AÇLIK PROJELERİ

ACL 0001 – PAZARDAN ARTAN SEBZE VE MEYVEYİ DEĞERLENDİRME
İlk duyulduğunda herkes aynı tepkiyi verebilir..‘’ Lionlar pazardan atık mı toplayacak..
OLMAZ..’’
Evet.. Pazardan atık toplayacağız.. Akşam pazarı..
Zabıta Müdürlüğü ve Pazarcılarla yapacağımız anlaşmaya göre yakalarımızda Lions
kokartlarımız ile semt pazarlarımızdan akşam artan sebze ve meyveleri toplayacağız..
Üniversitelerin Gastronomi bölümünden destek alarak, bir hocamızla birlikte önce o ayki
konumuzu belirleyeceğiz, ardından semt pazarına giderek listemiz için artmış, tezgahta
kalmış sebze ve meyvelerimizi toplayacağız..

Daha sonra ‘’Ataevi’’ mutfağına bu malzemeleri götürüp.. topladığımız besinlerin
değerleri..
faydaları hakkında bilgileneceğiz..
Ardından yine gastronomi hocamızın verdiği bilgilerden yararlanarak sağlıklı ve doğru
pişirme teknikleri ile o ayki ‘’açlar ve yoksullar ’’ için hazırlayacağımız yemeklerimizi
pişireceğiz.
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Pişirdiğimiz bu yemeklerin doğru adresleri bulması için .. daha önce irtibata geçtiğimiz
muhtarlığın verdiği adreslere gideceğiz..
Aktiviteye, tüm üyelerimiz ve en önemlisi etrafımızda yapacağımız bu aktiviteyi
anlatarak hizmete
heyecan duymalarını sağladığımız gönüllülerimizle birlikte gideceğiz..
Ve.. ‘’Açlar ve Yoksullar ‘’ için pişirdiğimiz bu aşlarımızı ellerimizle.. kepçe kepçe
dağıtacağız..

Atıkları değerlendirmek ,meyve sebzelerin besin değerleri ve pişirme teknikleri hakkında
Bilgilenme.
İhtiyacı olanla emeğini ve sevgini paylaşmak.
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ACL 0002 - '’ ASKIDA YİYECEK VE İÇECEK ''
Sosyal sorumluluk projelerine açık yiyecek ve içecek işletmelerine ‘’ Askıda’’ uygulamasına
katılmaları için görüşüyoruz.
Bu marka işletmelerde, yediğimiz ve içtiğimiz yiyeceklerden sonra hesap öderken ‘Askıda
‘ projesi için de istediğimiz yiyecek yada içecek için bedeli ödeyebilir ve askıda etiketini
asmalarını isteyebiliriz..
Kendi aramızda, kulüplerimizle iş birliği yaparak sadece ramazanda değil her zaman toplu
erzak alımı sağlayabilir ve ihtiyacı olan insanların alabilmeleri için muhtarlıklarla işbirliği
yaparak adreslerine teslim edebiliriz.
Kısaca; İhtiyacın bulunduğu coğrafyalarda, yoksulluk ile mücadele, istihdam üretme,
hayata değer katma gibi amaçlar doğrultusunda nitelikli ve sürdürülebilir projelerle
çalışmalar üretebiliriz.

Açlığa empati,ihtiyacı olanla yemeğini ve sevgini paylaşma, bilinçli yiyecek
tüketimi.için toplumda algı oluşturmak, sponsorlarda ve gönüllülerde duyarlılık
çalışması
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ACL 0003 - '’ AŞ EVİ PROJESİ ''
İlçemizde sokaklarda yaşayan ‘’ Aç’’ insanlarımız için bir ‘’ Aş

Evi düşlüyoruz..

Evsizler ve sığınmacılar için;
Her gün yemek kazanlarının kaynadığı, karınların doyduğu..
Eşyalarını makinalara koyup yıkadığı,
Duşunu alıp temizlendiği,
Muayene olup ilaçlarını aldığı,
Ve balık tutmayı öğreneceği meslek edinme kurslarının olduğu bir yer.
İlçe belediyelerimiz ile iş birliği yaparak bir aş evi kurmak yada mevcut aşevleri ile
temasa geçerek onlarla çalışabiliriz.

Geçen hafta ‘’Kadıköy Belediyesi’’ ile yaptığımız görüşmeler sonucu projemize olumlu
bakıldığı ve en kısa sürede geri dönüleneceği konusunda bilgi verildi.

İnsanca yaşamak için yaşamda bir gün.mola
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