eşdeğer
Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun yarattığı sonuçlar Türkiye'de uygulaması olmayan, Assertive Community
Treatment (ACT) olarak adlandırılan, hasta bakımı ve hasta ile gün boyu ilgilenilmesi esasına dayanan ruh sağlığı
hizmetinin muadilidir. Bu hizmetin bedeli, servis sağlayacıylara e-posta yolu ile iletişime geçilerek sorulmuştur. Ancak
yanıt alınamaması nedeni ile ilgili nansal eşdeğere yer verilememiştir.
Şizofreni hastalığının sebep olduğu dolaylı maliyetlerden bir tanesi olan ilaçların yan etkisi de dâhil edilmeyen bir
diğer nansal eşdeğerdir. Bunun nedeni ise Mavi At Kafe'nin aktivitelerinin ilaçların yan etkilerinin elimine edilmesine
yönelik çalışmaları olduğu bilenmesine karşın 2015 yılı içerisinde bu hususa dair bir ölçümleme olmaması nedeni ile
nansal eşdeğer belirtilememiştir.
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EKLER

EK 1 – MAVİ AT KAFE'DE ÇALIŞAN ŞİZOFRENİ TANISI KONMUŞ BİREYLER SORU FORMU
MAVİ AT KAFE GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN GÖZÜNDEN PROJE DEĞERLENDİRMESİ
1Mavi AT'ta günde kaç saat çalışıyorsunuz?
2Mavi At'ta çalışırken hangi faaliyetlerde bulunduğundan bahseder misiniz?
3Mavi At'ta çalışmadan önce rahatsızlığınız sebebiyle yaşadığınız problemlerden bahseder misiniz?
4Mavi At'ta çalışmaya başladıktan sonra bu problemlerde azalma oldu mu? Olduysa, olumlu gelişmelerin başladığı süreçle
ilgili bilgi verir misiniz?
5Mavi At'ta çalışmaya başlarken bugünkü sonuçları hedeemiş miydiniz? Beklediğiniz olumlu sonuçları alabildiniz mi?
6Eğer Mavi At olmasaydı, bu çalışmanın sağladığı faydaları kazanabilmenin maddi değeri sizin için ne kadardır?
7Mavi At'a ek olarak hayatınızda olumlu gelişmelere katkı sağlayan başka kurum veya kişiler var mı? Varsa sağlanan
faydaları ne oranda ifade edersiniz?
8Mavi At olmasaydı, sizin için benzer faydaları ve faaliyetleri sağlayacak başka yollar var mı?
9Yaşadığınız rahatsızlığa yönelik toplum bilinçlenmesinde, kurumlar tarafından sağlanan imkânlar ve programlarda
gelişme olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer gelişme varsa, kendinizde bu gelişmelerin olumlu etkisini gördünüz mü?
EK 2 - MAVİ AT KAFE'DE ÇALIŞAN ŞİZOFRENİ TANISI KONMUŞ BİREYLERİN AİLELERİ SORU FORMU
MAVİ AT KAFE GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN YAKINI GÖRÜŞLERİ
1Yakınınızın Mavi At'ta çalışmasından dolayı olumlu veya olumsuz beklediğiniz değişimler neler?
2Yakınınız Mavi At'ta çalışırken ya da döndükten sonra iyileşmesine katkı sağlayacak aktivitelerde bulunuyor musunuz?
Evet, ise ne gibi aktivitelerde bulunuyorsunuz?
3Yakınınızın Mavi At'ta çalışmasıyla birlikte aile içindeki gözlemlediğiniz değişimleri anlatabilir misiniz?
4Mavi At dışında yakınınızın iyileşmesine katkı sağlayan başka kurum/kişiler var mı?
5Mavi At olmasaydı aynı sonuçları alabileceğiniz başka bir yol var mıydı?
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EKLER

EK 3 - MAVi AT KAFE'DE ÇALIŞMAYAN ŞiZOFRENi TANISI KONMUŞ BiREYLER VE AiLELERi SORU FORMU
MAVİ
12345-

AT KAFE MİSAFİR GÖRÜŞLERİ
Mavi At Kafe'ye geliş nedenlerinizi açıklayabilir misiniz?
Mavi At Kafe aktiviteleri yaşadığınız problemlerin giderilmesinde/haemesinde yardımcı oluyor mu?
Mavi At Kafe'yi keşfetmeden öncesini ve sonrasını değerlendirebilir misiniz?
Mavi At Kafe olmasaydı aynı/benzer faydaları alabileceğiniz başka kurum/kuruluşlar var mı?
Mavi At Kafe'den sağladığınız yararlara katkısı olan başka kurum ve kişiler var mı?

EK 4 - ŞiZOFRENI DERNEKLERi FEDERASYONU SORU FORMU
ŞiZOFRENi DERNEKLERi FEDERASYONU SORUMLULARI GÖRÜŞLERi
1Federasyon açısından Mavi At projesi hangi beklenen (olumlu) / beklenmeyen (olumsuz) değişimlere neden oldu?
2Federasyon'nun Mavi At projesine verdiği destekler nelerdir?(Finansal/Manevi/Uzman doktor sağlayarak hastaları çalışma ortamında
gözlemleyerek iyileşmeleri hedeeyen aktiviteler/tedavi yöntemleri sunmak gibi)
3Mavi At projesi Federasyon açısından ne gibi değişikliklere yol açtı?(Şizofreni hastalarının durumlarını kabul ederek federasyona tedavi için
başvurusunda artış, bilimsel bulguların saptanmasına yardımcı olması, gönüllü çalışan sayısının artmasıyla daha çok hastaya yardım edebilme
imkânı doğması gibi)
4Mavi At projesi olmasaydı 3. Soruda belirttiğiniz faydaları Federasyona sağlayacak başka bir proje / iş birliği var mıydı?
EK 5 - DEVLET KURUMLARINDA iŞE GiREREK ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN MAVi AT KAFE ESKi ÇALIŞANLARI SORU FORMU
MAVİ AT KAFE ESKİ ÇALIŞANI GÖZÜNDEN PROJE DEĞERLENDİRMESİ
1Mavi At'ta günde kaç saat çalışıyordunuz?
2Mavi At'ta çalışırken hangi faaliyetlerde bulunduğunuzdan bahseder misiniz?
3Mavi At'ta çalışmadan önce rahatsızlığınız sebebiyle yaşadığınız problemlerden bahseder misiniz?
4Mavi At'ta çalışmaya başladıktan sonra bu problemlerde azalma oldu mu? Olduysa, olumlu gelişmelerin başladığı süreçle ilgili bilgi verir
misiniz?
5Mavi At'ta çalışmaya başlarken bugünkü sonuçları hedeemiş miydiniz? Beklediğiniz olumlu sonuçları alabildiniz mi?
6Şimdiki işinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz?
7Şimdiki işinize başlamanızda Mavi At'ın rolü var mı? Varsa ne ölçüde rolü olduğunu ifade edebilir misiniz?
8Eğer Mavi At olmasaydı, bu çalışmanın sağladığı faydaları kazanabilmenin maddi değeri sizin için ne kadardır?
9Mavi At'a ek olarak hayatınızda olumlu gelişmelere katkı sağlayan başka kurum veya kişiler var mı? Varsa sağlanan faydaları ne oranda
ifade edersiniz?
10Mavi At olmasaydı, sizin için benzer faydaları ve faaliyetleri sağlayacak başka yollar var mı?
11Yaşadığınız rahatsızlığa yönelik toplum bilinçlenmesinde, kurumlar tarafından sağlanan imkânlar ve programlarda gelişme olduğunu
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düşünüyor musunuz? Eğer gelişme varsa, kendinizde bu gelişmelerin olumlu etkisini gördünüz mü?

ETKİ HARİTASI

Gönüllü çalışan ş zofren
hastalarının sabah erken
kalkarak, Mav At Kafe'ye
gelmeler

Ş zofren hastalığına da r
b lg arttıkça hasta le doğru
let ş m n artması
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