
 
 
 

Değerli Künye Edebiyat Kulübü Temsilcileri, 
 

MyFairy, Covid-19 Pandemisi nedeniyle sosyal izolasyona en çok muhtaç olan ve dolayısıyla en yalnız 
hissedebilecek olan 65 yaş üstü büyüklerimiz için başlatılmış bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. 
"Tell a fairy tale. Now it's your turn!" sloganıyla tüm dünyadan gönüllü anlatıcılara çağrıda bulunuyor, 
büyüklerimiz için bir masal veya hikâye anlatma sırasının kendilerinde olduğunu söylüyoruz. Her ülkeden ve 
yaştan gönüllüleri evlerinde bir video kaydı yapıp bize göndermeye davet ediyoruz. 
 
Sonrasında ekibimiz videolara işitme kaybı yaşayan büyüklerimiz ve işitme engelli bireyler için alt yazı ekliyor. 
Bunlar www.myfairy.org sitesinde yayınlanıyor ve yine ekibimiz tarafından oluşturulan çevrimiçi etkinlikler 
ekleniyor. Bu etkinliklerin özelliği Demans ve Alzheimer geciktirmeye yardımcı olan hafıza güçlendirici 
egzersizler olmalarıdır.   
 
Sizlerden ricamız, projemizi incelemeniz ve eğer anlamlı bulursanız kendi yazılarınızla katkı vermenizdir. 
Yazdığınız hikâyeleri sitemizde belirtilen şekilde anlatıp (gerekirse okuyup) video kaydı şeklinde göndermeniz. 
Kayıtlarda sizlerin görünmesi çok önemli. Büyüklerimiz anlatıcıyı gördüğünde daha mutlu oluyor, daha samimi 
buluyor.  
Videonun başında veya sonunda adınızı ve Künye Edebiyat Kulübü adına katkı sağladığınızı belirtirseniz 
seviniriz. Ayrıca Kulüp olarak projeye uzun vadeli katkı vermek isterseniz logonuzu “katkı verenler” sayfamızda 
yayınlamaktan memnuniyet duyarız. 
  
Bir Örnek: 
https://myfairy.org/sucu-ve-catlak-testi/?lang=tr 
Hakkımızda çıkan bir haber: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/buyuklerimize-masalli-destek-projesi-1732548 
İncelemenizi rica ettiğimiz bağlantılar: 

https://myfairy.org/ 
https://myfairy.org/video-ile-katkida-bulunun/?lang=tr 
https://myfairy.org/katkida-bulunanlar/?lang=tr 
 
MyFairy Projesi, bir Start-Up olan Londra firması LinguaVoca Ltd. tarafından başlatılmıştır. Projenin ilk dosyası 
Kasım 2018’da hazırlanmıştır ve huzur evlerini de kapsayacak şekilde geniş kapsamlı bir kurgusu vardır. 2019 
yılında fon bulunamadığı için proje beklemeye alınmıştır. Söz konusu kapsamlı projenin minyatür versiyonu 
olan MyFairy, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hızlıca gündeme alınmış ve firmanın kendi imkanları ile kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıkılmıştır. Ticari amaçlı bir proje değildir.  
 
MyFairy Projemizi incelemenizi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyor olacağız. Daha farklı fikir ve 
önerilerinize de açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Büyüklerimize korkmadan sarılabileceğimiz günlerin bir an 
önce gelmesini diler, saygılarımızı sunarız. 
  
 
Ayşegül Kaplan 
MyFairy Proje Koordinatörü 
E-posta: aysegul@linguavoca.com 
Tel: +90 507 437 47 52 
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