
FAALİYETLER, GÖREV VE ONAY ŞEKİLLERİ 

1- MAVİ KAPAK, ENGELLERİ AŞACAK 

Görev                     

*5 Litrelik plastik şişe dolacak şekilde toplanacak 

Onay ve İbraz         

*Şişe, ilgili gençlik merkezi / genç ofise teslim edilecek  

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

2- KAN DOSTUM            

Görev 

*Kızılay yahut ilgili sağlık kuruluşlarına faaliyet tarihi içerisinde kan bağışında bulunulacak 

Onay ve ibraz 

*Kan bağış belgesi ilgili gençlik merkezi / genç ofise teslim edilecek 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

3- TEMİZ VE GÜZEL ÇEVREM 

Görev 

*Okul, cami, sağlık kuruluşu, park vb bir mekânda, temizlik/boyama/süsleme çalışmalarından biri yapılacak. 

Onay ve İbraz 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

4- YEŞİL AŞK 

Görev 

*Takım üyeleri Kars ili sınırları içerisinde herhangi bir yerde birer adet (toplam 2 adet) fidan dikecek 

Onay ve İbraz 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

5- SOKAK OYUNLARI / OYUN ARKADAŞIM 

Görev 

*Takım üyeleri Kars ili sınırları içerisinde herhangi bir mahallede çocukluğumuzda oynanan sokak oyunlarından en az bir tanesini yine o mahallede 

bulunan çocuklarımızla birlikte oynayacaklardır.  

Onay ve İbraz 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

 

6- KIYAFET KUMBARASI / KARDEŞ DOLAP 

Görev 

*Takım üyeleri hayırseverlerden topladıkları ihtiyaç fazlası temiz, deforme olmamış kullanılabilir kıyafetleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklardır.  

Onay ve İbraz 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

7- HEMHAL OLUYORUM (özel bireyler ile ilgili çalışmalar) 

Görev 

*Takım üyeleri Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı rehabilitasyon merkezlerindeki, Aile ve sosyal Hizmetler İl müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam 

Merkezlerindeki ya da özel gereksinimli bireyler için faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçerek bu bireylerimiz ile ilgili gönüllülük 

faaliyeti gerçekleştireceklerdir.  

Onay ve İbraz 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

 

8- CAN DOSTUM (sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar) 

        Görev 

*Takım üyeleri gerek yurtlarımızda ki kantinlerden gerekse diğer temin noktalarından edindikleri mama yada temiz artık yiyecekleri sokak hayvanlarına 

vereceklerdir.  

Onay ve İbraz 

*Faaliyetin ve takım üyelerinin gözüktüğü en az 3 resim ile takım üyelerinin kendilerini ve faaliyetlerini tanıttığı, dileyen takımların projeye dair 

görüşlerini de ifade edebileceği en fazla 2 dakikalık video çekimi, ilgili gençlik merkezi/genç ofise teslim edilecek 

 

 

 


