İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’ndan
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na Destek
Facebook Twitte r Li nkedIn What sApp Emai l Pri nt Reddi t Pinte res t

Türkiye ilaç endüstrisinin köklü ve öncü kuruluşu İlaç Endüstrisi İşverenler
Sendikası (İEİS), sosyal sorumluluk projelerine yeni bir halka ekledi. İEİS,
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul Pendik’te açtığı 2. Aile
Evi’nde bir aile odası sahiplendi.
Kanserli çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen, ihtiyaç sahibi
ailelere hem steril bir ortam hem de sosyal destek sağlamak amacıyla ilk aile evini
2012 yılında Cerrahpaşa’da kuran KAÇUV, Anadolu yakasındaki ihtiyacı karşılamak
hedefiyle 2. evini Pendik’te hizmete açtı. KAÇUV’un bağışçıları arasında yer alan İEİS,
hizmete giren 2. Aile Evi’nde bir aile odasının yapımını üstlenerek projeye destek
oldu.
İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, “İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak
sektörel çalışmalarımızın yanı sıra sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizle de
daima insan hayatına değer katmayı amaç edinen bir kurum olduk. Başarımızı,
ülkemize yaptığımız katkılarla ölçmeyi öncelik edindik. Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı’nın Aile Evi’ne desteğimiz de bunun bir uzantısı. Bu kapsamda bu evdeki
odalardan birinin yapımını da biz üstlendik. Umut ediyoruz ki bu evde konuk olacak
çocuklarımız tedavi sürecini daha rahat geçirir ve bir an önce sağlıklarına kavuşurlar.
Çocuklarımızın ve ailelerinin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak bizim için
büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Ayrıca üyelerimiz de desteklerini
esirgemeyerek KAÇUV’un projelerinde ihtiyaç duyduğu pek çok ürünü bağışladı.
KAÇUV’a bu son derece değerli hizmeti hayata geçirdikleri için çok teşekkür ediyoruz”
dedi.
II. Aile Evi’nde 22 aile misafir edilebilecek
KAÇUV aile evleri, kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ücretsiz konaklama,
psiko-sosyal destek, gıda, hijyen, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.
Ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilen, 6 kattan oluşan ikinci
Aile Evi’nde konaklama imkanı sunan 22 oda bulunuyor. Her katta 4 aile odası ve en
üst katta da büyük bir oyun odasının yer aldığı evde, anneler için atölye alanı, sınıf,
bilişim odası ve psikolog odası da mevcut.

