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Çöp topla & selfie çek,
bir öğrenciye yardım et
Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında tatilde de Deloitte ailesi olarak
durmadık ve doğayı korumak için gittiğimiz yerlerde, doğada çöp topladık.
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Deloitte’un dünya çapında başlatmış
olduğu World Class projesi, 2030’a kadar
50 milyon bireye dokunmayı hedefleyen
çok kapsamlı bir proje. Deloitte Türkiye’de
önümüzdeki yıllar içerisinde pek çok
sorumluluk projesine imza atarak hem bu
hedefte payı olmasını amaçlıyor hem de
kapsamlı, faydalı projelerle ihtiyacı olan
bireylere dokunmayı hedefliyor. “Çöp Topla
& Selfie Çek, Bir Öğrenciye Yardım Et”
projesi de bu çalışmaların başlangıcı olarak
değerlendirilebilir.
Tüm dünyada son dönemde, kurum ve
kuruluşların ve ünlülerin katıldığı sahillerde
çöp toplama faaliyetlerine, Deloitte Türkiye
ailesi de farklı bir proje ile katılım gösterdi.
Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın birleştiği Ağustos ayının son iki
haftasında, World Class projesinin Türkiye
ayağını oluşturacak ilk sosyal sorumluluk
projesi olarak Deloitte Türkiye ailesi çevreyi
korumak ve doğayı temiz tutmak üzere
tatilde gittikleri yerlerde çöp topladı.
Esas amacı çevreyi ve doğayı koruma
bilincini artırmak olan proje, sosyal medya
kanallarından ve şirket içerisinde hem e-mail
aracılığıyla hem de Deloitte TV’lerle “Çöp
Topla & Selfie Çek, Bir Öğrenciye Yardım Et”
başlığıyla duyuruldu.
Kampanya kapsamındaki bir diğer hedef;
çevreyi temiz tutmanın yanı sıra, imkânı
kısıtlı olan öğrencilere eğitimleri için
destek vermek olduğundan, paylaşımı
gerçekleştirilen her selfie için bir okula
dönüş paketi hazırlandı.
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Sadece şirket çalışanları olarak değil, tüm
Instagram takipçilerinin katılımını sağlamak
ve farkındalığını artırmak için sonuçları
sosyal medyadan yayınlanan çalışmada
birçok farklı ülke ve şehirden, her yaş
grubundan kampanyaya destek gerçekleşti.
Kampanya süresince çekilen selfie’ler,
sosyal medya platformu üzerinden iletildi
ve destekleyen takipçiler sayesinde çevre
bilincine destek veren bir projeye imza
atılmış oldu. Katılımcılar adına; Aydın
Germencik’te yer alan, Himmet Condur
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine,
okula dönüş dönemi kapsamında kırtasiye
malzemeleri hediye edilerek çok yönlü bir
çalışmaya imza atıldı.
Bundan sonraki dönemlerde de şirket olarak
daha duyarlı ve katılımın artacağı çalışmalara
imza atılması hedefleniyor.
Duyarlı ve sorumlu tüm destekçilerimize çok
teşekkür ediyoruz!

