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30 Temmuz Uluslararası Arkadaşlık Günü kutlamasında, çocuğunuzun arkadaşlık 
ve yardım hizmeti üzerinden dünyada bir iz bırakmasına yardımcı olabilirsiniz.

Uluslararası Arkadaşlık Günü tıpkı My Little Pony 
karakterleri gibi arkadaşlığın önemine ve gücüne 
odaklanır. Her bir Pony'nin bir çocuğun iyi bir arkadaş 
olmasına yardımcı olan Uyum Elementleri'ni temsil 
ettiğini biliyor muydunuz? Pinkie Pie mutluluğu, 
Fluttershy iyiliği, Applejack dürüstlüğü, Rainbow Dash 
sadakati, Rarity cömertliği, Twilight Sparkle arkadaşlığın 
sihrini temsil eder!

Bu elementler, arkadaşlarına ve toplumlarına bir şeyler 
verebilen güçlü, özenli, empati kurabilen genç insanlar 
yetiştirmek için temel niteliktedir. 

Araştırmalar empati, özen ve şefkat tohumlarının hayatın ilk 
dönemlerinde atılması gerektiğini öneriyor; ancak çocukların 
yardımsever, etik insanlar olarak büyüyebilmeleri için 
yetişkinlerin yardımına ihtiyacı vardır1. Gönüllü hizmetler 
sayesinde çocuğunuzun yardımseverlik, paylaşma ve arkadaşlık 
pratiği yapmasına yardımcı olabilir, onlara başkalarına nasıl 
yardım edebileceklerini ve nasıl fark yaratabileceklerini 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

pratik, kolay ve eğlenceli bir yolla öğretebilirsiniz. Gönüllülük 
çocuğunuz büyüdükçe ona fayda sağlayacaktır. Gönüllü olan 
çocuklar; yetişkin hayatlarına da taşıyabilecekleri başkalarına 
saygı, liderlik yetenekleri ve vatandaş olmayı anlama gibi 
önemli becerilere de sahip olurlar2.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Okuma Önerileri:
G.M. Berrow'dan Rarity and the Curious Case of Charity 
Bu kitapta, Rarity yeni çırağı Charity'nin Ponyville'e gelmesinden dolayı 
heyecanlıdır. Ancak Charity onun her hareketini taklit etmeye başlar ve Rarity 
bu Pony'nin bir sorunu olduğunu fark eder! Bu hikaye, çocuklara bir yandan 
kendilerine karşı dürüst olmalarının diğer yandan arkadaşlarıyla paylaşmanın 
önemini öğretir.

Sohbet konuları
Çocukların bu konuları daha iyi anlamasına 
yardımcı olmak için aşağıdaki soruları 
kullanarak bir sohbet başlatabilirsiniz.

  Evsiz olmanın nasıl bir bir şey 
olduğunu düşünmek neden zor?

   Sence bazı insanların neden evleri 
yok?

     

  

Evsiz insanlara yardım etmek 
neden önemli?

Yardım etmek için başka neler 
yapabiliriz?

Çocuğunuz ne 
öğrenecek 

• Evi olmayan insanlar için 
hayat nasıldır 

• “Sahip olduklarını bir başkasına 
vermek” nasıl bir günlük 
alışkanlık haline getirilir 

Kimlere yardım 
edeceksiniz

• Bölgenizdeki evi olmayanların 
kaldığı yardım evlerine, düşük 
gelirlilerin pediatri kliniklerine 

veya gençlik yardım 
merkezlerine.  
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Rarity'nin cömert bir yapısı ve altın kadar saf bir kalbi 
vardır. Arkadaşları için onu türünün tek örneği yapan, 
cömertlik ve sevgiyle dolu Rarity'nin gittiği her yere 
güzel bir ruh katmasıdır.
Tıpkı Rarity gibi sizin çocuğunuz ve arkadaşları da 
yardım merkezlerinde uyuyan çocuklar için yumuşak 
yastıklar yaparak cömertliklerini sergileyebilir. 

Biliyor muydunuz?
Evsizlik, dünya genelindeki toplumlarda ciddi bir sorundur. 
Dünyada sokaklarda yaşayan 100 milyon evsiz çocuk 
bulunmaktadır. Tüm evsiz insanların neredeyse yarısının bir 
ailesi yoktur. Artık kanıksadığımız pek çok konfor, evi 
olmayan insanlar için birer lüks niteliğindedir.

Evsizlik Konusu



• Çıkmayan renkli keçeli kalemler, kumaş boyası, 
keçeden şekiller ya da armalar

•  Küçük bir yastık kılıfının içine girecek şekilde yastık

•  Dikiş makinesi ya da iğne iplik

•  Alerjik olmayan dolgu malzemesi 

Talimatlar:
1.  Evsizlere, düşük gelirlilere ya da ihtiyaç sahibi gençlere 

yardımcı olan vakıflar ya da yardım merkezleri ile iletişime 
geçin.

2.   Bu kuruluşlara arkadaş yastığı kabul edip etmediklerini ve 
kimlere yönelik hizmet verdiklerini sorun. Örneğin bu 
yastıklar çocuklara mı yoksa yetişkinlere mi verilecek gibi...

3.  Çocuğunuzun yastık kılıfını süslemesine yardımcı olun. Kılıfı 
keçeli kalem, kumaş boyası, armalar ya da şekilli keçelerle 
süsleyebilirsiniz. Çocuğunuz arkadaş yastığına göz, burun ve 
ağız yaparak ona sevimli bir hava vermek isteyebilir.

4.   Yastığı dolgu malzemesiyle doldurun ve yastık kılıfının içine 
koyun. Kenarlarını dikin. 

5.   Çocuğunuzun kendi elleriyle süsleyeceği bir kartı da yastıkla 
birlikte yardım kuruluşuna verebilirsiniz. 

GENERATIONON KİMDİR?

generationOn, dünyada bir iz bırakmaları adına çocukların ve gençlerin enerjisini 
açığa çıkarmayı hedefleyen Points of Light'ın gençlik hizmeti bölümüdür. 
generationOn; her yıl yüzlerce, binlerce çocuğa ve genç insana muhtaç olanlara 
yardım etmeleri, yardım hizmetlerini öğrenmeleri ve gençlik liderlik inisiyatiflerinde 
aksiyon almaları için iham vermekte, gerekli donanımı sağlamakta ve onları harekete 
geçirmektedir. Ayrıca, çocukların yardım hizmetleri üzerinden dünyayı ve kendilerini 
değiştirmeleri için çocuklara, gençlere, ailelere, gençlik temsilcilerine ve eğitimcilere 
araç ve kaynak sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için, www.generationon.org sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. 
(İnternet sitesi İngilizcedir)

Dikiş makinesi ya 
da iğne iplik

Çıkmayan renkli keçeli kalemler, 
kumaş boyası, keçeden şekiller ya 

da armalar

Ev yapımı kart

Proje: Yastık arkadaşı yapımı
İhtiyacınız Olanlar:




