
Sosyal
Farkındalık

Raporu 



Farkındalık
Paylaşımları ve
Anket

Bizler ve birçoğumuz

için her şey bir

soruyla başladı.

Kişisel Instagram hesaplarımızdan paylaştığımız bir anket aracılığıyla
öncelikle çevremizdeki bireyler arasında Friedreich Ataksisi'ne yönelik
farkındalık yaratmayı hedefledik. 

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA BİRÇOK KİŞİYE
ÇEŞİTLİ PAYLAŞIMLARLA ULAŞARAK ONLARIN DA
DESTEKLERİYLE FRIEDREICH ATAKSİSİ'Nİ
DUYURMAYI HEDEFLEDİK .



B�lg�
Paylaşımları

Instagram hesabımız
@ge.9.fa üzerinden
Friedreich Ataksisi'ne
dair bilgi yazıları
paylaştık.



Af�ş

İzmir'in çeşitli yerlerine hazırladığımız afişleri
asarak Friedreich Ataksisi'ne farkındalık
yaratmaya çalıştık.



Derg�

Friedreich Ataksisi'ne dair
bilgilerin,  organizasyonların,
nadir hastalığa sahip bireylerin
yazıları gibi içeriklerin yer aldığı
"Friedreich Ataksisi" adında
yirmi yedi sayfalık bir dergi
oluşturduk.



Derg�

Dergimizi birçok kişiye
ulaştırabilmek adına Issu
üzerinden 1 Eylül tarihinde
yayımladık.

Dilerseniz dergimizi aşağıda yer
alan link üzerinden
inceleyebilirsiniz.

Dergi Linki: 
https://issuu.com/ge.9/docs/frie
dreich_ataksisi_dergi



FA'yı Anlamak

Her ne kadar bilgi paylaşımları
farkındalık konusunda önemli olsa

da bizce nadir hastalığa sahip
bireylerin sesini duyurmadığımız

sürece farkındalık çalışmalarımız
tam anlamıyla amacına

ulaşamayacaktı. Bu nedenle nadir
hastalığa sahip bireylerin hikâyelerini

bizlerle paylaştığı "FA'yı Anlamak"
adında bir seri başlattık. 

Bu seri aracılığıyla farkındalık ve bilgi
paylaşımlarıyla dileriz ki elimizden
geldiğince birçok nadir hastalığa
sahip bireyin sesi olmaya devam
edeceğiz. 



Soc�al
Awareness

Report 



Awareness
Posts and
Survey

It all started with a

question for us and

many of us.

Through a survey we shared on our personal Instagram accounts, we
aimed to raise awareness of Friedreich's Ataxia among the individuals
around us.

WE AIMED TO ANNOUNCE FRIEDREICH'S ATAXIA BY
REACHING MANY PEOPLE WITH VARIOUS POSTS AND
THEIR SUPPORT THROUGH SOCIAL MEDIA.



Informat�on Posts

We shared information
about Friedreich's Ataxia
on our Instagram
account @ge.9.fa.



Poster

We tried to raise awareness of Friedreich's
Ataxia in various parts of İzmir by hanging
posters that we prepared.



Journal

We created a twenty-seven
pages journal called
"Friedreich's Ataxia", which
includes information about
Friedreich's Ataxia,
organizations, and articles by
individuals with rare diseases.



Journal

We published our journal on
Issu in September 1 in order
to reach many people.

If you wish, you can view our
journal on the link below.

Journal Link:
https://issuu.com/ge.9/docs/frie
dreich_ataksisi_dergi



Understand�ng
FA

Although information sharing is
important for awareness, we do not

think that our awareness studies
would not achieve their goals unless

we made the voices of individuals
with rare diseases heard. That's why

we started a serie called
"Understanding FA"  which

individuals with rare diseases share
their stories with us.

Through this series, we hope that we
will continue to be the voice of
individuals with many rare diseases
as much as we can, with awareness
and information sharing.


