Basın Bülteni

AbbVie Türkiye ve Allergan Aesthetics
çalışanları çocukların eğitim koşullarını
iyileştirmek için bir araya geldi
-

-

Dünya genelindeki gönüllü AbbVie çalışanları, Olasılıklar Haftası boyunca bulundukları
ülke ve bölgelerde topluluklara destek olmak, eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak ve
çevreyi korumak için birçok gönüllülük projesini hayata geçiriyor.
AbbVie Türkiye ve Allergan Aesthetics Türkiye çalışanları da Olasılıklar Haftası
kapsamında İstanbul ve Ankara'da ihtiyaç sahibi okulların eğitim koşullarını iyileştirmek için
bir araya geldi.

İstanbul, xx Haziran 2022 – Bu yıl 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında tüm dünyada 7.
kez düzenlenen “Olasılıklar Haftası” adlı gönüllülük programı kapsamında AbbVie Türkiye ve
Allergan Aesthetics gönüllü çalışanları, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV)
iş birliği ile, güçlerini çocukların eğitim ihtiyaçları için birleştirdi. 100’den fazla gönüllü çalışan,
çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak için İstanbul ve Ankara’da 3 okulun şartlarını
iyileştirdi.
İstanbul’da 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nun kütüphanesini zenginleştirmek için yapılan kitap
bağışının yanı sıra, gönüllü çalışanlar okulun kütüphanesini düzenlemek ve duvarlarını
boyamak için çalıştı. Samandıra Ortaokulu’nda çalışan gönüllü ekip ise bahçe düzenlemesi
yaparak bu alanı çocuklar için daha iyi bir yaşam alanı haline getirdi. Ayrıca AbbVie Türkiye’nin
Ataşehir’de bulunan merkez ofisinde bir araya gelen gönüllüler maddi olanaksızlıklar yaşayan
ilkokul çocuklarına ulaştırılmak üzere karne hediyeleri hazırlayıp paketlediler. Ankara’da ise,
Kuzeykent İlkokulu'nda anaokulu duvarlarını boyayıp çizdikleri resimlerle renklendirerek okula
yeni adım atacak çocuklar için daha renkli bir ortam yarattılar. Bu yıl yapılan tüm gönüllülük
çalışmaları ile AbbVie ve Allergan Aesthetics Türkiye gönüllüleri 2.700’den fazla çocuğun
hayatına dokundu.
AbbVie Türkiye Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu, “Olasılıklar Haftası, AbbVie Türkiye
çalışanları olarak her yıl en çok beklediğimiz gönüllülük aktivitelerimizden biri. Allergan
Aesthetics çalışanlarımızın da gücünü yanımıza alarak bu yıl daha fazla etki bırakmak için
büyük bir özveri ile çalıştık. Olasılıklar Haftası kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ile
çalışarak tüm dünyadaki AbbVie çalışanları ile eş zamanlı olarak ülkemizde ihtiyaç sahibi
topluluklara elimizdeki imkanlarla destek olmak için gönüllü faaliyetleri planlıyor ve
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) desteği
ile İstanbul ve Ankara’daki gönüllü çalışanlarımızla çocuklarımızın eğitim koşullarının
iyileşmesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
AbbVie'nin 2014 yılından beri global olarak hayata geçirdiği Olasılıklar Haftası, günümüzde
şirket için bir gelenek haline geldi. AbbVie çalışanları dünya çapındaki 50'nin üzerinde ülkede
en fazla ihtiyaç duyulan alanlardaki gönüllülük projelerine odaklanıyor. Gönüllü AbbVie
çalışanları, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile güçlerini birleştirerek uygulamalı

AbbVie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sk.
Nidakule Ataşehir

+90 216 633 23 00

www.abbvie.com.tr
TR-ABBV-220141

projelerle bulundukları ülkelerdeki topluluklara fayda sağlıyor. Olasılıklar Haftası hakkında
daha fazla bilgi için www.abbvie.com/givesback adresini ziyaret 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.
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
adresini ziyaret edin. AbbVie'yi (@abbvie) Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve LinkedIn hesaplarımızdan
takip edebilirsiniz.

Bilgi için: Communication Partner - Meltem Demiryonar
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