
HelpZone
Faaliyet Alanları

Farkındayız
Hazırız, Çalışıyoruz!

HelpZone’un ana hedefleri arasında söz 
konusu sorunların çözümüne yönelik olarak 
kişi ve kurumlara kapasitelerini geliştirme ve 
farkındalık yaratma anlamında destek 
vermek gelir.

HelpZone
Kimdir?

Helpzone, teknoloji ve yenilik merkezli 
istihdamın geliştirilmesi, girişimciliğin 
teşviki, yerel, bölgesel ve ulusal 
kalkınmanın sağlanması konusunda 
projeler ve işbirlikleri geliştirmektedir.

Helpzone, iklim değişikliği ile ilişkili riskler 
konusunda toplumun farkındalığını arttırma 
konusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Buna ek olarak iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin azaltılması ve uyum konusunda 
öneriler geliştirmekte ve yenilikçi projeler 
tasarlamaktadır.

HelpZone, toplumdaki kırılgan bireylerin 
güçlendirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması 
konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Kırılgan gruplar, çocuklar, kadınlar, gençler, 
engelliler ve yerinden edilmiş kişiler de dâhil 
olmak üzere tüm dezavantajlı ve ayrıştırılmış 
hisseden bireyleri kapsamaktadır.

HelpZone, yerel ve ulusal kültürün 
korunması ve tanıtılması, ortak kültürel 
miras yoluyla farklı kültürler arasındaki 
diyalog ve ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda girişimlerde bulunmakta ve 
çarpan etkisi yaratan faaliyetler 
hazırlamakta ve projelendirmektedir.

Herkes için Eşitlik ve Liderlik Platformu
Derneği’nin misyonu, tüm insanlığı etkileyen 
iklim değişikliği, göç, yoksulluk gibi küresel 
sorunların çözümüne, akılcı, etkili ve kaliteli 
projelerle katkı sağlamaktır.



HelpZoneHelpZone gönüllüleri olarak;

İklim değişikliğini önlemek için çaba göstermeye 
çocuklarla çalışmaya, üretmeye ve değişmeye, 
her konuda bilinçlenmeye yönelik faaliyetler, 

etkinlikler, festivaller, workshoplar düzenlemeye 
devam edecegiz. 

Sizleri de bize destek olmaya davet ediyoruz!

Birlikte Neler
Yapabiliriz?

Yüksek sosyal, kültürel ve çevresel farkındalığa, 
nitelikli işgücüne ve topluma faydalı, sosyal ve 
ekonomik olarak bütünleşmiş, bağımsız, başarılı, 
aktif, güçlü, adil ve katılımcı bireylerden oluşan 
bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunuyoruz.

HelpZone olarak, toplumdaki kırılgan bireylerin 
güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılması 
konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

info@helpzone.org   |   www.helpzone.org
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İklim Değişikliğiyle 
Bireysel Mücadele İçin 
Neler Yapabilirsiniz?

Daha az araba ve uçak seyahati yapın.
Küresel karbondiyoksit emisyonlarının 
en önemli sebeplerinden biri fosil yakıtla 
çalışan araçlardır.  Yakın mesafelere yürümeye 
veya bisikletle ulaşmaya çalışın. Şehirlerarası 
yolculuklarda uçak yerine mümkünse tren 
yolculuğunu tercih edin.

Giysilerinizi uzun süre kullanın.
BM Çevre Programı verilerine göre, bir kot 
pantolon üretmek için 3 bin 781 litre su 
gerekiyor. Giysilerdeki ufak sorunları onararak, 
artık giymek istemediğiniz giysilerinizi çöpe 
atmayıp bağışlayarak, ve daha uzun süre 
dayanacağı dikkate alındığında daha kaliteli 
ürünleri tercih ederek iklim değişikliği 
üzerindeki etkinizi sınırlayabilirsiniz.

Elektronik ürün satın alırken enerji 
tasarruflu olmasına dikkat edin.
Elektronik bir ürün satın almadan önce ne 
kadar güç kullandığına dikkat edin. Enerji 
tasarruflu bir ürün alarak hem küresel ısınmaya 
karşı bir adım atmış olur, hem de uzun vadede 
bütçe tasarrufu yapabilirsiniz.

Plastik kullanımını azaltın.
Plastik üretimi, iklim değişikliği üzerinde 
olumsuz sonuçları olan fosil yakıtların 
kullanılmasını gerektiriyor. Plastik poşet yerine 
bez çanta, pet şişe yerine su matarası, plastik 
pipet yerine çevre dostu pipet kullanarak 
plastik kullanımınızı en aza indirebilirsiniz.

Gıda israfını ve kırmızı et tüketimini azaltın.
Sera gazlarının yüzde 14'ü hayvancılık nedeniyle 
meydana geliyor. En büyük pay da büyükbaş 
hayvanlarda. Bu alanda etkinizi en aza 
indirmenin en basit ve en iyi yolu, et ve süt 
üretimi tüketimini azaltmak. Özellikle de kuzu
ve dana eti tüketimini.

Kullanmadığınız elektronik ürünlerinizi 
fişten çekin.
Evde kullandığınız elektronik ürünler, bekleme 
modundayken hala elektrik tüketmeye devam 
ederler. Şarj aletlerinizi kullanmadığınızda 
fişten çekerek, elektronik ürünlerinizi sadece 
kullanımdayken fişe takmak iklim değişikliğiyle 
mücadelede atabileceğiniz basit adımlardan 
sadece biri.

Arabanızın bakımlarını düzenli yaptırın.
Arabanızın bakımlarını zamanında yaptırmak 
ve lastik basınçlarınızı düzenli kontrol ettirmek 

karbon emisyonunu azaltacak ve iklim 

değişikliğiyle mücadele etmenize yardımcı 

olacaktır.

Su tüketimi alışkanlıklarınıza dikkat edin.
Su israfından mümkün olduğunca kaçınmak 

için, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmak, 

daha kısa duş almak, evinizi temizlerken daha 

az su kullanmak gibi basit tedbirler alabilirsiniz.

Toplantılarınızı çevrimiçi yapmaya çalışın.
İş toplantılarınız için seyahat etmek yerine, 

koşullar uygunsa çevrimiçi toplantı düzenlemeyi 

tercih ederek iklim değişikliğiyle mücadele için 

bir adım daha atabilirsiniz.

Evsel atıklarınızı ayırın.
Evsel atıklarınızı ayırıp, evinize en yakın geri 

dönüşüm çöplerine atarak (cam-kağıt-plastik)

iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı 

sağlayabilirsiniz.


