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GÖNÜLLÜ VE
GENÇLİK GÜVENLİK
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Bu kampanyaya katılan herkesin
önlem alması ve Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tavsiyelerine ve
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KAMPANY'YA
GİRİŞ
“BU DÜNYADA BAŞKA BİRİNİN
YÜKÜNÜ HAFİFLETEN KİMSE İŞE
YARAMAZ DEĞİL.”

Kendi-karantina dönemine başlamak
birçokları için bir seçenekken, diğerleri için
zorunlu hale gelmiştir. Gerçek şu ki, bu
topluluğumuzun birçok üyesini sıkıntıya
sokabilir. Onları yalnız, çaresiz ve izole
durumda bırakmaktadır.
Kampanyanın amacı:
Avrupa'daki

gençleri

motive

edip

harekete geçirerek korunmasız kişilere
destek sağlayarak kendi topluluklarına

- CHARLES DICKENS

COVID-19'un patlak vermesinin neden olduğu
mevcut durum ışığında FEMYSO, Avrupa
çapında Cömertlik Salgını kampanyası
başlatmaya karar verdi. COVID-19'un
yayılmasını önlemek için önerilen

yatırım yapmaya teşvik etmek.
Sakınan veya dışarı çıkmaya ihtiyatlı
olabilecek yaşlı bireyler.
Bağışıklık

sistemi

zayıf

veya

ciddi

sağlık sorunları olan bireyler.
Evden uzakta yaşayan bireyler

önlemlerden biri, sosyal mesafedir -

COVID-19'un

topluluktaki diğer insanlarla teması en aza

ilgilenen doktorlar, hemşireler ve tüm

indirmektir.

çalışkan personeli onurlandırmak.

durumu

ile

cesurca

Ulaştığınızda, her bireyin ihtiyaçlarını sorduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.
Bu, yiyeceklerini temin etmek, doktorla randevu almak veya devamlı ulaşmak gibi
farklılık gösterebilir. İlham almak için “Önerilen Eylem” bölümüne bakın.

BİR İLİŞKİ KURUN

TAKİP ET

İlişkinizin/eyleminizin devamlı
olduğundan emin olun. Bu
düşünceyle, ulaştığınız kişi ile
düzenli bir bağlantı kurmanız ve
düzenli olarak kontrol etmeniz
çok önemlidir. Hz.Muhammed (as)
'ın “Mümkün olduğu kadar iyi işler
yapın, çünkü en iyi işler az da olsa
düzenli olarak yapılanlardır”
demiştir..

Ne zaman tekrar kontrol etmeniz
gerekebileceğini öğrenmek için
iletişim kurduğunuz veya yardım
ettiğiniz kişilerin kaydını tutun
(şablonlara bakınız). Kendinize iyi
bakmak da önemlidir. Arkadaşlarınızla
çalışmanızı öneririz, bu sayede
arkadaşlığınızı güçlendirirken
görevlerinizi paylaşmış olursunuz .

KAMTAZU

SOSYAL YARDIMIN ÖNEMİ

İLE MIDRAY

YAŞLI / SAVUNMASIZ İNSANLAR / KENDİNİ İZOLE ETMİŞ/
MÜDAHALE BİRİMİ PERSONELİNE NASIL ULAŞILIR /
ULAŞIRIZ?

KORONAVİRÜS
DÖNEMİNDE
YALNIZ
HİSSETMEK…
KİMSEYİ TEHLİKEYE ATMADAN
CÖMERTLİĞİNİZİ
GÖSTEREBİLECEĞİNİZ YOLLAR.

HOŞ/GÜZEL MEKTUPLAR
Motive edici bir mesajla kısa bir mektup
yazın ve bu nezaket davranışına ihtiyaç
duyan kişilere gönderin. Çevrimiçi
kartpostal teslimat web sitelerini
kullanmanızı kesinlikle öneririz!

DOSTÇA
TELEFONLAŞMAK
Korunmasız bir kişinin tebessümüne
sebep olun ve onlara dostça telefon
edin! Onları dinleyin, rahatlatın ve onlar
için orada olduğunuzu söyleyin. Böyle
küçük ve nazik bir jest, bu zor
zamanlarda kendilerini daha iyi
hissetmelerine yardımcı olabilir.

ULAŞIM ARAÇLARINA ERİŞİM
Korunmasız insanlar ve tecrit edilmiş
insanlar evlerini terk edemezler. Araba /
bisiklet ve iyi sağlık nimetlerinizden
yararlanın/faydalanın/değerlendirin.
Onlar için alışveriş yapın
Postaneden onlar için posta gönderme /
alma
Yiyecek veya ihtiyaç duydukları ilaçları
ulaştırın
Bu araç setinin sonundaki ekte, yerel
topluluğunuzda posta kutusu aracılığıyla,
marketlerde, eczanelerde ve görünür
olduğu diğer yerlerde dağıtabileceğiniz bir
şablon yardım kartı bulabilirsiniz.

COVID-19

ZAMANINDA
YALNIZ
HİSSETMEK
CÖMERTLİĞİNİZİ, KENDİNİZİ VEYA
ETRAFINIZDAKİLERİ TEHLİKEYE
ATMADAN GÖSTEREBİLECEĞİNİZ
YOLLAR

İHTİYAÇTA GEREKENLERİN
DESTEKLENMESİ İÇİN YEREL
BAĞIŞ TOPLAMA
Korunmasız bazı kişilerin de mali
zorlukları olacaktır. Bu insanları belirtileri
göstermediği için tanımlamaya dikkat
edin. Onlara yardım etmek için şunları
düşünebilirsiniz:
Kişisel
para
toplama
sayfanızı
çevrimiçi bir platformda oluşturma ve
ailenizi ve arkadaşlarınızı bağış
yapmaya davet etme- Etkileyici
resimler / videolar kullanın ve para
topladığınız
kişilerin
hikayelerini
anlatın
Onlar için alışveriş yapıyorsanız,
paraları için en iyi değeri aldığınızdan
emin olun, fırsatlar ve indirimler
arayın

BAŞKALARINI
NASIL
HAREKETE
GEÇİRİR VE
ONLARA İLHAM
VERİRİZ?
BİREYSEL KATKILARINIZ HARİKA! AMA
BAKALIM BİRBİRİMİZİ HAREKETE
GEÇİRMEK İÇİN TÜM BU FİKİRLERİ
NASIL BİRBİRİNE BAĞLAYABİLİRİZ!
MESAJI YAY
Her şeyden önce: şimdi birçok insan evde
olduğu için dünyamız daha da küçük! Bu
mesajı tüm sosyal medya kanallarınızda
paylaşarak sözü yayalım! Bu kampanyayı
geliştirmeye yardımcı olması için
#OutbreakOfGenerosity'yi
(#CömertlikSalgını) kullanmayı
unutmayın

GÖRÜNÜRLÜK
Profil resminizde sunulan Facebook özel
çerçevesini kullanın. Bu şekilde hemen
gönüllü olarak görünür olacak ve bu
nedenle yardıma ihtiyacı olan insanlar
tarafından kolayca erişilebileceksiniz.

VAR OLAN GİRİŞİMLERİ
KONTROL ET!
Ülkenizde hem ulusal hem de yerel
düzeyde birçok girişim başlatılmıştır. Yeni
bir girişime başlamadan önce bu
girişimleri mümkün olduğunca
kullandığınızdan emin olun. Ülkenizdeki
tüm girişimler için bu genel özeti kontrol
edin!

DÜŞÜNÜN VE YEREL OLARAK HAREKET
EDİN (BÖLÜM 3'E BAKIN)

AKILDA TUTULMASI GEREKEN ŞEYLER
katılımınız süresince izlenmesi gereken bazı önemli
noktalar:
Bu kampanyanın herhangi bir etkinliğine katılırken
maske ve eldiven taktığınızdan emin olun.
Fiziksel temastan kaçının (2 metre mesafe bırakın).
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın.
Eşyaları bırakırsanız: kapının önünde bırakılmalıdır, eve
girmeyin.
Bölgenizdeki gençleri katılmaya teşvik edin.
Yerel yetkililerinizle ve acil durum hizmetleri
yönergeleri ve tavsiyeleri ile işbirliği yapın.
Yardım ettiğiniz kişilere ve ayrıca diğer gönüllülere
karşı düşünceli olun.
Faaliyetlerinize saygı gösterin ve GSYİH uyumlu
olmasını sağlayın.
Lütfen malzeme basarken/çıktısı alrıken dikkatli olun
ve çevreye saygılı olun.
Herhangi bir COVID-19 belirtisi hissederseniz hiçbir
aktiviteye katılmayın.

GÖNÜLLÜLER /
GENÇLERİN
GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
BU KAMPANYAYA
KATILAN HERKESİN
ÖNLEM ALMASI VE
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
(WHO) TAVSİYELERİNE
VE YEREL
YETKİLİLERİNİN
GÜVENLİK
YÖNERGELERİNE
UYMASI ÖNEMLİDİR.

GÖNÜLLÜLER /
GENÇLERİN
GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
ÖNLEMLER ALMAK VE DÜNYA SAĞLIK
ÖRGÜTÜNÜN (WHO) TAVSİYE VE YEREL
MAKAMLARINIZIN GÜVENLİK
TALİMATLARINI TAKİP ETMEK, BU
KAMPANYAYA KATILAN HER BİREY İÇİN
ÖNEMLİDİR.

WHO TAVSİYESİ HAKKINDA DAHA
FAZLA BİLGİ EDİNİN:
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public

HÜKÜMETİNİZİN YÖNERGELERİ
WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public
T.C Sağlık Bakanlığı
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19

Her ,sey yoluna
girecek

HEY ! Kendini izole ediyorsanız, yardım etmek için buradayım.
Benim adım: ………………………………………………………………….
Yerel olarak şu ülkede yaşıyorum: …………………………………………………………..
Telefon numaram: ………………………………………………..
COVID-19 nedeniyle kendini izole ediyorsanız size yardımcı olabilirim:
Alışveriş

Posta gönderme

Dostane telefon görüşmesi

Acil ihtiyaçları karşılamak

Coronavirus bulaşıcıdır. Sadece iyilik yaydığınızdan emin olmak için lütfen
her türlü önlemi alın. Fiziksel temastan kaçının (2m mesafe). Ellerinizi düzenli
olarak yıkayın. Eşyalar kapının önünde bırakılmalıdır.
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