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TOPLUM
GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Toplum Gönüllüleri Vakfı;
gençlerin toplumsal ve
çevresel sorunlara çözüm
üretecek potansiyelleri
ve enerjileri olduğuna
inanarak gençleri
güçlendirip onlara, sosyal
sorunlara çözüm üreten
projeler gerçekleştirmeleri
için alan yaratır.

Toplum Gönüllüsü gençler
çocuk haklarından kültür
sanata, ekolojiden sağlığa,
hayvan haklarından
sürdürülebilir yaşama kadar
birçok temada sosyal
sorumluluk projesini hayata
geçirerek dünyayı
güzelliklerle değiştiriyor!

Projeleri incelemek
ve destek olmak için
tog.org.tr’ye tıkla.

BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ
Çocukları bilimin eğlenceli dünyasına davet
etmek için gönüllülük yapan gençler, Bayer
Genç Bilim Elçileri Projesi’yle ilköğretim çağındaki

430 çocukla 13 online atölye yaptı.
Bu atölyeler, 126 Toplum Gönüllüsü gencin
sorumluluğunda gerçekleşti.

KIRMIZIDA DUR DE!
Atölyelere ve akran eğitimlerine katılan
toplam 255 genç, online uygulamalarla

Türkiye’nin farklı illerinden 546
çocuğa erişti. Gençler hem yetişkinlerle
hem de çocuklarla, çocuk haklarını konuşarak
farkındalık yaratmaya devam ediyor!

DOVE ÖZGÜVEN PROJESİ
İdeal güzellik kriterleri ve standartlaşan
fiziksel ölçülere meydan okuyarak gençlere
özgüvenlerini geliştirme fırsatı sunduğumuz
Dove Özgüven Projesi online olarak devam
etti. Online atölyelerle 4 ilde 2.453 9. sınıf
öğrencisine ulaşıldı.

HAYALLERİN GÜCÜ ADINA!
Gençler, 94 masal atölyesinde 482
çocukla buluşarak onların; hayal güçlerini
ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini
geliştirmelerine destek oldular.

BENİM RENKLİ SINIFIM
Gençler 5 ilde, 17 okulda çocukların daha
iyi şartlarda eğitim görmesi için sınıfları
renklendirdiler ve 1.685 çocukla atölye
çalışmaları gerçekleştirdiler.

MARATONLAR
RUNATOLIA MARATONU – 2020

338 TOG Koşucusu ve 2.517 bağışçının
katkılarıyla 1.385 genç desteklendi.
N KOLAY 42. İSTANBUL MARATONU – 2020

184 TOG Koşucusu ve 1.384 bağışçının
katkılarıyla 695 genç desteklendi.
Yıl içinde gerçekleşen iyilik koşularıyla
2.080 gencin sosyal sorumluluk eğitimlerine
ve projelerine katılması desteklendi.

BİREYSEL KAYNAK GELİŞTİRME
Bireysel Kaynak Geliştirme çalışmaları
kapsamında;
Mütevelli Heyeti üyelerinin bağışlarıyla 1.384
Düzenli bireysel bağışlarla 283
Sertifika bağışlarıyla 168
Diğer tek seferlik bireysel bağışlarla 466 genç
desteklendi.
İYİ KALPLER DÜKKANI
İyi Kalpler Dükkanı ürünleri Trendyol ve
GittiGidiyor’da mağazalarını açtı. TOG ürünleriyle
toplam 101 Toplum Gönüllüsü genç
desteklendi.
KAYNAK PLATFORMLARI
2020’de iş birliği yapılan kaynak platformları
aracılığıyla 109 genç desteklendi.

KURUM İŞ BİRLİKLERİ
Gençlere Yatırım Kampanyası kapsamında
9 kurumun düzenli bağışlarıyla 328 genç
desteklendi.
27 kurumla yapılan sertifika, ürün ve tebrik kartı
iş birliğiyle 327 genç desteklendi.
Çalışan Gönüllülüğü Programı etkinliği ile
70 genç desteklendi.
2020’de 51 farklı kurumla yapılan iş birlikleriyle
toplamda 1.561 genç desteklendi.
TOG Sosyal Komitenin 7 farklı etkinliği ile
706 genç desteklendi.

NELER YAPIYORUZ?
Toplum Gönüllüleri Vakfı; farklılıklara saygı,
şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım,
ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve
girişimcilik ilkeleri doğrultusunda, gençlerin
öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri
hayata geçirir.
TOG; gençlerin çevresindeki sorunlara çözüm
üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve
duyarlı bireylere dönüşerek herkes için
değişim yaratmalarını hedefler.

Eleştirmek için değil,
değiştirmek için!
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Toplum Gönüllüsü gençler yaptıkları
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TOG ATAK
2020’nin ilk 2 ayında gerçekleştirilen 13 Yerel
ATAK ile pandemi sonrası “Bu Yaz Sen de Yaz”
isimli Online TOG ATAK’a 550 kişi katıldı.
Katılımcılar, Online TOG Atak’ta 11 farklı
temada 18 proje fikri geliştirdiler.

TOG TEMEL EĞİTİMLER
36 tanesi yüz yüze, 8 tanesi online olarak
gerçekleşen toplam 44 eğitime 793 genç
katıldı.

ONLINE TOPLUM
GÖNÜLLÜLÜĞÜ ORYANTASYONU
Yıl içinde 1.415 gencin katılımıyla 8 oryantasyon
yapıldı. Gençler oryantasyonlarda; gönüllülük,
Toplum Gönüllülüğü ve TOG ile tanıştı.

TOG 30. GENÇLİK KONSEYİ
76 TOG topluluğu ve 17 proje ekibinden
toplam 328 gencin katılımı ile gerçekleşti.

GENÇLİK HAFTASI
Toplum Gönüllüsü gençlerin, 18-24 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleştirdiği 		
12 online etkinliğe 450 genç katıldı.

İŞ’TE CEVHER PROJESİ
Proje kapsamında; 4 günlük eğitim programı
planlanarak Mezun & Yetişkin Gönüllüler’in
desteği ile 19 farklı konuda 20 yayın
gerçekleştirildi. Etkinliklere 60 genç katıldı.

YESS AKADEMİ PROJESİ
Yetkinlik gelişim eğitimleri, staj ve mentorluk
programını kapsayan projeden 35 genç
faydalandı.

AFET SONRASI ÇALIŞMALAR
2020 yılında yaşanan Elazığ, Van, İzmir
Depremleri ile Giresun’da yaşanan sel
felaketinden sonra harekete geçen toplam
361 genç gönüllü çalışmalara katıldı,
89 genç afet sonrası eğitimlerle desteklendi.

BİR BİLGİSAYARIN OLSUN!
“Bir Bilgisayarın Olsun!” kampanyası ile
5.144 gencin bilgisayar ihtiyacı ve
kampanya kriterlerine uygunluğu teyit
edilerek 512 gence bilgisayar desteği verildi.

ING & TOG COVID-19 DESTEK FONU
ING Türkiye’nin desteğiyle, ailesi Covid-19
Pandemisi nedeniyle işini kaybeden 1.147
gence/çocuğa 3 ay boyunca burs desteği
verildi.

SAĞLIK BİLİMLERİ BURS FONU
Yemek Sepeti iş birliğiyle oluşturulan Sağlık
Bilimleri Burs Fonu kapsamında, sağlık alanında
öğrenim gören 6 gence burs desteği sağlandı.

İĞNE DELİĞİ GENÇLİK MERKEZİ
Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi’nde
gerçekleşen atölye, etkinlik ve sosyal
sorumluluk projelerine 317 genç katıldı.

AKBANK ŞEHRİN İYİ HALİ PROJESİ
Akbank Şehrin İyi Hali Projesi kapsamında
12 farklı konuda hayata geçirilen 30 webinarla
1.744 gence ulaşıldı.

YARINLARA UÇUYORUZ
Eğitim, kültür sanat, sağlık, çevre, toplumsal
cinsiyet eşitliği, kadın ve çocuk hakları
alanlarında 36 dijital atölye gerçekleşti.

TOPLUMSAL CİNSİYET
ÇALIŞMALARI
• 2020 yılı boyunca Toplumsal Cinsiyet Eğitim
Programıyla; 80 gencin, 28 toplumsal
cinsiyet eğitmeninin katıldığı 6 dijital
“Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” gerçekleştirildi.
• İki farklı kurumla (BD Türkiye, Omega Motor)
3 atölye çalışması yapıldı. Bu çalışmalara
85 kişi katıldı.

SEN GENÇSİN GÜÇ SENSİN
Türkiye’nin dört bir köşesinde
bilim, sanat, spor ve sosyal
sorumluluk konularında
fark yaratan, hayallerini
gerçekleştirebilmek için azimle
çalışan 15-25 yaş aralığındaki
gençlere ulaşıldı. Etkinliklere
287 genç katıldı.

ULUSLARARASI ORTAKLI
PROJELER
• Avrupa Dayanışma Programı Projeleri
• EmploYouth for Western Balkans and Turkey
• Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya

ULUSLARARASI GENÇLİK
DEĞİŞİMLERİ
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında
5 gencin yurt dışındaki sivil toplum
kuruluşlarında uzun dönem gönüllülük yapması
desteklendi. Gençler; Avusturya, Hollanda ve
İtalya’da gönüllülük yaptı.
Almanya’dan gelen 1 gence ESC kapsamında
2020 yılı mart ayına kadar ev sahipliği yapıldı.

TOG BURS FONLARI
• 2020 yılında; TOG Burs Fonlarıyla 76
farklı şehirden 1.093 gencin eğitimi
desteklendi. Ayrıca ING Türkiye ve Yemek
Sepeti iş birliğiyle iki farklı burs fonu da
hayata geçirildi.
• 2020 yılında ING Türkiye’nin desteğiyle
Covid-19 Pandemisi’nde işini kaybeden
ailelerin çocukları için ING & TOG Covid-19
Destek Fonu oluşturuldu. 49.427 başvurunun
yapıldığı fon kapsamında 1.147 bursiyere
3 ay boyunca burs desteği sağlandı.
• Yemek Sepeti iş birliğiyle hayata geçirilen
Sağlık Bilimleri Burs Fonu kapsamında,
6 gencin eğitimi desteklenmeye başlandı.

MENTORLUK PROGRAMLARI
• 20 farklı şehirden 110 mentor ile		
110 menti TOG Rehberlik Projesi’ne katıldı.
• 192 kişi Mentorluk Oryantasyonuna katıldı.
• Yapılan iki proje etkinliğine 60 kişi katıldı.

