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Giriş
2010 yılında bir öğrenci topluluğu olarak başlayan 
iyilik hareketimiz, 2017 yılından itibaren 
kurumsallaşarak Bir Çocuk Bir Umut Derneği 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amacımız
Etkin projelerle sosyal sorumluluk faaliyetlerine yön 
vermek, ihtiyaç duyulan alanlarda gönüllülerimizle 
beraber çalışmalar, etkinlikler, atölyeler yaparak 
iyiliğin yanında yer almaktır.

İlkelerimiz
Sivil ve özerk bir yapılanmaya sahip olmak, hiçbir 
siyasi-dini oluşuma bağlı olmamak,
Demokrasi ile yönetilmek, çoğulcu anlayışı 
desteklemek
Tüm bireylere karşı her türlü ırksal, dini, mezhebi, 
siyasi, cinsi vb. bütün ayrımcılıkları reddetmek,
Hedef kitlesi öğretmen, veli ve eğitime muhtaç 
çocuklar,
Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak-yok etmek 
için projeler gerçekleştirmek,
Gönüllülerini cinsiyet ve ideolojik farklılıklar 
gözetmeksizin temsil yeteneği ve kabiliyetlerine 
göre seçmek ve görevlendirmek,
Organizasyonlarında ortaklıklara gitmek. Yurt 
içinden ve yurt dışından partnerler edinip, onları 
desteklemek ve onlardan destek almak,
Düzenlediği organizasyonlar ve bunların 
sonuçlarının kamuya açık olması ve şe�af bir 
yönetim sergilemek.

Ana Hedeflerimiz
Köy okullarındaki çocukların eğitimle ilgili 
yaşadıkları problemleri azaltmak,
Sosyal sorumluluğa yeni bir bakış açısı 
kazandırmak,
Köy okulları ile ilgili alanında söz sahibi olmak.

10 yıl

63 il

151 proje

36.253 öğrenci

3.726 veli

1.568 öğretmen

2.164 gönüllü
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Faaliyetlerimiz

Bir El De Sen Uzat Anadolu’ya
Eğitimde fırsat eşitsizliğini bitirmek, kırsal alanda 
eğitim gören öğrencileri ve velileri üniversite 
hakkında bilgilendirmek, üniversite konusundaki 
önyargılarını kırmak ve eğitimin önemini 
vurgulamak amacıyla düzenlediğimiz projelerdir. 
Her yıl Eylül-Haziran ayları arasında, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin onayıyla düzenli olarak 
her ay iki köy okulu ve bir yatılı bölge okulunda 
gönüllülerimiz ile birlikte, yukarıda belirtilen 
amaçlara uygun atölye, etkinlik ve sunumlar 
gerçekleştiriyor, okul kütüphanelerini kitaplarla, 
ana sınıflarını oyuncaklarla destekliyoruz. Bugüne 
kadar 63 ilde yüzden fazla okulda projeyi hayata 
geçirdik. Bir El Sen Uzat Anadolu’ya Projesi 
derneğimizin en temel projesidir.

63 il
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Çocuk Şenliği
Bir El Sen Uzat Anadolu’ya Projesi ile 
aşıladığımız üniversite bilincini 
yerinde görmeleri, İstanbul’u 
tanımaları ve çeşitli etkinlikleri 
deneyimlemeleri amacıyla iki yılda bir 
proje gerçekleştirdiğimiz okullardan 
100 öğrenciyi İstanbul’da 3 gün 
boyunca ağırlıyoruz.

100 öğrenci

2 yılda
bir
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Mektup Kardeşliği
Bir El Sen Uzat Anadolu’ya Projesi 
kapsamında gittiğimiz köy 
okullarındaki öğrencilerle bağımızı 
koparmamak, hangi lise ve 
üniversitelere yerleştiklerini 
öğrenmek, okul hayatları boyunca 
her türlü soru ve sorunlarına destek 
olabilmek amacıyla mektup 
arkadaşı oluyoruz. Her yıl ortalama 
14 il, 300’e yakın öğrenciden 
500’ü aşkın mektup alıyoruz.

Kütüphanelerimiz
Bir El Sen Uzat Anadolu’ya 
Projesiyle birlikte gittiğimiz bütün 
okulların kütüphanelerini roman, 
hikâye ve şiir kitaplarıyla 
zenginleştiriyoruz. 
Zenginleştirildiğimiz kütüphanelere 
projemizi destekleyen kişi ya da 
kurumların adlarını veriyor, 
kütüphaneleri fotoğraflayıp proje 
sonrasında teşekkür sertifikası ile 
destekçilerimize iletiyoruz.

500 mektup14 il
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Anadolu Postası
Anadolu Postası ile İstanbul’daki 
resmi okullarda (lise) öğrenim gören 
öğrencilerin sosyal hayata faydalı, 
aktif katılan, sorumluluk bilinci 
yüksek, sorunlara çözüm üretme 
yetisi gelişmiş bireyler olmalarına 
rehberlik etmeyi, gençlerin 
heyecanını harekete geçirerek 
işbirliği, yardımlaşma, dayanışma, 
kültür bilicini desteklemesi, gençleri 
sosyal sorumluluk projelerine teşvik 
etmek için birçok gönüllülük 
projesinde yer almış, tecrübeli 
kişilerle buluşturup gönüllülük 
bilincini yeni nesle aktarmayı 
amaçlamaktayız.

Gönüllü Eğitimleri
Gönüllülerimizin kendilerini 
geliştirmeleri, geliştirdikleri konuları 
projelerimize yansıtabilmelerini 
önemsiyoruz. Bu bağlamda 
toplamda 200 gönüllüye; Özel 
gereksinimli bireylere yaklaşım, 
Strateji oyunları, Fotoğrafçılık, Drama 
alanlarında eğitimler düzenledik.
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Kuruluş Yılı Etkinlikleri
Her yıl Mart ayında kuruluş yıl 
dönümümüzü kutluyor aynı 
zamanda yeni gönüllülerimizle 
tanışıyor ve çalışmalarımızı 
anlatarak dernek tanıtımı 
gerçekleştiriyoruz.

Sunumlar-Tanıtımlar
Derneğimizi daha geniş kitlelere 
tanıtmak için çeşitli üniversiteler ve 
şirketlerde yaklaşık 45-60 dk. süren 
sunumlar gerçekleştiriyoruz. Bu 
zamana kadar 100’e yakın sunum 
gerçekleştirerek ortalama 7500 
kişiye ulaştık.

7500 kişi100 sunum



2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

Köy Okulu Projemizin Uygulandığı İller 
ve Uygulama Yılları

www.bircocukbirumut.com

info@bircocukbirumut.com

1cocuk1umut

bircocukbirumut
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bircocukbirumut

Sosyal Medya 
Hesaplarımız
Bir Çocuk Bir Umut Derneği olarak tüm 
faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sosyal 
medya hesaplarımızdan 
paylaşmaktayız.


