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Sosyal sorumluluk kavramı, insanların empati kurması ve sorumluluk duygusu kazanması 
için önemli bir faktördür. Bu sosyal sorumluluk projesi kursu bana çok şey kazandırdı. bu 
kurs sayesinde birçok alanda birçok canlıya ulaşma şansım oldu. Yalnız teyzelerle 
konuşurken kendimi onların yerine koyup empati yeteneğimi geliştirdim ve bunu bana 
da bu kurs sağladı. 



Bazen dünyada sadece kendimizin 
olduğunu düşünürüz ama aslında diğer 
canlıların da yaşadığını görmemiz 
gerekir. Bir çiçeğe bir yudum su vermek 
bile beni canlı ve canlı hissettiriyordu. 



Tabi Fatma teyzeyi de unutmayalım. Yaralı bir kalbin hayatta nelere dayandığını ve 
yaşadığımız zamanların değerini nasıl anlamamız gerektiğini öğretti. O gün ilk defa 
birinin yalnızlığına ortak oldum. 



ve küçük lila 
Çocuklar bu hayattaki en saf ve en saf 
insanlardır. Her zaman bir çocuk iyi bir 
eğitimle büyürse dünyanın olgunlaştığına 
inandım. O gün Lila'ya harfleri öğrettim ve 
güçlü bir insanı hayata geçirmiş gibi hissettim.  



Bir hayvanın yuvası 
olmak empati 
gerektiren bir şeydir. Bir 
kişi soğuk havalarda 
bütün gün dışarıda 
kalmaya 
dayanamıyorsa, bunun 
bir hayvanda zor 
olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu 
yüzden bu sevimli 
kediler için bir yuva 
bulduk ve sıcak bir eli 
tutabildikleri için 
mutluyum. 



Büyük çiçeğin yanında terk edilmiş gibi kurumamak üzereydi. Bu 
çiçeğin her gün biraz daha canlı hale getirmek için çok çaba sarf 
ediyorum. Her canlı bir şey yaşama hakkına sahiptir. 



Covid 19 insanları dışarı giyen bir süreçtir. 
Özellikle karantina dönemlerinde, bireylere 
finansal ve ahlaki olarak zarar verebilir. 
Böyle bir zamanda bu anne ile birlikte olmak 
ve ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir 
hisdi. Herkesin yardım elimine ihtiyacı 
olduğunu unutmayalım. 



Bir gün aç kalabilir miyiz? Hayır. Bu 
dönemlerde tüm toplum büyük bir bencillik 
içinde yaşar. Bunu görüyorum ve hayvanların 
aç kalması benim için en üzücü şeylerden biri. 
Bu yüzden küçük dostlarımızı beslemek 
harika. 



Sevgi dünyayı kurtaracak. Her 
şeye rağmen, bunun doğru 
olduğunu biliyorum. Günümüzde, 
hayvanlara karşı şiddet yavaş 
yavaş artmaktadır. Böyle bir 
dönem boyunca sevgiyle bir 
hayvana dokunmak şaşırtıcı bir 
duygu. 



Bebeklerin bile doğdukları anda bir 
annenin kokusuna ihtiyacı var. Bu, her canlı 
varlığına uygulanır. Ancak, bu yavrular 
anneleri tarafından emzirdikten sonra terk 
edildi. Bu yüzden onlara sahibiz. Onu 
sokakların tehlikelerinden kurtardığımı 
bilmek bana gece çok huzur verdi. 


