Bridge To Türkiye Fund

BTF
Hakkında

Bridge to Türkiye Fund,
Amerika’da başlayan
yolculuğuna tüm dünyadan
destekçileriyle büyüyerek
devam eden bir hayırseverlik
ağıdır.
BTF, ülkemizden göç etmiş
ve yurt dışında yaşayan Türk
bağışçıları ve Türkiye
dostlarını ülkemizdeki
çocukların eğitim ve sağlık
konusundaki iyileştirici
projeleri finanse etme ve
desteklemeyi teşvik eder.

BTF, Türkiye’de yürütülmekte
olan imkanları kısıtlı
öğrencilere dönük eğitim ve
sağlık projelerine maddi
destek sağlamak amacıyla
gönüllüleri aracılığıyla
kampanyalar düzenleyerek
bağış toplar.
BTF’nin merkezi North
Carolina eyaletindedir. ABD’nin
çeşitli merkezlerinde gönüllü
dostluk halkaları bulur.
BTF’nin kampanyalarına tüm
dünyadan bağışçılar destek
vermektedir.

Uluslararası Şefkat Ağı
BTF, tabansal hareketin
katılımcılığının önemine inanır.
Tabandaki motive olmuş,
hayırsever bireyleri harekete
geçirecek program ve projeler
geliştirir. BTF paylaşımcı olan
herkese beşerî ve maddi
kaynaklarını kullanabilecekleri
alan ve imkanlar sunar.

BTF’nin en değerli serveti
paylaşmayı gönülden yapan
gönüllüleri, şefkatli bağışçıları
ve köprünün her iki tarafında da
kendi alanlarında üstünlüğünü
ispatlamış güç ortaklarıdır.
Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapmak isteyen herkesi aramızda
görmek istiyoruz .

BTF’ye Gelen
Bağışlar

İşleyişi büyük oranda gönüllüler
tarafından yürütülen BTF, işletim
giderlerini asgaride tutarak toplanan
bağışların en yüksek oranda proje
desteği olarak dağıtılmasını amaçlar.
İşletim giderlerinin tamamı yönetim
kurulu tarafından karşılanır ve
bağışların tamamı yardım projelerine
aktarılır.
Burs bağışları BTF’nin Türkiye’deki
güvenirliliğini ve şeffaflığını ispatlamış
partner sivil toplum kuruluşları
aracılığıyla BTF Bursları olarak doğrudan
öğrencilere iletilir.

BTF 4Kids Eğitim Setleri ise öğretmenlerin
başvuruları üzerine BTF’nin tedarikçileri
tarafından doğrudan ilkokul ve ortaokullara
postalanır.

Neden BTF?

BTF’yi destekleyerek siz de toplumu güçlendirme
temelli iyilik hareketimize katılmış olursunuz.
Bağışçılarımızın destekleri ile Türkiye’de bugüne kadar
yürütmüş olduğumuz projeler;
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•
•
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Tadilatı yapılmış 31 okul,
İnşa edilmiş bir kız öğrenci yurdu,
12 bilim laboratuvarı, 7 kütüphane ve
2 oyun parkı,
119 bilgisayar sınıfı,
328 kitap seti,
253 eğitici oyuncaklar seti,
102 bilim ve fen seti,
48 matematik seti,
59 sanat seti, 52 müzik seti,
52.000 sözlük,
101 hediye çantası,
8463 okul çantası ve kırtasiye seti,
673 laptop ve tablet,
6000 eğitim bursu,
Ülkemizdeki doğal afetlerden etkilenen
çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının
giderilmesi,
Acil tedaviye ihtiyaç duyan çocukların
sağlık masraflarının giderilmesi.

Destekleriniz hiçbir komisyon ve transfer
kesintisi olmaksızın doğrudan hedef kitleye
iletilir.

www.bridgetoturkiye.org
(919) 539-3603
info@bridgetoturkiye.org
100 Fox Briar Lane Cary, NC 27518

