


Dünya ortalamasında her 
1000 doğumdan 2,1

 
Türk�ye’de �se her 

1000 doğumdan 4,4 
 

serebral pals�l� bebek dünyaya gel�yor.
 
 
 

Dünya’da en az 17 m�lyon �nsanın
serebral pals�l� olduğu tahm�n ed�l�yor. 

 



 
Anne karnından yüksek oranda 3
yaşına kadar (olgunlaşmakta olan
bey�nde) oluşan hasar neden�yle
k�ş�den k�ş�ye farklılık gösteren
çoklu engell�l�k türüdür. Serebral
pals�l� b�reyler�n her b�r�n�n engel�
kend�ne özgüdür. Türk�ye’de
serebral pals�l� olduğu b�l�nen en az
650 b�n k�ş� bulunmaktadır. 

Serebral Palsi Nedir?





Adımlarımızla Değişir Dünya!
2017’den ber� �ç�nde bulunduğumuz
Adım Adım platformunda;

Yardımseverl�k Koşusu (Char�ty Run)
yaparak serebral pals�l� çocukların
�ht�yaçlarını karşılıyor ve hayatlarına
umut katmak �ç�n kurumlar ve
sporcularla b�rl�kte;
‘iyilik peşinde koşuyoruz’. 

Her yıl İstanbul Maratonuyla başlayan
�y�l�k serüven�m�z Antalya Runatol�a
Maratonu ve Ult�mate Cunda �le devam
ed�yor. 
 



Adım Adım
Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında
‘char�ty run’ olarak b�l�nen kolekt�f
yardımseverl�k koşusunu Türk�ye’de
tanıtmak ve yaygınlaştırmak �ç�n kurulan
�lk s�v�l toplum oluşumudur. 

Adım Adım, yardımseverl�k koşusu
yapmak �steyen s�v�l toplum kuruluşlarını
ve gönüllüler� b�r araya get�ren
platformlar kurar, yönet�r ve gel�şt�r�r.

Başta koşu olmak üzere yüzme, b�s�klet,
dağcılık g�b� dayanıklılık gerekt�ren
sporlar aracılığıyla ülkem�z�n öneml�
sosyal sorumluluk projeler�ne 
madd� kaynak ve tanıtım desteğ�
sağlamaktadır. 
 



Engelsiz Bir Hayat Mümkün!
 2-3 Ek�m’de gerçekleşecek Eker I Run ve 

7 Kasım’da gerçekleşecek N Kolay İstanbul Maratonu’nda
bu sene

 ‘Engelsiz Hayat’ 
projem�z �ç�n koşuyoruz.



Serebral palsili çocuklar, 
kendi engellerine uygun cihazlarını bekliyor!



Doğru Cihaz Neden Önemli?
ayakkabı veya gözlük seç�mler� sağlığımız �ç�n ne kadar öneml�yse,
serebral pals�l� çocukların c�haz seç�mler� de en az o kadar öneml�! 

Küçük yaşlarda doğru c�hazla desteklenen serebral pals�l� b�reyler,
�lerleyen yaşlarda engeller�n�n get�rd�ğ� yan etk�ler� m�n�mum
düzeyde yaşar. 

Bazı çocuklardak� kas ve kem�k eğr�l�kler�, 18 yaşına geld�kler�nde
ayakta durmalarını çok daha zor hale get�r�yor. 

Uygun c�hazlarla onların yet�şk�nl�kler�n� bağımsız b�r şek�lde
geç�rmeler�n� sağlamak b�z�m el�m�zde! 



Çoklu engele sah�p yüzlerce serebral pals�l� b�rey ve a�les� doğru c�haza
ulaşmakta problem yaşıyor. (C�haz mal�yetler�n�n yüksek olması)
 
Her serebral pals�l� çocuğun engel� kend�ne özgü.
 
İht�yaç duydukları c�hazları tem�n etmek yetm�yor; engel�ne uygun
hale get�r�lmes� gerek�yor. 
 
Ek�b�m�zle b�rl�kte, c�hazı çocuklara tesl�m etmeden önce ve sonra en
az 4 kere z�yaretler gerçekleşt�r�yoruz. 
 
A�leler�n durumundan, çocukların engeller�ne kadar tüm detaylarıyla
kolekt�f b�r çalışma �le yarattığımız öncel�k sırasına göre de çocuklara
c�hazlarını tem�n ed�yoruz. 
 



B�rl�kte bel�rleyeceğ�m�z gün ve saatte s�zler�
z�yaret ederek, ek�b�n�ze ‘Yardımseverl�k Koşusu’
ve ‘Engels�z Hayat’ı anlatmak sonrak� süreçler�
konuşmak �ster�z. 

Sosyal sorumluluk projes� gerçekleşt�rmek �ç�n
atacağınız bu adımda payımız olsun �st�yoruz. 

Projem�ze destek olmak �stersen�z �let�ş�m�m�z�
sürdürmek b�ze mutluluk ver�r :)

İlk Adım



B�rl�kte adımlarımıza anlam katmak d�leğ�yle. 
 
Saygı, sevg� ve sporla kalın. 
Sevg�ler,

SERÇEV


