Bir film izlersin hayatın değişir!

SİNEMASAL NEDİR?

#Sinemasal, sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini
sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran bir sosyal girişim.
Sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyoruz. Adil, etkili ve sürdürülebilir yöntemlerle “Sanata Erişimde
Fırsat Eşitsizliği” sorununu en azından sinema alanında tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Köyler, şehirlerin geri planda kalmış mahalleleri ve mülteci kampları Sinemasal tarafından sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgeler olarak kabul ediliyor.
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BİRLİKTE,

3 MİLYOn 143 BİN 700 ÇOCUğu
sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştırdık

8.860 YARATICI ATÖLYE

41 İLDE, 763 KÖYE giderek
36,403 KM YOL
katettik

düzenledik

29 ÜLKEDEN 6.000+
kişinin yer aldığı kocaman bir AİLEYİZ

1.000+ BİREYSEL BAĞIŞÇI ile
254+ KURUMSAL HAYAL ORTAĞI
bize inandı

Ve hep birlikte,

MİLYONLARCA İNSANDA
farkındalık yarattık…
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sİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İnteraktif etkinlikler
tasarlıyoruz
İnteraktif ve deneyimsel öğrenme
odaklı festivaller, atölyeler,
gösteriler ve gösterimler
tasarlamayı çok seviyoruz.
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Çalışmalarımızın
%100’ü çocukların sinemayla
tanışmasına yardımcı oluyor
Çocukları sinemayla buluşturan festivaller
düzenliyoruz. Sürdürülebilir çözümler adına
yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına
ve gençlik gruplarına eğitim ve danışmanlık
hizmeti sağlıyoruz. Erişim sorununun
tamamen ortadan kalkması için kamu
politikalarını iyileştirici çalışmalar
yürütüyoruz.

Sosyal etkimizi
kanıtlıyoruz
Track Your Impact™ sistemimiz,
Sinemasal etkinliklerinin hangi
bölgelere ulaştığını tam olarak
görebilmenizi sağlar.

sinemasal.org

BASIN YANSIMALARI

HAREKETE GEÇ
Sinemasal dünyasına katılmaya hazır mısın? Hayatında ilk kez sinemayla tanışan bir çocuğun gözlerindeki ışıltıyı görmek için,
2019’da sizleri de Sinemasal coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz.

1. Hayal ortağımız olun
Klasikleşen festivallerimiz için hazırlanan sponsorluk paketlerinden birini satın alın ve ihtiyacı olan insanlar için
yarattığınız şaşırtıcı etkiyi takip edin.

2. MiniFest partneri olun
Size özel tasarlanan bir Sinemasal deneyimi için MiniFest paketlerinden birini satın alın ve benzersiz bir festivalin
tadını çıkarın.

3. House etkinliklerine katılın
Aslına uygun olarak, tamamıyla geri dönüşüm yöntemiyle restore edilen tarihi bir binada yer alan Sinemasal (Art)
House, Sinemasal için genel merkez olma özelliğinin yanı sıra sizler için de eşsiz bir deneyim sunuyor.
İster House'un benzersiz etkinliklerine katılarak yeni arkadaşlıklar edinebilir, isterseniz de kendi etkinliklerinizi
organize edebilirsiniz.
www.sinemasal.org internet sitemizden detaylara ulaşabilirsiniz.
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NEDEN SİNEMASAL?

Her çocuğun eşit değerde ve sinemanın büyülü dünyasıyla
tanışma hakkı olduğunu düşünüyoruz.

SİNEMA, DOSTLUĞUN VE HOŞGÖRÜNÜN YERLEŞMESİNİ SAĞLIYOR
Sanat, birey ve toplum üzerinde iyileştirici ve birleştirici bir güce sahip. Empati yeteneğimizi geliştirerek bireylerin ve toplumların
birbirlerini anlamasını sağlıyor.
Sinema, bünyesinde toplanan diğer tüm sanat dallarını topluma en kestirme yolla iletiyor. Filmler, uzaktaki ve belki de bulunduğumuz
coğrafyadan çok farklı olan konuları, yerleri ve insanları tanımak, bir süre de olsa farklı yaşamları deneyimlemek için önemli birer kaynak
özelliği taşıyor.
İzleyici, beyazperdede tanıştığı hayatlar ile kendi arasında bir bağ kuruyor. Bu yönüyle sinema farklı sosyal gruplar arasında kültürel
ilişkilerin gelişmesini, dostluğun ve hoşgörünün yerleşmesini sağlıyor.
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SİNEMA, ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRİYOR
Sinemasal tarafından interaktif ve deneyimsel öğrenme odaklı tasarlanan festivaller, atölyeler, gösteriler ve gösterimler,
sosyo-kültürel açıdan imkanları kısıtlı olan çocuklar için hiç bilmedikleri bir dünyanın kapısını aralıyor.
Sinemanın büyülü dünyası çocukların zihinlerini besliyor, hayal dünyalarını geliştiriyor ve minik kalplerinde heyecan uyandırıyor.
Sinemadan ilham alarak hayata dair alternatiflerinin farkına varan çocukların daha iyi bir gelecek hayal etmeleri sağlanıyor.
Çocuklara hayal kurmayı aşılayan Sinemasal; cesaret, iyilik, saflık, masumiyet ve güven gibi birçok değeri de öğrenmelerine vesile oluyor.

"Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir.
İnsanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı
yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.”

— Mustafa Kemal Atatürk
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ÖDÜLLER & BAŞARILAR
Meslek Hizmet Ödülü

2018

Enes Kaya, sosyal girişimcilik alanındaki
ulusal ve uluslararası çalışmaları ile başkent
Ankara'da yılın “Meslek Hizmet Ödülü”nü aldı.

Fark Yaratan Sosyal Girişim Ödülü

2018

Çorbada Tuzun Olsun Özel Ödülü
Kültür Üniversitesi Kariyer Onursal Ödülleri

2017
2017

Uluslararası Rofife Film Festivali

Dünya genelinde kültür sanat alanında
organize edilen en başarılı 24 projeden biri
UNESCO
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) Komitesi

Kültür Sanat ve Sosyal Girişimcilik Alanında
2016’nın En İyisi

Fona başvuru yapan 814 proje arasından seçilmiştir.

2017
2016

Onedio.com 2016’nın En İyileri Listesi

İstanbul Üniversitesi Endüstri ve Kalite Kulübü

Generational Ambassadors
Harvard Üniversitesi ve MIT Media Lab
Sinemasal, “Social Enterprise as a Bridge for Regional Cooperation”
başlığı altında Ortadoğu’nun ilham veren 10 projesinden biri
seçilerek Boston'da Generational Ambassador ilan edilmiştir.
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Sosyal Girişimin Yıldızı

2015

2015

Türkiye Kitlesel Fonlama Rekoru
Fongogo (204 destekçi, 81.020 ₺)
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ÖDÜLLER & BAŞARILAR
Fark Yaratanlar Programı
2014-2015 Sezonu 1. Fark Yaratanı

2014

Global Fellow

Sabancı Vakfı

En Yeni ve Başarılı Festival Konsepti

2014

Youth Action Net Programı, Uluslararası Gençlik Vakfı
Enes Kaya, dünya genelinde gelecek vadeden
20 sosyal girişimden biri seçilmiştir.

2014

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
Türkiye Sinemasının 100. Yılı Özel Ödülü

2013

İstanbul Bilgi Üniversitesi

En Geniş Kapsamlı Gençlik Projesi
AB Bakanlığı Ulusal Ajansı, Gençlik Programları
2004-2013 yılları arasında gerçekleşen
717 proje arasından seçilmiştir.

Bilgi Genç Sosyal Girişimciler Ödülü

2013

13 PRESTİJLİ ÖDÜL
Ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'ye değer kattı.
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Hayatında ilk kez sinemayla tanışan
bir çocuğun gözlerindeki ışıltıyı görmek
için, 2019’da sizleri de Sinemasal
coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz.
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#sinemasal
/sinemasalorg
Sinemasal House
Balat Mh. Yıldırım Cd. No:128
Fatih, İstanbul - TR 34087
Telefon: +90 212 282 8295
E-mail: info@sinemasal.org

www.sinemasal.org
Sinemasal Kültür Sanat Derneği
Bağış Hesabı: TR30 0006 2000 1600 0006 2949 72
Garanti Bankası - Unkapanı Şubesi TL

