KPMG Türkiye 3. Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Bülteni
Haziran 2019
KPMG kurumsal sosyal sorumluluk 12 aylık aktivite planımızda yer alan
çalışmaları gerçekleştirmeye başladık. KPMG Gönüllülerini sahaya davet
ettik ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizin özet bilgilerini bu bültende
sizlerle paylaşıyoruz.
Tüm gönüllülerimize ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz.

Çocuklar Gülsün
Eylül - Ekim döneminde yaptığımız okul hediyelerini bu yıl Ağrı Türkeli İlköğretim Okulu ve Beykoz Kılıçlı
Köy Okulu öğrencilerine ulaştırdık.
Her yıl geleneksel olarak Aralık ayında hazırladığımız Dilek Ağacımız ile bu yıl 5 farklı okuldaki 979
çocuğun yüzünü güldürdük. Ağrı, Ankara ve İzmir’deki okulların öğrencilerine yeni yıl hediyelerini ulaştırdık.
Projemiz kapsamında Ağrı Türkeli İlköğretim Okulu ve Şırnak Sırtköy İlköğretim Okulu öğrencilerine
karne hediyelerini gönderdik. Toplam 52 çocuğumuz karneleriyle birlikte hediyelerini aldı.
Otizmli Çocuklarla Beraberiz
Kasım ayında KPMG Gönüllüleri, Tohum Otizm Vakfı eğitim biriminde otizmli çocuklarla birlikte çok keyiﬂi
zaman geçirdi. Etkinlik boyunca birlikte zaman geçirdiğimiz 5 çocukla birlikte pizza yedik, oyun oynadık ve
takı yaptık. Otizm hakkında bilgi aldığımız ve birçok farklı duyguyu tecrübe ettiğimiz bir etkinlik oldu.

KPMG Runners
Bu yıl KPMG Gönüllüleri ve KPMG Runners ekibi olarak 40. Vodafone İstanbul Maraton’unda ve Antalya Runatolia
koşusunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için koştuk.
Attığımız her adımla Mardin Savur Öğrenim Birimi’ndeki ve Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi’ndeki çocuklara ulaştık ve
topladığımız bağışlarla toplam 86 çocuğun 5 yıl boyunca tüm eğitim masraﬂarına destek sağlayacağız.
Her iki koşuda da Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı’nın en çok bağış toplayan ilk 10 kurumsal takımdan biri olmanın gururunu
yaşıyoruz!
Paylaşım Kutusu
KPMG Türkiye olarak bu yıl projelerimiz kapsamında birçok ihtiyacı karşılıyoruz.
Bu sebeple, oﬁsimizde konumlandırdığımız paylaşım kutularında malzeme biriktiriyoruz.
Plastik kapakları toplayarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ni, oyuncakları biriktirerek Tohum Otizm
Vakfı’nı ve elektronik atıklarımızı biriktirerek ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı destekliyoruz.
Barınak Gezisi
Etkinlik takvimimizin ilk durağı olan barınak gezisini, Ekim ayında Ömerli Hayvan Barınağı’nda gerçekleştirdik.
KPMG Gönüllülerimizin mama hediyeleri ve gösterdikleri ilgileri ile dostlarımızı çok mutlu etti.
Nisan ayında, bize çalışmalarımızda destek veren HAYTAP ile birlikte Beykoz Ormanı’nda köpek dostlarımızla
buluştuk ve mama dağıttık

Kitap Koala’ya Gidiyoruz
İnsan okusun, insanlık yaşasın!
Kitap Koala; kitap satın alarak sokak hayvanlarının tedavilerine destek olabileceğiniz kitap satış sitesidir.
Ocak, Şubat ve Mayıs aylarında Kitap Koala’nın kitaplarla dolu oﬁsinde gönüllü olarak çalıştık. Paketlemek için gerekli olan
kutuları yaptık, gönderilmeyi bekleyen kitapları ayırdık, çay molası verip hep birlikte onların hikayesini dinledik.
Hayvan dostlarımız için yeniden bir şey yapmanın keyﬁne vardık.

Huzurevine Gidiyoruz
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin bir diğer durağı olan huzurevi ziyaretini Aralık ayında
Darülaceze Huzurevi’ne giderek gerçekleştirdik.
Etkinlik boyunca birlikte zaman geçirdiğimiz huzurevi sakinleri ile bolca sohbet ettik, halı dokuma ve
ahşap boyama derslerine katıldık, onlara yanımızda götürdüğümüz hediyelerimizi verdik.
Mutluluğa Çevir
KPMG Gönüllüleri plastik kapakları toplayarak bu yıl bir kişiyi tekerlekli sandalyeye kavuşturuyor. KPMG
Türkiye olarak bugüne kadar toplam 139 kilo plastik kapak topladık. Hedeﬁmiz 161 kilo daha plastik
kapak toplamak.

