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GENÇLÝK KAMPI
19-28 Temmuz 2018Doðal yaþamýn,dayanýþmanýn ve üretimlerin farkýnda olan
ailelelerin genç bireyleri için Yaz aylarýný "Sosyal üretme" odaklý bir Gençlik Kampý düzenled
18-25 yaþ arasý Gençlerin "Ekolojik farkýndalýk, doða bilinci, uyumu ve diðer insanlarla barýþ
içerisinde yaþama" deneyimleri kazanmasýný umuyoruz. 18 yaþ altý gençlerin kampa yanlarýnda bir
yetiþkinle katýlmasý mümkün.*Eko Ziraat*Eko Ýnþaat*Eko Teknik*Eko Gýda*Eko DemokrasiKamp
esnasýnda yukarýdaki baþlýklar çerçevesinde esnek bir program uyguluyoruz.1. Gün Yerleþme ve
Tanýþma (19 Temmuz-Perþembe)Tüm katýlýmcýlara öncelikle 12 yýllýk doðal yaþam deneyimine sahip
Evi'ni gezdiriyor, tanýtýyoruz. Yemek, çay ikramýndan sonra herkes kendi çadýrýný açýyor. Sabah
kalkýnca ilk olarak meyvelerle sindirim sistemimizi uyandýrýyoruz. Beraberce hazýrladýðýmýz gö
listesine göre 2-3 kiþi ekmek yapmaya mutfaða; diðerleride tüp, doðalgaz olmayan Yazlýk
Kuzineli Mutfaðýmýza odun, kozalak toplamaya ormana gidiyor. Orman hemen bitiþiðimizde.
Uzaklaþma filan yok. Hazýr olan açýk büfe kahvaltýmýzý acele etmeden yapýp üstüne çay keyfimiz
yapýyoruz. Biz çay keyfi yaparken ekmek yapan görevliler kül ile bulaþýklarý yýkayýp sýralarýn
oluyorlar.2. Gün Atölyeler ve Üretim baþlýyor Kahvaltý sonrasý kamp planý taslaðý üzerinde
konuþuyor,önerilerle güncelleyerek hergünü ayrý ayrý panoya yazýyoruz.9 günlük Kamp esnasýnda h
katýlýmcýnýn ekmek yapma,yoðurt mayalama,ateþ yakma, sofra hazýrlama, basit yemek teknikleri
ile arkadaþlarýný doyurma, çapa kullanma,ot biçme, tohum dahil temel tarým yöntemlerini
deneyimlemelerini hedefliyoruz.Bahçedeki sebzeyle,ormandaki yenebilir ot ve yaban
meyveleri ile tanýþtýracaðýz.Çamur ile kerpiç tuðla,sýva yapacaðýz. Ýlgilenenlerle detaylý Güne
Enerjisi sistemini ve yenilenebilir enerji üretim biçimlerini paylaþýyoruz.Permakültürün
malçýný,Fukuokanýn tohum toplarýný,Biodinamiðin ay takvimini, Geleneksel Tarýmýn kadim
yöntemlerini uygulayacaz.Sabun,Kandil, Sarmal Mandala, Düðüm, Böcekler,zehirlenmeler ve
yapýlacaklar üzerine atölyeler düzenleyip Yoga,Dans,Ateþ baþý müzik yapmayý ihmal etmiyoruz.Tüm
dünyada hýzla çoðalan Ýmece Evi gibi dayanýþma alanlarýndan,birlikte yaþam köylerinden hatta
kasabalarýndan bahsedeceðiz. Couchsurfing, workaway gibi networklerden haberdar edeceðiz.Öðle
yemeðinden sonra "siesta" yaparak,serbest zamanda dinleniyoruz.Kamp süresince 2-3 defa 2
km. ormanda yürüyüþ yaparak Ege Bölgesinin en büyük (42m.den dökülen) ve halen yaban þelalesine
(tesis yok) yürürken orman aðaçlarýný, otlarýný tanýyoruz. Öðlen atýþtýrmalarýmýzý derede yapýp
dinlenip hemde suda yüzüyoruzBir kerede Eski Foça'ya denizde yüzmeye gidiyoruz.Kampa
gelirken getirmeniz gerekenler; Çadýr, uyku tulumu veya battaniye, mat (veya þiþme yatak),
fener, mayo, þort, havlu, rahat yürüyüþ ayakkabýsý, müzik aletiniz, evde atmaya kýyamadýðýnýz b
kavanoz ile kumaþlar, heyecanýnýz ve dayanýþma istekliliðiniz :)Kamp Ýmece Evi Yerleþkesi'nde
yapýlýp Derneðimize gelir getirmek için düzenleniyor. Harcamalarýn karþýlanmasý için tüm kamp i
bir kiþinin maliyetini 700 TL olarak öneriyoruz. Derneðin banka hesabýna havaleyi yaparken
"Gençlik kampý baðýþý" demeniz yeterli olacaktýr.Kampa katýlmayý düþünenlerden ricamýz Ýmece Ev
yaban alanda olduðunu bilerek gelmeleri için www.imeceevi.org sitesinin "Ziyaret" sayfasýný
okuyarak karar vermesi konforunuz için önemli
:)http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=30
Doldurmanýzý istediðimiz baþvuru formuda aþaðýdaki
baðlantýda;http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=35
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