BASIN BÜLTENİ

AbbVie kızların eğitimi için TOÇEV ile el ele verdi
–
–

Kadınların sosyal yaşamda ve iş hayatında daha aktif rol almalarının öneminden yola çıkan
AbbVie, lise ve üniversite çağındaki genç kızların eğitimi için TOÇEV ile iş birliği yaptı.
AbbVie, “Önce Kızlar, Öncü Kızlar” sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2022 yılı
boyunca kız öğrencilerin eğitimine ve kariyer yolculuklarına destek olacak. Gönüllü AbbVie
çalışanları gençlerle bir araya gelerek mentorluk desteği verecek.

İstanbul, XX Temmuz 2022 - Fırsat ve cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün merkezine koyan
AbbVie, kadınların sosyal hayatta varlığının güçlendirilmesi amacıyla TOÇEV (Tüvana Okuma
İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ile iş birliği yaparak “Önce Kızlar, Öncü Kızlar” projesini hayata
geçirdi. Proje kapsamında AbbVie, lise ve üniversitede eğitim gören, sosyal yaşamda ve eğitim
hayatında eşit haklardan yararlanamayan genç kızların yanında olacak. Şirket 2022 yılı
boyunca Ankara, İstanbul, Adıyaman, Mardin, Sinop ve Samsun’da yaşayan 50 kız öğrencinin
eğitimine ve kariyer yolculuklarına destek verecek.
Kapsamlı eğitimlerle genç kızların gelişimine destek
“Önce Kızlar, Öncü Kızlar” projesi kapsamında her ay kız öğrencilere TOÇEV eğitmenleri
tarafından online eğitimler verilecek. Öğrenciler 6 ay boyunca özgeçmiş hazırlama, bilgisayar
programı ve sosyal medya kullanımı eğitimlerinin yanı sıra sunum yapma teknikleri, topluluk
önünde konuşma, etkili iletişim, diksiyon, zaman yönetimi, hobi ve yetenek keşfi gibi kişisel
gelişim eğitimlerinden de yararlanacak. Yaz tatili boyunca temmuz ve ağustos aylarında
öğrencilere online İngilizce kursu, ailelerine ise özel eğitimler verilecek.
AbbVie gönüllüleri kız öğrencilere eğitim ve iş yaşamı için yol gösterecek
Eylül ayından itibaren her ay online olarak düzenlenecek mentor – mentee buluşmaları
kapsamında da gönüllü AbbVie çalışanları gençlerle bir araya gelerek onlara mentorluk desteği
verecek. Öğrencilerin sorularını yanıtlayacak, kariyer planlamaları konusunda önerilerini ve
kendi meslekleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yol gösterecek. AbbVie gönüllüleri
ayrıca öğrencilere meslek seçimine karar verme süreçleri, kendini geliştirme ve motive etme
yolları, mesleğe katkısı olan sosyal beceriler ve ilgi alanları, yaşam deneyimleri gibi konularda
bilgi, deneyim ve görüşlerini aktaracaklar.
Kadınların hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında varlığının, toplumsal gelişim ve
sürdürülebilir kalkınma için önemine dikkat çeken AbbVie Türkiye Genel Müdürü Mete
Hüsemoğlu, “Ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından arzu edilen seviyelere ulaşmanın
yolu büyük ölçüde kadınların hayatın her alanına dâhil olmalarından geçiyor. Özellikle iş
hayatında, eşit fırsatlar sunulduğunda kadınların ne derece başarılı olduğunu gösteren birçok
örneğe şahit oluyoruz. Çeşitliliğe önem veren kapsayıcı bir organizasyon olan AbbVie’nin
kültüründe, kadınların ve erkeklerin eşitliğine dayalı bir yönetim anlayışı benimseniyor. Bu
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misyonu gelecek kuşaklara da taşımak bizim için çok değerli ve anlamlı. TOÇEV ile birlikte
hayata geçirdiğimiz “Önce Kızlar, Öncü Kızlar “projesi ile genç kızlarımızın eğitimlerine destek
vererek bu misyonun bir parçası olmak bizi son derece mutlu ediyor.” diye konuştu.
TOÇEV İcra Kurulu Üyesi Dilek Ültanır da “Çocuklarımızın hepsi aynı değerde ancak
kızlarımız için biraz daha zorlu yollar, onların önlerine çıkan engeller var. Biz “Okumak Her
Çocuğun Hakkıdır” diyerek yola çıktığımız 28 yılda çocuklarımız için fırsat eşitliği yaratmaya
gayret ettik. Eşit şartlarda eğitim görmeleri için çabaladık. Şimdi yanımızda olan kurumlar ve
gönüllülerimizle kocaman bir aileyiz. Pandemi süreci öncesi ve sonrasında çocuklarımıza
desteklerini esirgemeyen kurumların başında AbbVie geliyor. Onların sayesinde birçok soruna
çözümler bulduk. Şimdi de harika bir proje olan “Önce Kızlar Öncü Kızlar” ile kızlarımızın
gelişimlerine destek olmaya geliyoruz. Özgüveni yüksek, hayaller kurabilen çocuklar ülkemize
değer katacak.” dedi.
AbbVie Hakkında
AbbVie'nin misyonu, bugünün ciddi sağlık sorunlarını çözecek ve yarının tıbbi zorluklarıyla
başa çıkacak yenilikçi ilaçlar bularak bunları insanlara sunmaktır. Allergan Aesthetics
portföyündeki ürün ve hizmetlerin yanı sıra, immünoloji, onkoloji, nörobilim, göz sağlığı, viroloji,
kadın sağlığı ve gastroenteroloji gibi birçok temel tedavi alanında insanların yaşamları
üzerinde büyük bir etki yaratmak için çalışıyoruz. AbbVie hakkında daha fazla bilgi almak için
www.abbvie.com ve www.abbvie.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz. AbbVie'yi (@abbvie)
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve LinkedIn hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) Hakkında
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), okumak isteyen ancak ailesinin maddi
yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim
hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek
çıktığı yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken
olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyor. 1994 yılında 5
çocukla başlayan TOÇEV’in yolculuğu, hayata geçirdiği projelerle 28. yıldır 7 milyonu aşkın
çocuk ile devam etmektedir. Her adımında ve her projesinde barışçı, birleştirici, eğitici, şeffaf
ve sevgi dolu olmayı kendine görev edinen TOÇEV bu misyonuyla da herkese örnek olmayı
hedefliyor. 28 yıldır siyasetler üstü duruşuyla, her tür etnik ve ideolojik tanımlamanın üstünde
ve dışında olmakla gurur duyuyor.
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