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Sosyal Yardım 
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1) Mavi Kapak Kampanyası 

• Engellilere sandalye 
sağlamak için toplanan 
mavi / kırmızı kapakların 
Ataşehir Belediyesi’ne  
teslim edilmesi ile  hem 
çevre dostu olduğunuzu 
hem de toplumsal bir 
sosyal projeye 
katıldığınızı 

    ispatlamış oldunuz.           
  



• Her sınıfa asacağımız torbalara  

   kapaklarınızı atın ve başka bir ihtiyaç 

sahibinin rüyasını gerçekleşmesine aracı 

olun.

DEVAM.. DEVAM..



Onların mutluluğuna neden olun

•  



2) Iğdır Aşağı Çarıkçı İlköğretim 
Okulu

• I. Dönem:

Yıllardan beri yardım 
elimizi uzattığımız 
Kardeş Okulumuza 
sene başında  sizlerden 
bağışlanan çeşitli giysi, 
kitap, vs yardım 
malzemesi 
gönderilmiştir.



 2. Dönem

   Gene sizlerden toplanan maddi katkılar ile 
kardeş okulumuzun isteği doğrultusunda 
okula ;
            *  Ana okul için resim kitapları,        
          boyalar ve çeşitli el  becerisini 
gelişterecek  malzemeler,
            * Fotokopi makinesi
            * Çeşitli spor gereçleri 
satın alınarak kargo ile gönderilmiştir.



3) LÖSEV
• Lösemi hastalığı   

mağduru küçük 
çocuklara yardım 
amacı ile ailelere  
gelir sağlamaya 
çalışan dernekten 
her sınıfa takvim ve 
maskot aldık. Sizlere 
“Karınca kararınca 
ne varsa verin.” 
dedik.



LÖSEV

• Çağımızın vebası bu hastalık hakkında 
bilgilenmek ve “Neler yapabiliriz ?” 
sorusuna cevaplar aramak için dernek 
yetkililerini okulumuzda ağırlamayı 9. 
& 10. sınıf öğrencilerinle buluşturmayı 
planladık.

                            



4) Altı Nokta Körler Derneği

•

•      İşte biz de  bu konunun hassasiyetine değinmek 
amacı ile Dernek Bşk. Yardımcısını okulumuza 
davet ettik.  Hepimiz bir an için gözlerimizi kapattık 
ve engellerini aşabilmek için verdikleri özveriyi ve 
cesareti düşündük.  Gururla hazırladıkları kalem 
setlerinden satın aldık ki bunları ihtiyacı olan köy 
okullarına gönderebilelim...

BAKABİLMEK.. GÖREBİLMEK... 
İZLEYEBİLMEK...





5 )Dostlarımız “Köpekler”
•      Çevre Kulübü dünyamızdaki  

insan/hayvan/bitki dengesinin önemini  
vurgulamak amacı ile TEMA projesine ek 
olarak Yedikule  Hayvan Barınağı ziyareti 
de gerçekleştirmiştir.

         Sosyal Yardım Kulübü  her öğrenciden 
makarna / gazete desteği alarak  
evlerimizdeki dostlarımız kadar şanslı 
olmayan barınakdaki bu köpeklere  yardım eli 
uzatıyoruz.

 



• Mart ayında bizler 
bu barınağı tekrar 
ziyaret etmeyi 
planladık. YANİ:

     MAKARNA ,

   GAZETE, SÜT ve   
     ASPİRİN

    istiyoruz...

DEVAM.. DEVAM..



6) Çok çok özel !

•  Bu  Proje için son sınıf öğrencilerimizden

         Efe  ÖNEN ve Kaan KİRİŞÇİ’ ye

                  teşekkür ederiz.

  Farklı olmanın da farksız olduğunu 
hatırlattıkları için!

   Gönüllü olan 10. sınıf öğrencilerimize de    
      

BRAVO  BRAVO  BRAVO BRAVO!!



• resimler



NDS de ağırladık

• İlkyaz Özel Eğitim Okuluİlkyaz Özel Eğitim Okulu  ve 
• Özel Bizim Çocuklar Özel Eğitim ve Reh. Özel Bizim Çocuklar Özel Eğitim ve Reh. 

MerkeziMerkezi'nın    “farklılıklarını” aşmaya 
çalışan kız öğrencilerı ile el işi çalışmaları, 
resimler  yaptık ve dans ettik. 

   Erkekler de maç yaparak yeteneklerini       
sergilediler.



Yeni projelere planladığımızda
bizden desteğinizi esirgemeyin.  

        
   ALKIŞLAR SİZLERE!


