KAÇUV’DA
GÖNÜLLÜLÜK

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
(KAÇUV) nedir?
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) “Nerede
yaşam varsa, orada umut vardır” felsefesi
ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle
tedavileri aksama riski taşıyan 0-17 yaş arasındaki
çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak
amacıyla 2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve
Onkoloji Servisi’nde çocukları tedavi görmekte
olan aileler ve hekimlerinin bir araya gelmesiyle
kurulmuştur. Vakıf faaliyetleri kapsamında
hastanelerle işbirlikleri geliştiriyor, kanser tedavisi
gören çocuklar ve aileler için sosyal ve psikolojik
destek programları hazırlıyor ve toplum genelinde
çocukluk çağı kanseri farkındalığı yaratacak
etkinlikler yürütüyoruz.
Ayrıca 2012 yılında açılan Aile Evi ile şehir dışından
İstanbul’a tedavi için gelen ailelerin tedavi
süresince ücretsiz konaklayabileceği 14 oda ile
hizmet vermektedir.

KAÇUV’a kimler gönüllü olarak
başvurabilir?
• 18 yaşını dolduran,
• Çocukluk çağı kanseri tedavisi gören 			
çocuklarla çalışmaya istekli,
• Vakfın çalışmalarını ve misyonunu kabul 		
eden herkes gönüllü başvurusu yapabilir.

18 yaş altındaki gönüllüler için
nasıl bir gönüllülük süreci işliyor?
18 yaşın altında olan KAÇUV gönüllüleri sadece
merkez ofis çalışmaları ve iletişim ile kaynak
geliştirme odaklı etkinliklerde gönüllü destek
verebilirler.

KAÇUV’daki gönüllülük alanları
nelerdir?
KAÇUV gönüllüsü olarak birden fazla alanda
destek verebilirsiniz.

Aile Evi/Hastane Destek Gönüllüsü
Aile Evi/Hastane Destek Gönüllüsü,
Aile Evi’nde/hastanelerde yapılan ofis
çalışmalarına ve organizasyonlara destek
olur. Bu alanda destek vermek isteyen
gönüllülerimizin aktif olarak yürüttüğü
çalışmalar:
• Aile kayıt veri girişlerinin yapılması,
• Aile Evi’nde/Hastanelerde ofis 		
desteği verilmesi,
• Doğum günü hazırlıklarının organize
edilmesi,
• Özel gün (23 Nisan, Yılbaşı, 		
Anneler Günü vb.) etkinliklerinin 		
organize edilmesi,
• Hediye ve malzeme dağıtımının 		
organize edilmesini (ayırma, 		
paketleme, nakliye/ulaşım vb.) 		
içermektedir.

Aile Destek Gönüllüsü
Aile Destek Gönüllüsü ailelerle yürütülen
etkinliklere destek verir. Bu alanda destek
vermek isteyen gönüllülerimizin aktif olarak
yürüttüğü çalışmalar:
• Aile bilinçlendirme çalışmalarının 		
yürütülmesi,
• Ailelerle birlikte vakit geçirilmesi ve farklı
atölyeler (tahta boyama, takı atölyesi,
meslek edindirme vb.) organize edilmesi,
• İş ihtiyacı olan ailelere iş yönlendirmesi
yapılmasını içermektedir.

Çocuk Etkinlik Gönüllüsü
Hastanelerde ya da Aile Evi’nde çocuklarla
yürütülen etkinliklere destek verir. Çocuk
Etkinlik Gönüllülerimizin desteği ile çocuklarla
birden farklı alanda etkinlikler yürütmekteyiz.
Bunlara örnek vermek gerekirse;
• Oyun Benim İlacım Projesi,
• Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada Projesi,
• Sanat, bilim, kültür alanlarında etkinlikler 		
yapılması,
• Yabancı dil öğretilmesi,
• Müzik aleti çalmayı öğretilmesi,
• Film günleri organize edilmesi,
• Satranç oynamayı öğretilmesi,
• Bilgisayar öğretilmesi,
• Eğitim destek programlarının yürütülmesi
vb… çalışmalarını sıralayabiliriz.

İletişim Gönüllüsü
İletişim Gönüllüsü Vakfın iletişim faaliyetlerine
destek verilmesi ve Vakfın tanınırlığının
artması için çalışmalara destek verir. İletişim
Gönüllülerimizin desteği ile aktif olarak
yürüttüğümüz çalışmalara birkaç örnek vermek
gerekirse;
• KAÇUV Tanıtım stantlarına destek 		
verilmesi,
• Broşür, afiş, e-bülten vb. tanıtım 			
materyallerinin yaygınlaştırılmasına 		
destek verilmesi,
• Hazırlanan KAÇUV yayınlarına redaksiyon
ve çeviri desteğinin verilmesi,
• İletişim stratejisi hazırlıklarına destek 		
verilmesi.

Kaynak Geliştirme Gönüllüsü
Kaynak Geliştirme Gönüllülerimizin desteği ile
aktif olarak yürüttüğümüz çalışmalara birkaç
örnek vermek gerekirse;

• Ayni/Nakdi bağışçı yönlendirmesi,
• KAÇUV ürünlerinin satışının yapılması,
• SMS bağışının yaygınlaştırılması,
• Yeni bağış kanallarının yaratılması,
• KAÇUV Yardım Kumbaralarının
yaygınlaştırılması,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturulmasına
destek verilmesi,
• Bağışçı ilişkilerine destek verilmesi.

Merkez Ofis Gönüllüsü
Merkez ofis gönüllülerimizin ofis çalışmalarına
destek verir. Merkez Ofis Gönüllülerimizin desteği
ile aktif olarak yürüttüğümüz çalışmalar;
• Farklı alanlarda veri girişlerinin yapılması,
• Çalışma alanımızla ilgili 				
çevirilerin, araştırmaların, farklı proje 		
taramalarının yapılması/takip edilmesi,
• Merkezi organizasyonlara (toplantı, 		
konferans, etkinlik vb.) destek verilmesini 		
kapsamaktadır.

Sosyal Medya Gönüllüsü
Vakfın sosyal medyada (Facebook, Twitter, Ekşi
Sözlük vb. mecralar) daha görünür hale gelmesine
destek olur. Soysal Medya Gönüllülerimizin
desteği ile aktif olarak yürüttüğümüz çalışmalara
birkaç örnek vermek gerekirse;
• Takipçi sayısının arttırılması konusunda 		
destek olunması,
• KAÇUV tarafından yapılan paylaşımların 		
yaygınlaştırılması,
• KAÇUV kampanyalarının yaygınlaştırılması,
• Sosyal medya kampanyalarının koordine 		
edilmesi.

KaÇuV gönüllüsü olmaK iÇin neler
yaPmalıyım?
KAÇUV gönüllüsü olmak için internet
sayfamızda (www.kacuv.org) yer
alan gönüllü formunu doldurmanız
gerekmektedir. İstanbul’da yaşayan adaylar
formu doldurduktan sonra her ay 1 defa
düzenlenen Vakıf Tanıtım toplantımıza
davet edilecektir. Vakıf tanıtım toplantısına
katılım gönüllü olmak için atılması gereken
ilk adımdır.
istanbul dışından nasıl desteK
olabilirim?
İstanbul’dan başvuru yapan gönüllü
adaylarımıza ise şehir dışından hangi alanlarda
KAÇUV’a gönüllü destek sağlayabileceklerini
içeren bir e-posta gönderilecektir.

VaKıf tanıtım toPlantısı nedir?
Her ay bir defa gerçekleştirilen Vakıf Tanıtım
Toplantısı ile KAÇUV gönüllülerine çocukluk
çağı kanseri ve Vakıf çalışmaları hakkında
bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bu iki alanda
yapılacak bilgilendirmelerin ardından gönüllülük
çeşitleri hakkında bilgilendirme yapılarak
adayların kendileri için uygun gönüllülük
alanlarını seçmeleri beklenmektedir.

ÇocuK etKinliK gönüllüsü olmaK
iÇin ne yaPmalıyım?
Vakıf tanıtım toplantısının ardından
çocuk etkinlik gönüllülüğünü seçen
gönüllülerimiz iki günlük Kanserli
Çocuklarla Çalışmak Gönüllü Eğitimi’ne
katılmalıdır. KAÇUV’un gönüllü
eğitimenler tarafından verilen iki tam
günlük eğitimin amacı çocuklarla
iletişim, kanserli çocuklarla iletişim ve
tedavi süreçlerinin çocuklar ve ailelere
etkisi üzerine bilgi vermek ve çocuklarla
yapılacak uygulamaları aktarmaktır.
Çocuklarla yapılan çalışmalar İstanbul’da
bulunan kamu ve üniversite hastanelerinin
pediatrik hematoloji ve onkoloji servisleri
ile KAÇUV Aile Evi’nde yürütülmektedir.
soruların iÇin biZimle nasıl
iletişime geÇebilirsin?
Gönüllülük ile ilgili her türlü sorunuz için
gonullu@kacuv.org adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV),
“Nerede yaşam varsa, orada umut vardır”
felsefesi ile 2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde
çocukları tedavi görmekte olan aileler ile
hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.
KAÇUV’un kuruluş amacı; "maddi sorunları
nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan
çocukların tedavilerinin sürekliliğini
sağlamak" ve kanser ile mücadelede önemli
bir gereksinim olan psikolojik destek ve
çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının
yaratılmasıdır.
Aile, yakın çevre, sağlık çalışanları ve sağlık
sistemi ile kamuoyunda farkındalık yaratarak
kanserli çocukların tedavi süreçlerini
geliştirecek ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve
tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak
etkinlikler yürütmektir.
Vakıf 2012’de bağışlarla projelendirilen
Aile Evi’ni hizmete açmıştır. Aile Evi
şehir dışından İstanbul’a tedavi için gelen
ailelerin tedavileri süresince ücretsiz
konaklayabileceği 14 oda ile hizmet
vermektedir.
Çocukluk Çağı Kanserleri Bilgilendirme projesi
kapsamında, UPS Vakfı’nın 2014 Fon
desteğiyle hazırlanmıştır.

www.kacuv.org

GümüşsuyuMah. Ağa Çırağı Sk. Pamir Apt. No. 7
D. 4 Gümüşsuyu-Beyoğlu-İstanbul
T. +90 212 291 31 10 F. +90 212 267 21 44

