ziniNsnr vmnnsiz qocuKt,aRr ypri$rinun vE KoRUMA vAKFr
lziqnv;
Faal,iynr RApoRU
(01.01.201 9 _ 31.12.2019)

1982 yrhnda kurulan Vakfimrz 36 yrldrr efitim ve rehabilitasyon hizmetlerini,
artan bir
sayl ve kalite ile toplumun dezavantajh boliimirne sunmaya devam ediyor.

kaldrk.

Bu yrl dtinyayr sarsan bir virtis bizi de etkiledi ve gahqmal anmlzaara vermek
zorunda
En krsa siirede normale ddmip gocuklarrmrzla buluqmak iimidiyle sizleri selamlyoruz.

Kurucumuz ve Onursal Baqkanrmrz Makbule 0lgen'i saygl ve sevgi ile ve kaybettifiimiz
tiyelerimizi ve gdntilliilerimizi minnetle anryoruz,

Vakrl Genel Merkez ve $ubeleri
1

.081. 196,16

TL ayni olmak ijzere
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i1e birlikte bir yrl iginde 6.066.2g9,2I
TL bagq safiladr.

TL nakit,

.147 .485,37

Genel Merkez olarak 2.008.554,i6 TL nakit, 810,400,64
2.818.954,80 TL bagq elde edildi.

TL

ayni olmak iizere toplam

Bu toplamrn iqinde 237.039.-TL Gonulltilerimizin drizenli bagrqlan bulunmaktadrr.
Bu
projeyi ozveri ile ytiniten Tanay SARANLI'ya gok teqekk{ir ederiz.

MiGRoS ile devam eden ve geliqen iiiqkilerimiz sonucund a7B3.826.-TL sakatat geliri

sa[lanmrqtrr.

Bu ytl yaqamakta oldu[umuz durumun Vakfimrzr olumsuz etkilememesi igin gayret

gdstermeye devam edeceSmizi de burada belirtmek isteriz.

Vakfimrzrn Genel Merkez ve $ubelerinin2012-2018 yrllarina ait him kayrtlan
Vakrflar
Genel Mfidikliigri Mrifettigi tarafindan uzun siiren bir teftigle incelendi ve ibra
edildi. Bu sonug
brzim igin sevindirici oldu.

Vakflmrzla gok eski gontil bafr olan lzmir'li hayrrsever Sayrn Hasan Tahsin Karaer,
izmir' de bul unan dairesini bagr g ladr. Kendi sine teqekktirierimizi sunanz.

2019

YrLr PRO,TE QALT$MALARI:

1)

Proje Yiiriitme Faaliyetleri

l.l.istihdamda Yeni Bir Boyut: Engelliler igin Teknoloji Temelli Mesleki Elitim
Laboratuvan Projesi (Proje Biltgesi: 1.404.474 TL)
TANAP Dofiatgaz iletiqim A.$. SEIP Frogramr kapsaminda finanse edilen ve Eyhii
2018'de ba;layan proje ile Ankara-Gdlbaqr ilgesinde zihinsel engelli bireylerin
ekonomik ve sosyal uyumunun gtiqlendirilmesi igin yenilikgi yaklaqrmlarla yerel insan
kaynaklan potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttrnlmasr hedeflenmiqtir. projenin
iik
agamasrnda, ZLQEY yerlegkesinde teknoloji temelli mesleki egitim laboratuvarr
olugturularak, fiziksel altyapr ve teknik donamm gahqmalan tamamlanmrqtrr. projenin
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ikinci aqamasrnda, zihinsel engelli bireylerin de qahqabiiece[i ve 6ne qrkan iig mesleki
alanda artrnlmrq gergeklik yontemi kullamlarak bir beceri geliqtirme modeli
olugturulmuqtur. Model gahqmalanm takiben, altr efitmene e[itici efiitimleri
kapsamrnda artrnlmrg gergeklik ile mesleki beceri kazandrrma ve dijital beceri
efiitimleri drizenlenmigtir. Proje kapsamrnda ayrtca, 9 engelli bireye mesleki beceri
kazandrrma, 10 engelli bireye dijital beceri kazandrrma egitimleri verilerek kurum igi
ve kurum drgr staj gahqmalanna katrLma-lan safilanmrgtrr, Proje 3 Kasrm 2019'da
tamamlanmrgtrr.

sGirim KooRD1NATORLUcU qaU9MALARI:
Efitim Koordinatoriimtiz bir yrl iginde yirmi ddrt defa qubelen ziywet etti, Bu
ziyaretler denetim veya e$itim igin gergeklegtirildi.

AiLE KoNSEYI:
Sosyal igler Mudiirtimtiziin destefii ile baEanh bir kermes gergekleqtirdiler.
Genel Merkezde kendilerine tahsis edilen Demir Olgen Evi'nde toplanarak uretimlerine
devam etmektedirier.

SOSYAL MEDYA:
Sosyal medyamn artan onemini dikkate alan Yonetim Kurulumuz yeni bir
eleman gorevlendirdi. Eyltil 2019 aytnda goreve baqlayan gahgammtz; qubelerimiz,
velilerimiz, gontilhilerimiz ve gahqanlanmz tarafindan agrlan gok sayrdaki sayfa, profil
ve grup hesaplannrn kapatrlarak Genel Merkezin denetimi altrnda devam etmesini
safiladr. $ubeierimizin etkinlikleri, kaliteli bir sunumla du1.urulmaya baqlandr. Web
sitemiz giincellendi ve daha kullamEh olmast sa$landr.

SPOR:
Genel Merkez Rehabilitasyon Merkezi gocuklarlrun spor sonuglan:

Birincilik i ikincilik,
1 Birincilik 1 ikincilik,

Masa Tenisi B6lge $ampiyonasr
Masa Tenisi Tiirkiye $ampiyonasr

1

Yuzme Bolge $ampiyonasr
Yiizme Tiirkiye $ ampiyonasr
Basketbol Ankara $ampiyonasr
Basketbol B6lge $ampiyonasr

1
1

ikincilik
ikincilik

1

1

Ugiincrihik,
Uqtinciiliik,

Takrm Halinde ikincilik,
Takrm Halinde U giincriliik
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Genel Merkez ve $ubelerimizce Her Yrl Gergekleqtirilen Ortak Etkinlikler:

Spor Etkinlikleri:
Yrizme $ampiyonasr, Ozel Olimpiyatlar, Spor Yanqmalan ve kamplar.
Sosyal Etkinlikler:

Yeni Yrl partileri, yemek, kahvaltr, stant agma, iftar yemefii, aqure gtinti,
Ramazan (Bayrarnr) ve Kurban (Baytamr) koli dafirtrmr.
DiEer Etkinlikler:

A[ag dikme qenii[i, Bahar $enli[i, dans ve ritm gosterileri, konser, gocuk
oyunlan qenlifii, 23 Nisan ve 19 Mayrs kutlamalan, asker kmast, askerlik hizmeti,
oyuncak ve resim genlifii.

Uriin Satrs Stantlan:
Atdlyeler: Resim, baskr, tasanm, kege, ebru, takt, gigek dizayn, qiir, qirke ve mantt
yaplml, file orme, makyaj, tanm.

ADANA $UBE:
Okulun bakrm ve onarlm gahgmalan yaprldr. Bu kapsamda spor sa1on, koqu
bandr, spor aletlerinin yrlhk bakrmlan yaptmidr, bazrlan yenilendi.

Qocuklanmvabir pasta atoiyesinde efitim verildi ve Adana da ilk kez yaprlan
KURLiNG mtisabakasrna katrldrlar.
Elektrik sisteminin bakrmr yaprldr bazr krsrmlar yenilendi.
Servis araglarmrn bakrmr yaprldr.

Okul kamera sistemi giincellendi.

Rotary sponsorlu[un da Hidroterapi Havuzu yaptrnldr. Bu hawzun risfu
kapatrlarak ana bina ile birlegtirme iglemi tamamlandr.

Spor Etkinlikleri:
Masa Tenisi Bolge

$ampiyonasr

2 Ugi.incril0k,

Yuzme Bolge $ampiyonasr 1 ikincilik,
Atletizm Bolge $ampiyonasr 2 Birincilik 1 Ugtinciiltik,
Aile ve Sosyal Politikalar $ampiyonasr Katrltm Kupasr.
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ANTALYA $IIBE:
Antalya $ubemiz Ydnetim Kurulu 2019 yrhnda yeni bir egitim kadrosu
gair

i1e

gmalanna ivme kazandrrdr.

istek Koleji ile gergekleqtirilen "Kusursuzlu$un Yansrmasl" projesi ile iinlti
tablolar ZiQEy ogrencileri ile hayat buldular. Bu gahqma iki sergi ile taglandrnldr ve
bir takvimle kahcr hale getirildi.
O[rencilerimiz igin geEitli atolye gahqmalarr gergeklegtirildi. Bu kapsamda igaret
di

\

li

gahEmalanna baglandr.

BOLU $UBE:
Rehabilitasyon Merkezinde olugturulan 0-6 yaq efiitimi odasrrun eksik]eri
tamamlanarak hizmete agrldr.

Okulun mutfafrnrn dolap ve tezgahlan yenilendi.
Duyu Biihinleme odasrrun eksikleri tamamlamp faaliyete gegmesi safilandr.
Ofretmenlere lig hafta epitim verilerek sertifika almalan sa[landr.
Okul binasrnrn ondiilin olan gatrsr kiremit ile defiiqtirildi.
Spor Etkinlikleri:

1.

Masa Tenisi Bolge

$ampiyonasr

1

Dordtinciihik,

Yiizme Bdlge gampiyonasr 1 Birincilik
Atletizm Bcilge gampiyonasr 1 Birinciiik 1 Ugiinctiliik,
Tiirkiye Jimnastik $ampiyonasr A Grubu 1 Birincilik.

ELAZIG $UBE:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon iinitesindeki kondUsyon salonu faaliyete agrldr.

Yrl boyu pek gok etkiniik gergekleqtirildi.
Spor Etkinlikleri:
Atietizm Boige $ampiyonasr I Ugtinciihik.

4

izuin

guBE:

Izmir Briyiikqehir Belediyesi ile sosyal projeler ve okulun gereksinmeleri igin
protokol yaprldr. Bu protokole gdre okulumuzun tamiri Mayrs 2A20 de baqlayacak.

KAYSERi $UBE:
Engelsiz Ya$am Merkezi agrldr.
Spor Salonu yaplmlna baglandr.

Spor Etkinlikleri:
Yiizme Bolge $ampiyonasr 1 UgUnciiltik,
Atletizm B6lge $ampiyonasr 2 Birincilik 2 ikincilik,
Atletizm Turkiye $ampiyonasr 1 Ugrinctiltik.

MERSIN $UBE:
Rehabilitasyon Merkezi bulunmayan $ubemiz Vakrf olarak sosyal etkinlikler
yapmaktadrr.
Bunlar; Down Cafe'de festival.
Vakrfta gekilen ve tig giin sinemalarda gosterilen krsa fi1m.
Antalya'da diizenlenen Ozel Atletizm $ampiyonasinda baqanh sonuglar ahndr.

Mersin Bahgeqehir Koieji rle "Z|QEY Kodluyor" projesi kapsamrnda Robotik
kodlama qahgmalan yaprldr.
Spor Etkinlikleri:

Atletizm B61ge $ampiyonasi 2 Birincilik

1

ikincilik

NIKSAR $UBE:

Bir yrl iginde 422.664.- TL

bafirq toplanmrg, bu miktann 300.000.-TL sr
ba[rqgrmrz Prof. Dr. Turgut - Figen OZEKE tarafindan yaprlmrqtrr" Ba[rqgrlann istefi
ile bu meblaf Anaokulu projesinin gergekleqtirilmesi igin kullamlacaklrr. Bu projenin
Eyltl 2020 tarihine kadar tamamlanmasr iqin ba[rgqrlanmtzasozverildi ve zemin ettidr.i,
proje, mimari gizimler hazulandr.
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Niksar $ubemiz bir yrl iginde Rehabilitasyon Merkezine 15,100.-TL destek
safilamrqtrr. Toplanan kurban, yiyecek ve giyecek ba$glan ihtiyacr olan ailelere
dafrtridr. Gazi Osman Paga Universitesi ile birlikte Vakrfta Otizm Farkrndahk ayr
dtizenlendi.

Vakrf arsaslna bitiqik 3.800 m2 arsa safln almdr.
Marmara Ltd. $ti. tarafindan Fizyoterapi Salonumuza Uzay Terapi Kafes ve
malzemeleri ba$qlandt.
Spor Etkinlikleri:

Atletizm Bolge

$ampiyonasr 1 ikincilik

1

Ugrinciilirk.

SAMSUN $UBE:
Genel listede belirttifimiz etkinlikleri gergekleqtiren Samsun $ubemiz yo[un bir
yrl yaqadr. Bu kapsamda Toplum Hizmetleri Programr kapsamrnda kurumu ziyaret eden

Robert Kolejine bir hafta ev sahipli[i yaptrlar.

TARSUS $UBE:
Yrl boyu si.iren sosyal etkinlikler yaprldr.
Spor: Giille atma birincili$, Voleybol Tarsus

ikincili$.

Otizm semineri dtizenlendi.
Spor Etkinlikleri:
Masa Tenisi Bolge

Atletizm Bolge

$ampiyonasr

1

Dordiinctiltik,

$ampiyonasr I Birincilik 1 Ugrinciiliik.

TEKiRDAG gUnO:
Trakya Kalkrnma Ajansr Destek Projesi kapsamrnda "Otizmli Qocuklann
Egitiminde Alternatif Tedavi Ydntemleri ve O[retim Yontemleri" projesi uygulandr.
Fizyoterapi progmmr iqin Uzay Terapi Sistemi ahndr"
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Kurum ofiretmenlerinin kapasitelerini artrmaya ydnelik "Otizmli Qocuklarda
Dil ve Konuqma Becerilerini Geliqtirme Ydntemleri" konulu dort glin stiren seminer
dilzenlendi.
8 ton komtir bafirqr safilandr.
O

firetmenlerim i ze d uy btitiinleme e[itimi verildi.

Qocuklanmrza deprem efitimi tatbikatr yaptrnldr.

iq giivenlifii ve safiirfir kapsamrnda personele e[itim verildi.

Elekldk qirketi ile anlaqma yaprlarak % 10 indirim sa$landr.

Faaliyet Raporumuzda da gdriildii[ti gibi Yonetim Kurulurnuz, $ubelerimiz
Yonetim Kurullanyla birlikte Vakfimrn geliqtirerek gelece[e taqrmak igin gok
galrqmrqtu. Bu faaliyetler, her zaman yaprlacak daha gok gey oldufiunun bilinciyle
surdiiriilmiiqtiir. Vakfimndan desteklerini esirgemeyen ve adlan burada sayrlamayacak
kadar gok olan kurum ve kuruluqlartmrz ile gdni.il dostlartmrza teqekktir ediyoruz.
Qal rEmalan mtzda, kendilerine tamnan yetki qergevesinde ama gorevlerinin otesinde,
tam bir Vakrfqr ruhu ile gahEarak destek olan Genel Mtidiirlift ve Genel Merkez
personeline te;ekkiir ediyoruz. ZiQEy Ailesinin bttiin personelini ve ozel
gocukl anm1z1 sevgiylc kucakhyoruz.
Yaprlan her gey ZIQEY gocuklan igin...
Saygrlanmrzla.

Yonetim Kurulu adrna
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