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Okulda ilgili öğretmenlerimizle birlikte “Fikirlerimizi nasıl geliştirebiliriz?” diye düşünmeye
başladık. Hedef kitlemizin ne düşündüğü bizim için her şeyden önemliydi. Bu yüzden engelli
bireylerle konuşup onlarla sohbet etmek istedik. Bize aslında yardım istediklerini ama aldıkları
geribildirimin olumsuz olduğunu, bu yüzden kendi başlarına halletmeye çalıştıklarını ve sonuçta
kazaların meydana geldiğini söylediler. Biz de sohbetlerimiz sonucunda aslında onların
sorununun yardım alamamak değil yardımı kimden alacaklarını, yardım istediklerinde
karşılaşacakları tepkinin ne olduğunu bilemediklerini ve bu yüzden çevrelerindeki bireylerden
yardım istemekten çekindiklerini öğrendik. Bunun üzerine yapacağımız aplikasyonun tamamen
gönüllülük esasını temel alması altın kuralımız oldu.
Okulda aldığımız eğitimlerde on ekip arasından iki ekibin İş Fikri Geliştirme Eğitimi’ne
gideceğini öğrendiğimizde bu fikri herkese duyurup daha iyi olabilmek için daha farklı kişilerle
sohbetler etmemiz gerektiğinden emindik. Okuldaki eğitimlerimizde problemimizin tanımını,
hedef kitlemizin kimler olduğunu, bu problemin ortaya çıkarttığı sonuçları, bizim bu problem için
neler yapabileceğimizi ve bu problem için bizden önce neler yapıldığını tüm detaylarıyla
araştırdık. Karşımıza çıkan sonuçların her birisi bizi daha iyiye yönlendiriyordu. Konuyla ilgili bir
sunum yaptık ve seçilen iki ekipten bir tanesi olduk ve sonrasında 34 ekibin olduğu yarışmaya
katıldık. Fikrimize ve kendimize güveniyorduk. Aldığımız eğitimde kendi projemizi bu konuda
uzmanlaşmış mentörlerle değerlendirdik, orada sunumlar yaptık, diğer projeleri dinledik.
“Girişimcilik Atmosferi” bize çok şey kattı. Artık aplikasyonumuz hazırdı: YEH! “Yardım Etmeye
Hazır mıyız?”
Tamamen gönüllü olan bireylerin kullanacağı bu uygulama, engelli bireylerin yardıma ihtiyacı
olduğu anda onlara gerçekten yardım edecekti. Yapmaları gereken tek şey uygulamamızı
yükleyip giriş yaparken belirttikleri özellikleri ile birlikte birbirlerini kolay bir şekilde
görebilmeleri için konum hizmetlerini açmaktı. Son olarak sunum teknikleri atölyesine katılıp en
etkili sunumu nasıl yapabiliriz, fikrimizi en basit haliyle nasıl aktarabileceğimizi öğrendik. Orada
birçok kez pratik yaptıktan sonra artık zamanı gelmişti. 17 okul arasından 10 finalist ekip arasına
kaldık ve yaptığımız sunum sonucunda birinci olduğumuzu öğrendik; çok güzel, gurur verici bir
duyguydu! Aldığımız destekle uygulamamızı yapıp gönüllülerimizi ve engelli bireyleri
buluşturmak tek hedefimizdir.

