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BAŞKANDAN MEKTUP

—
İşletmeler, hükümetler, kâr amacı gütmeyen kuruluş ve topluluklar 
küresel salgından, ekonomik gerilemeden, gıda güvencesizliğinden, 
ırksal adaletsizlik ve çok daha fazlasından etkilenenlerin yardımına 
koşmak için el ele verdi. Biz de Riot Games’de tutku ve amacın birlikte 
nasıl önemli değişimlere yol açabileceğine hem şirket içinde hem de 
oyuncularımız aracılığıyla tanıklık etme şansına sahip olduk ve bu durum 
daha önce hiç kadar önemli olmamıştı.  

Dünyanın en oyuncu odaklı oyun şirketi olma amacımız ürünlerimizin 
de ötesine uzanmakta. Toplumsal etki dediğimizde oyuncuları 
aklımıza getiriyor ve 180 milyonu aşkın insanı gerçek ve kalıcı bir etki 
bırakmak için nasıl bir araya getirebileceğimizin yollarını düşünüyoruz. 
Topluluklarımızın ve platformlarımızın harekete geçmelerine yardım 
etmek, ofis duvarlarımızın ya da dijital ortamlarımızın çok daha ötesine 
uzanan bir dalga etkisi oluşturur.

2020 için sıra dışı zorluklar ve küresel krizler yılı dersek 
2021 için de direnç kazanma yılı diyebiliriz.

2021’de Öne Çıkanlar

Oyuncuların hayatlarında ve hizmet verdiğimiz bölgelerde kalıcı etki 
bırakacak değişiklikler yapmakta kararlıyız. Riot olarak büyümenin yanı 
sıra dinlemeye ve öğrenmeye devam ederken kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarımızda daha fazla yaratıcılığa ve kaynağa yer vereceğiz. Oyuncular 
ve Riotçuların hayatında en özgün şekilde etkili olmak, dünya çapında olumlu 
değişimler yapmak ve büyümede bir güç olabilmek için çaba sarf edeceğiz.

Dylan Jadeja
Dylan Jadeja, Başkan

Geçtiğimiz sene, Riot’un Işık Muhafızları kampanyası ile dünya çapındaki 
tüm oyunculara yaşadıkları yerlerde gerçek birer muhafız olma fırsatını 
sunduk. Ayrıca devam eden salgın süresince COVID-19 aşılarıyla ilgili 
farkındalık oluşturma çalışmalarında üzerimize düşeni yerine getirmek 
için Beyaz Saray’la işbirliği yaptık. Bunun yanı sıra dünyanın her yerinden 
Riotçular, gerçek bir Riot ruhuyla dünyanın pek çok yerinde bulunan 18’den 
fazla ofisimizde yerel kuruluşlara destek vermek için gönüllü oldu.

Bu yılın Etki Raporu’nda, ileriye dönük raporlarımıza dahil edeceğimiz 
iki yeni faaliyet alanı sunuyoruz: Çevresel Sürdürülebilirlik ile Gizlilik ve 
Güvenlik. Bu kavramlar sektörümüzün ve dünyamızın karşılaştığı en kritik 
sorunları temsil ediyor. Bu nedenle biz de faaliyetlerimiz kapsamında bu 
sorunları ele alırken kaydettiğimiz ilerlemeyle ilgili daha şeffaf olacak ve sizi 
son gelişmelerden haberdar edeceğiz.

—
•	 Riot,	League	of	Legends	evreninde	bugüne	kadarki	
en	büyük	oyun	içi	bağış	toplama	kampanyası	olan	Işık	
Muhafızları’nı	düzenledi.	Kampanya	boyunca	oyuncular,	
Toplumsal	Etki	Fonu	için	5,8	milyon	dolar	bağışladı	ve	18	
farklı	ülkeden	10.000	dolar	bağış	alacak	30	kâr	amacı	
gütmeyen	kuruluşu	seçti.

•	 VALORANT’ın	ilk	oyun	içi	bağış	kampanyası	düzenlendi	
ve	oyuncuların	İyiliği	Paylaş	Paketi	alımları	sayesinde	5,5	
milyon	dolar	bağış	toplandı.	

•	 Riot	geçen	sene	düzenlenen	Şafakgetiren	Karma	oyun	
içi	bağış	kampanyasıyla	ikinci	kez	Golden	Halo	Ödülü’nü	
kazandı.

•	 Riot	1,5	milyondan	fazla	izleyici	sayısına	ulaşan	espor	
yayınlarında	kamu	spotları	aracılığıyla	aşı	farkındalığı	
kazandırmak	için	Beyaz	Saray	ve	ABD	Sağlık	ve	Sosyal	
Hizmetler	Bakanlığı’yla	birlikte	çalıştı.

•	 Riot,	ABD’de	COVID-19’un	yayılmasını	engellemek	için	500	
bin	dolar	bağışladı	ve	aşıya	erişimi	olmayan	bölgelerde	
30’u	aşkın	aşılama	bölgesinin	kurulmasına	yardım	etti.	

•	 1,3	milyon	oyuncunun	daha	sıkı	veri	güvenliği	tedbirlerini	
benimsemesini	sağlayan	iki	aşamalı	doğrulama	eğitimleri	
verildi.

•	 Riot’un	çalışan	yönlendirme	programı	Riotçuların	kâr	amacı	
gütmeyen	yerel	kuruluşlara	yıl	boyunca	500	bin	dolardan	
fazla	bağış	yapabilmesini	sağladı.

•	 Geçtiğimiz	yıl	dünya	genelindeki	tüm	Riot	ofisleri	
bulundukları	bölgedeki	yerel	topluluklara	yardım	eli	uzattı.



1.0
BAĞIŞ KAMPANYALARI
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1.0 BAĞIŞ KAMPANYALARI

Oyuncularımızın ruhunu tek bir sözcükle 
ifade edecek olsak bu sözcük tutku olurdu. 
Bu tutku, oyunun da ötesine uzanıp dünyanın 
her yerindeki topluluklara ulaşıyor. 

Riot olarak oyunculara önemsedikleri hedeflerde yardımcı olmak ve 
kendi alanlarında anlamlı değişimler yapabilme imkânı sunabilmek 
için farklı yollar arıyoruz. Bunu yaparken hangi hedeflerin daha önemli 
olduğunu öğrenmek için sözlerine kulak vermeyi de ihmal etmiyoruz. 
2021 yılında pek çok yeni oyuncu Riot oyunlarından birini oynayamaya 
başladı ve böylece Riot Games Toplumsal Etki Fonu’na katkı sağlayan 
oyun içi bağış kampanyalarının bir parçası olabilme fırsatı elde etti.
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https://www.riotgames.com/tr/biz-kimiz/toplumsal-etki
https://www.riotgames.com/tr/biz-kimiz/toplumsal-etki


Yaz boyunca League of Legends evreninde bugüne kadarki en büyük oyun içi bağış toplama 
kampanyası olan Işık Muhafızları’nı yürüttük. Kampanya boyunca oyuncular Toplumsal Etki 
Fonu için 5,8 milyon dolar topladı.
Işık Muhafızları karanlığın yayılmasını önlemek için League of Legends evreninin dört bir yanından gelen şampiyonların buluştuğu 
hikâye tabanlı bir etkinlikti. Dünyanın her yerinden yaklaşık 15 milyon oyuncu, League of Legends’daki sakallı başıbozuk şampiyon 
Olaf’ın Işık Muhafızı Olaf kostümünü içeren bağış paketini alarak ve Wild Rift, Legends of Runeterra ve Teamfight Tactics 
oyunlarındaki görevleri tamamlayarak ışığın askerleri olan Işık Muhafızları’na katıldı. 

Işık Muhafızları, Runeterra dünyasındakileri korur ve “iyiliğin gücü” olarak görülür. Işık Muhafızları kampanyasının bir parçası 
olarak oyunculardan kendi topluluklarında iyiliğin gücü olmalarını ve en sevdikleri kâr amacı gütmeyen kuruluşu aday 
göstermelerini istedik. 19.000’den fazla oyuncu kendi yerel topluluklarındaki kâr amacı gütmeyen bir kuruluşu aday gösterdi. 
Bunun sonucunda 10 bin dolarlık topluluk bağışı alacak 18 farklı ülkeden 11 farklı alanda 30 kuruluş seçildi.

Işık Muhafızları Bağış Kampanyası

“Işık Muhafızları girişiminin, Riot ekosistemindeki oyuncular 
arasında bu kadar büyük bir tutku uyandırmasına tanıklık 
etmek inanılmazdı. En tutkulu oyuncular tarafından 
sevilerek aday gösterilmiş 30 kâr amacı gütmeyen kuruluşu 
destekleyebilmek bizi gururlandırıyor.“
Jimmy Hahn, Kıdemli Toplumsal Etki Yöneticisi

Kazanan 30 Kuruluş ve  
Destekledikleri Amaçlar:
América	Solidaria	Argentina	(Arjantin)	-	Yoksulluğa	Son

APAE	Brasil	(Brezilya)	-	Sağlıklı	ve	Kaliteli	Yaşam

Ape	Action	Africa	(Birleşik	Krallık/Kamerun)	-	Karasal	Yaşam	

Asian	American	Success	Inc.	(ABD)	-	Nitelikli	Eğitim

BeLonG	To	(İrlanda)	-	Toplumsal	Cinsiyet	Eşitliği	

Blue	Dragon	Children’s	Foundation	(Vietnam)	-	Yoksulluğa	Son	

Clean	Up	Australia	(Avustralya)	-	İklim	Eylemi	

Coalition	for	Rainforest	Nations	(Hollanda)	-	İklim	Eylemi

Cordem	ABP	(Meksika)	-	Toplumsal	Cinsiyet	Eşitliği	

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P	(Meksika)	-	Sağlıklı	ve	Kaliteli	Yaşam

Fundación	Minga	Valpo	(Şili)	-	Nitelikli	Eğitim	

Fundación	Superación	Pobreza	(Şili)	-	Yoksulluğa	Son	

Genesis	Women’s	Shelter	(ABD)	-	Toplumsal	Cinsiyet	Eşitliği	

Ingenium	ABP	(Meksika)	-	Sağlıklı	ve	Kaliteli	Yaşam

Instituto	Vovô	Chiquinho	(Brezilya)	-	Nitelikli	Eğitim

LÖSEV	(Türkiye)	-	Sağlık	ve	Kaliteli	Yaşam

Maslow	Project	(ABD)	-	Yoksulluğa	Son	

Metropolitan	Organization	to	Counter	Sexual	Assault	(ABD)	-	Toplumsal	Cinsiyet	Eşitliği	

Plan	International	Japan	(Japonya)	-	Nitelikli	Eğitim

Prairie	State	Legal	Services	(ABD)	-	Barış,	Adalet	ve	Güçlü	Kurumlar	

Shatterproof	(ABD)	-	Sağlıklı	ve	Kaliteli	Yaşam

Société	Protectrices	des	Animaux	(Fransa)	-	Karasal	Yaşam

SPEAR	Islington	(Birleşik	Krallık)	-	Eşitsizliklerin	Azaltılması	

Story	Tapestries	(ABD)	-	Nitelikli	Eğitim

The	Nature	Conservancy	(ABD)	-	İklim	Eylemi

The	Table	Community	Food	Centre	(Kanada)	-	Açlığa	Son

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV	(Almanya)	-	Sağlıklı	ve	Kaliteli	Yaşam

WAI	Wanaka	(Yeni	Zelanda)	-	Sudaki	Yaşam

WaterAid	(ABD)	-	Temiz	Su	ve	Sanitasyon

World	Wildlife	Fund-SA	(İspanya)	-	Karasal	Yaşam

20
2

1 
| Y

IL
I 

G
Ö

Z
D

EN
 G

EÇ
İR

İY
O

R
U

Z

https://www.riotgames.com/tr/haberler/gelisim-gunleri-kuresel-topluluk-bagisi-kazananlari
https://www.riotgames.com/tr/haberler/gelisim-gunleri-kuresel-topluluk-bagisi-kazananlari
https://americasolidaria.org/
https://apae.com.br/
https://www.apeactionafrica.org/
https://aasuccess.org/
https://www.belongto.org/
https://www.bluedragon.org/
https://www.cleanup.org.au/
https://www.rainforestcoalition.org/
https://cordem.org.mx/
https://www.aquinadieserinde.org.mx/
https://mingavalpo.cl/
http://www.superacionpobreza.cl/
https://www.genesisshelter.org/
https://ingenium.org.mx/
http://www.projetochiquinho.com/
http://www.losev.org.tr/v6
https://www.maslowproject.com/?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667XNThQMAsm1WblapqsVpbbxFUNk_f3bPGIl9JWgeIa3r11oyZIlYzwaAjJcEALw_wcB
https://www.mocsa.org/
https://www.plan-international.jp/english/
https://www.pslegal.org/
https://www.shatterproof.org/
https://www.la-spa.fr/
https://resurgo.org.uk/programmes/islington/
https://storytapestries.org/
https://www.thetablecfc.org/
https://www.kinderkrebshilfe-harz.de/
https://waiwanaka.nz/
https://www.wateraid.org/us/
https://www.wwf.es/


Tüm işlemlerin ardından VALORANT 
oyuncularının İyiliği Paylaş Paketi alımlarından 
5,5 milyon dolar daha toplandı

5,5 milyon dolar

Riot’un karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT 
dünya genelinde aylık 14 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir 
seneyi geride bıraktı.
VALORANT’ta oyuncular oyun içi eşyalarını kaplamalar ile kişiselleştirebiliyor. Oyunun 
ilk yıldönümünün bir parçası olarak oyunculardan geri gelmesini istedikleri dört eski 
kaplamayı oylamalarını istedik. Oyuncuların en sevdikleri kaplamalar belirlendikten 
sonra bu kaplamalar oyuncuların oyun içi Mağaza’dan alabilecekleri bir paket hâline 
getirildi. Silah kaplamalarından elde edilen gelirlerin %50’si ve aksesuarlardan elde 
edilen gelirlerin %100’ü doğrudan Toplumsal Etki Fonu’na aktarıldı.

VALORANT İyiliği Paylaş Paketi

1.0 BAĞIŞ KAMPANYALARI

Engage for Good, Golden Halo 
Ödülü’nü ikinci kez Riot’a verdi

2020 yılında League of Legends oyuncuları bir araya 
gelerek dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ve kâr amacı 
gütmeyen 46 kuruluşu desteklemek amacıyla Toplumsal 
Etki Fonu için 6 milyon dolar bağış topladı.
2021 yılındaysa iyi amaçları ticaretle tek bir çatı altında buluşturmak için 
çalışan bir kuruluş olan Engage for Good, Şafakgetiren Karma kampanyası 
boyunca oyuncuların topladığı bağış sebebiyle Riot’a en yüksek kurumsal sosyal 
sorumluluk ödülü Golden Halo’yu verdi.

Şafakgetiren Karma Golden Halo 
Ödülü’nü Kazandı
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2.0
TOPLUMSAL ETKİ FONU
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Birçok oyuncu için yeni bir 
yaklaşım olabileceğinden bu 
raporda Toplumsal Etki Fonu’nun 
işleyişini açıklamanın önemli 
olabileceğini düşündük:

—
Riot Games’den ayrı bir oluşum olan Toplumsal Etki Fonu sayesinde dünyadaki en büyük sorunları çözmek için çabalayan çeşitli küresel 
kuruluşlara doğrudan yatırım yapabiliyoruz. Uluslararası kuruluşlara bağış yapmak karmaşık bir süreç fakat bu bağış modeli sayesinde 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ulaşarak oyuncuların yaşadıkları yerlerde olumlu etkiler bırakabiliyoruz.

Böylece Toplumsal Etki Fonu ile dünyanın her yerindeki topluluklara fayda sağlayabiliyoruz. Bu yapı ile birlikte kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların seçimini oyunculara bırakıyor, neredeyse her ülkeye fon dağıtabiliyor ve yardım fırsatı doğduğunda hemen harekete 
geçebiliyoruz. Toplanan fonların büyük bir çoğunluğu, oyuncuların seçtiği amaçlar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılıyor. 
Örneğin Işık Muhafızları girişiminde oyuncuların seçecekleri kâr amacı gütmeyen kuruluşun Toplumsal Etki Fonu’ndan 10 bin dolarlık 
bağış alma şansı vardı.

Toplumsal Etki Fonu kâr amacı gütmeyen bir girişim ve küresel 
olarak toplumsal etki çabalarımızın itici gücü. ImpactAssets 
ortaklığında yürütülen bu fon sayesinde oyuncuların yardım 
elleri çok daha uzaklara ulaşabiliyor ve böylece daha çok 
insana uzun vadeli yardımlarda bulunabiliyorlar.

2.0 TOPLUMSAL ETKİ FONU

ŞU BÖLGELERDEKİ KÂR AMACI 
GÜTMEYEN KURULUŞLAR

Kuzey 
Amerika

Avrupa Asya-Pasifik Orta Doğu/
Kuzey Afrika

Latin 
Amerika

KARŞILIKSIZ DESTEKLENMEKTEDİR:

“Küresel bir şirket olarak topluluklarımızdaki en büyük sorunların 
bazılarını ele alırken yine küresel bir yaklaşım izlemenin önemli 
olduğuna inanıyoruz. Toplumsal Etki Fonu’nun yapısı sayesinde 
Riot olarak dünyanın her yerindeki oyuncuların en önemli sorunlarını 
çözebilmek için onları harekete geçirebiliyoruz.”
Jeffrey Burrell, Kıdemli Toplumsal Etki Direktörü
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Riot Games Toplumsal Etki 
Fonu şunları desteklemez:
• Kurumsal marka yaratma 
girişimleri ya da işe alım etkinliği 
sponsorlukları

• Çalışan bağış yönlendirmesi 
(bununla direkt olarak Riot ilgilenir)

• Kanunlara göre siyasi ya da dini 
olarak tanımlanan kuruluşlar

—
Toplumsal Etki Fonu tarafından yapılan bütün 
bağış, yatırım ya da destek önerileri bağımsız 
bir üçüncü taraf olan ImpactAssets tarafından 
uygunluk, amaca hizmet ve koşullara uyum 
açısından incelenir ve onaylanır.

Kuruluşundan bu yana 
yapılan bağış miktarı

17  
milyon dolar 25 ülkede bağış yapılan 

kuruluşların sayısı

400

2.0 TOPLUMSAL ETKİ FONU



3.0
İLKELERİMİZ
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3.0 İLKELERİMİZ

Toplumsal Etki misyonumuz Riot’un özgün 
yön ve kaynaklarından yararlanarak tüm 
paydaşlarımız için olumlu ve uzun vadeli bir etki 
bırakmak. Çalışmalarımızda ilgili alanlarda katkı 
sağlayabileceğimiz dört temel ilkeye odaklanıyoruz: 
Fırsat, Eğitim, Vatandaşlık ve Sürdürülebilirlik.
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Amacımız geçmişlerine 
bakılmaksızın tüm insanların 
eşit ölçüde adil, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam sürmelerine 
yardım etmek. Böylece bu 
kişiler kendi potansiyellerinin 
farkına varabilirler.

3.0 İLKELERİMİZ

02 EĞİTİM

→ 01 FIRSAT

03 VATANDAŞLIK

04 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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2021 yılında Gameheads ve Colorstack 
adındaki kâr amacı gütmeyen ve siyahi oyun 
geliştiricilerinin sayıca artmasına odaklanan iki 
kuruluşu destekledik.
Toplumsal Etki ekibimiz desteklenecek kâr amacı 
gütmeyen kuruluşu seçmek için siyahi Riotçular için 
kurulan insan kaynakları grubu Riot Noir’la birlikte 
çalıştı. Gameheads, azınlık mensubu gençlere başarılı 
olabilmeleri için gereken teknolojik ve yaşamsal becerileri 
sunan bir teknoloji eğitimi programı. ColorStack ise 
teknoloji alanında başarılı kariyerlere adım atan siyahi ya 
da Latin kökenli Bilgisayar Bilimleri alanı mezunu sayısının 
artmasını hedefler. Riot gibi Gameheads ve Colorstack 
de yeterince temsil edilmeyen gruplar için video oyun ve 
teknoloji alanlarında kariyer imkânı sunmayı amaçlıyor. 
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu amaç doğrultusunda 
atacakları adımları görmek için sabırsızlanıyoruz.

Irksal Eşitlik Bağışı

3.0 İLKELERİMİZ

Girişimlerini desteklemek için Gameheads ve 
Colorstack’e ayrı ayrı 95 bin dolar bağışlandı

190 bin dolar

Reboot Representation, ABD’de Bilgisayar Bilimleri bölümünden 
mezun olan azınlık mensubu kadınların sayısını iki katına çıkararak bu 
kadınlar için teknoloji alanındaki farkı kapatmayı amaçlar. Riot olarak 
bu amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olabilmek için art arda üç yıl 
birlikte çalıştık. 

COVID-19’un eğitim sistemi üzerindeki etkileri büyük olsa da biz 
üç sene daha Reboot’u destekleyerek azınlık mensubu kadınları 
Bilgisayar Bilimleri bölümünde eğitim almalarından alıkoyan tüm 
engelleri aşmaya kendimizi adadık.

LİSEDEYKEN KURULAN BAĞLANTILAR

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

AKRANLARDAN VE/VEYA DANIŞMANLARDAN 

OLUŞAN TOPLULUKLAR

AKADEMİK DESTEK

STAJYER ALIMINA TEŞVİK ÖDEMESİ

KARİYER PLANLAMA KAYNAKLARI 

VE FIRSATLARI

—
Koalisyon üyeleri bu amaca ulaşmak için 12 milyon dolardan 
fazla bağış sözü verdi ve 17 programı desteklemek için bağış 
yaptı. Siyahi, Latin kökenli ya da Amerika yerlisi kadınları 
bilişim ve teknoloji alanlarında yetiştirmeyi ve sektördeki 
yerlerini sağlamlaştırmayı amaçlayan bu programlar, bunu 
aşağıdakilerin bir ya da daha fazlası aracılığıyla yapmaktadır:

Reboot Representation
Vaka sayısı azaldıktan sonra bile salgının etkileri sürüyor. Dolayısıyla Riot 
olarak bu durumdan en çok etkilenen topluluklara yardım edebilmenin 
yollarını araştırdık. Bunun için İş ve Topluluk Dayanıklılık Yatırım Fonu’nu 
desteklemek amacıyla ImpactAssets ile birlikte çalıştık. COVID-19 
sürecinde meydana gelen ekonomik gerilemeden bazı finansal sektörler 
çok fazla etkilendi. Bu finansal sektörler tarafından genel olarak yeterli 
hizmet görmemiş topluluklara bu yatırım fonu sayesinde gerekli finansal 
kaynak, hizmet ve destek sağlanıyor.

Etki Araştırması

—
Örneğin bir Community Development Financial 
Institution (Finansal Toplum Kalkınması Kuruluşu) olan 
Hope Enterprise, yeterli hizmet görmeyen toplulukların 
kuşaklardır süregelmiş yoksulluklarını durdurabilmek için 
onların yıkıcı olmayan finansal ürünlere erişebilmelerini 
sağlayacak ekonomik fırsatlar oluşturur.
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Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat 
ve matematik eğitimi ile sosyal ve 
duygusal öğrenme imkânları sunarak 
ve bu imkânlara erişimi kolaylaştırarak 
öğrencileri geleceğin ekonomisindeki 
işlere hazırlamayı hedefliyoruz.

→ 02 EĞİTİM

01 FIRSAT

03 VATANDAŞLIK

04 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Riot, 2017 yılından beri Girls Who Code’u gururla destekliyor. 2021 
yılında şu zamana kadarki (sanal da olsa) en büyük sınıfımızı açtık.
Yaz boyunca 60 lise öğrencisi programa katıldı ve çeşitli birimlerde görev alan Riotçulardan ders alma 
şansına sahip oldular. Program boyunca bilgisayar biliminin gerçek hayatta nasıl uygulandığına tanıklık 
ettiler ve iklim değişikliği, down sendromu farkındalığı ya da hızlı moda gibi tutkulu oldukları amaçlarla 
ilgili eylemci araçlar tasarladılar.

Girls Who Code 

3.0 İLKELERİMİZ

2019 2020 2021

20

40

60  —

2019’da dersler 17 
öğrenciyle başladı; bu sayı 
2020 yılında 35’e, 2021 
yılında ise 60’a ulaştı.

—
Ardından gelen ikinci senemizde yaz programına katılan öğrenci 
sayısı neredeyse ikiye katlandı. Riot ve Girls Who Code birçok 
sektörde daha farklı bakış açıları kazandırmak için bir kadın 
mühendis havuzu oluşturma amacını paylaşıyor.
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Salgın süreciyle birlikte ruh sağlığı sorunları da toplumun gündemi haline geldi. Bunun sonucunda da bu 
sorunlar daha önce hiç olmadığı kadar öncelik kazandı zira insanların sağlıkları, eğitimleri ve kariyerleri 
etkileniyordu. İçerik üreticilerinin onları takip eden kitleyle kişisel bir bağ kurabilme ve hayatlarında 
gerçek bir etki oluşturabilme kabiliyetleri var. Özellikle gençler, ruh sağlığı sorunları için bilindik yardım 
hizmetlerindense içerik üreticilerini ve fenomenleri tercih ediyorlar. Gitgide yayılan bu akımdan dolayı The 
Public Good Projects ile bir araya gelerek içerik üreticilerinin, yayıncıların ve moderatörlerin ruh sağlığıyla 
ilgili konularda daha dikkatli konuşabilmelerine yardımcı olmak için ruh sağlığının korunmasıyla ilgili 
ücretsiz kılavuz ve kaynaklar hazırladık.

İçerik Üreticileri için Ruh 
Sağlığı Kaynakları

3.0 İLKELERİMİZ

Bu kaynakların yanı sıra kendine zarar vermeyi 
veya intihar etmeyi düşünen ya da konuşacak 
birine ihtiyaç duyan oyunculara yardımcı olabilmek 
için Crisis Text Line’la birlikte çalışıyoruz.
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https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/
https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/
https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/
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Hem yüz yüze hem de 
çevrimiçi ortamlarda kapsayıcı 
ve destekleyici toplulukları 
teşvik etmeyi, oluşturmayı ve 
korumayı amaçlıyoruz.

02 EĞİTİM

01 FIRSAT
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COVID-19 salgını 2021 yılında da büyümeye devam ederken Riot olarak salgından etkilenen toplulukları 
platformlarımız üzerinden insanları aşı olmaya teşvik ederek desteklemeye devam ettik. Aşıyla ilgili doğru 
bilgiler paylaşabilmek için Beyaz Saray ve ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla birlikte çalıştık.  

Ayrıca Kuzey Amerika’nın her yerine yayılmış içerik üreticisi ağımızdan izleyicilerini nasıl aşı olunabileceğine 
dair bilgilendirmelerini istedik. Sosyal medyada sürdürdüğümüz #VaxedTogether kampanyasının bir 
parçası olarak içerik üreticilerinin hediye edebilmesi için Hemşire Akali, Doktor Kennen ve Cerrah Shen 
kostümlerini içeren bir tıbbi kostüm paketi tasarladık. ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı özellikle bu 
çalışmaların aşıyla ilgili bilgi kirliliğiyle mücadelede büyük önem taşıdığını ifade etti.

COVID-19 Aşı Eğitimi

3.0 İLKELERİMİZ

Kamu spotlarımız, League of Legends 
Championship Series ve VALORANT 
Champions Tour espor yayınlarımızla  
1,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı

1,5 milyon
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https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181
https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181


3.0 İLKELERİMİZ

Riot, ImpactAssets’le birlikte çalışarak COVID-19’un ABD’de yayılmasını çeşitli girişimlerle 
önleyebilmek için 500 bin dolar bağışladı. Yapılan bağış aşı farkındalığını arttırmakta, güven 
oluşturmada ve sağlık hizmetlerinde eşitliği sağlamakta kullanıldı. Toplumsal Etki Fonu’ndan gelen 
destekle beraber Stop the Spread, yeterli aşı erişimine sahip olmayan yerlerde 30’dan fazla aşılama 
bölgesinin kurulmasına yardımcı oldu.

“Stop the Spread” COVID Desteği

500 bin dolar
ImpactAssets’i desteklemek için 
bağışlandı

30’dan fazla
Aşılama bölgesi kuruldu

Tüm dünyada depremlerden fırtınalara tüm kriz anlarında insanların acil yardıma ihtiyaçları var. 
Riot Games’in Acil Durum Müdahale Fonu’nu oluşturmak için 2016 yılından beri Uluslararası Tıp 
Derneği’yle (International Medical Corps) birlikte çalışıyoruz. Bu fon şu ana kadar 15 ülkede 19 doğal 
afette acil durum müdahalelerine destek oldu. Geleceğe dönük desteklerimiz sayesinde acil durum 
desteğimizi Uluslararası Tıp Derneği’nin en çok ihtiyaç duyduğu yerlere, genellikle afet yaşandıktan 
sonraki 36 saat içerisinde ulaştırabiliyoruz.

Doğal afetlerin yaşandığı bölgeler acil yardıma muhtaç ancak ne yazık ki tüm dünya son iki senedir 
COVID-19’dan dolayı benzer zorluklarla karşılaşıyor. Riot, Uluslararası Tıp Derneği’nin Filipinler’deki 
COVID-19 yardımlarının ilk destekçilerinden oldu. Dernek 5,8 milyondan fazla kişisel koruyucu 
ekipman dağıttı ve 36.000 insana çadır, hastane yatakları, farkındalık kampanyaları ve oksijen 
kaynaklarıyla yardımcı oldu.

Uluslararası Tıp Derneği

5,8 milyon
Koruyucu ekipman dağıtıldı

36 bin
İnsana gerekli kaynaklar 
ulaştırıldı
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Nisan ve aralık aylarında, bir içerik üreticisi topluluğu olan OfflineTV’nin düzenlediği bir dizi 
VALORANT bağış turnuvasını desteklemek için Kuzey Amerika’daki topluluk ekibimizle birlikte 
çalıştık. Pokimane, Scarra, Disguised Toast, Valkyrae gibi oyun dünyasının büyük isimleri ve 
yayıncıları kâr gütmeyen bir kuruluş seçti ve bu kuruluşun amacı uğruna en çok bağışı toplamak 
için oyun oynadılar. Seçtikleri kâr amacı gütmeyen kuruluşların bazıları şunlardı: The Children 
Foundation, Stop AAPI, The ACLU Foundation ve Rise Aboce the Disorder.

OfflineTV Bağış 
Turnuvaları

3.0 İLKELERİMİZ

15 bin dolar destek yapılan iki turnuvada 
toplamda 88 bin dolar bağış toplandı

88 bin dolar
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İklim değişikliğindeki 
etkimizi kısıtlamayı ve iş 
faaliyetlerimizi sürdürülebilir 
bir şekilde yürütmeyi 
amaçlıyoruz.

02 EĞİTİM

01 FIRSAT

03 VATANDAŞLIK

→ 04 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



3.0 İLKELERİMİZ

01 KAÇIN
Temiz enerji şebekeleri ve 
yenilenebilir enerji kaynakları 
aracılığıyla emisyon yayılımından 
mümkün olduğunca kaçınacağız.

02 AZALT
Doğrudan tedarik zinciri ve 
faaliyetlerimiz aracılığıyla toplam enerji 
tüketimimizi azaltacağız.

03 ETKİSİNİ HAFİFLET
Kaçınamadığımız ya da azaltamadığımız 
durumlarda enerji kullanımımızı bilimsel karbon 
dengeleme yöntemleriyle dengeleyeceğiz.

Odaklandığımız yeni ilkemizi sunmaktan 
heyecan duyuyoruz: Sürdürülebilirlik. Stratejimiz  
genel olarak şu üç önceliği izleyecek:
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Ezreal’ın aksine bizim bir haritaya ihtiyacımız var... Hiç bilmediğimiz 
şeyler hakkında bir fikrimiz yok. Bu nedenle ilk işimiz toplam sera gazı 
emisyonumuzu ölçmek oldu. Yeni oyunlarımızın piyasaya sürülmesiyle birlikte 
küresel karbon ayak izimiz de artmakta. Artık yeni oyunlarımızın çevreye olan 
etkilerini anlayabiliyoruz ve böylece karbon ayak izi sorununu çözebilmek için 
spesifik hedefler ve planlama stratejileri üzerine çalışabiliyoruz.

Sürdürülebilirlik Planımızı 
Uygulamaya Başlıyoruz

3.0 İLKELERİMİZ
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2021 Dünya Günü’nde tam zamanlı Riotçuların toplam karbon emisyonlarını 
hesapladık ve Eden Reforestation Projects’e bu miktar kadar bağış yaptık. 
ERP her gün neredeyse bir milyon ağaç dikiyor ve dünyanın en ücra 
köşelerindeki bazı ülkelerde iklim değişikliği ile mücadele edebilmek ve 
işçilere adil ücretler ödenmesini sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Riotçular için Dünya Günü 
Dengelemeleri

ERP her gün neredeyse 1.000.000 
adet ağaç dikiyor1 milyon
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4.0
RIOTÇU ETKİLEŞİMİ
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Riotçular kendi yerel toplulukları ve önemsedikleri amaçlar için gönüllü 
çalışmalardan bağış yapmaya kadar her türlü yardımda bulunmaya 
daima hazırdır. Geçtiğimiz birkaç senenin zorluklarına rağmen Riotçular, 
dünyadaki herkes gibi metanetli oldu ve kendilerini etraflarındaki insanlara 
yardım etmeye adadı.

4.0 RIOTÇU ETKİLEŞİMİ

Biz	de	yıl	boyunca	bu	yardım	fırsatlarının	gerçekleşmesini	sağladık.	Bunun	yanı	sıra	Riotçuların	kişisel	
olarak	önemsedikleri	kuruluşlara	zaman	ve	bağış	desteklerini	ulaştırabilmelerine	yardımcı	olmak	istedik.	
Bu	nedenle	Riotçuların	bağış	ve	gönüllü	çalışma	isteklerini	desteklemek	istedikleri	kâr	amacı	gütmeyen	
dernek	ve	kuruluşlara	yönlendirdik.

602
Riotçu, Cybergrants aracılığıyla 
bağış yönlendirmesi 
programımızı kullandı

381
Kâr amacı 
gütmeyen kuruluş 
desteklendi

255 bin dolar
2021 yılında yönlendirilen 
Riotçu bağışları LOS ANGELES 

MERKEZİMİZ
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Geçtiğimiz sene altıncısını düzenlediğimiz Küresel Hizmet Ayı’nda dünyanın çeşitli yerlerinde 
bulunan 20 ofisimizdeki ekiplerimiz farklı ve özgün yollarla ihtiyacı olanlara yardım eli uzattı.

Hong Kong ve Singapur stüdyolarımız Press 
Start Academy’yle işbirliği yaparak o bölgede 
yaşayan çocuklar için bir karakter atölyesi 
düzenledi. 8-14 yaş arasındaki çocuklar, 
gönüllü çalışanlarla birlikte kendi League of 
Legends evreninden esinlenmiş karakterlerini 
oluşturdular. Ardından illüstrasyon 
sanatçılarımız bu karakterleri hayata geçirdi.

Riotçular Dünyanın Dört Bir Yanında
4.0 RIOTÇU ETKİLEŞİMİ

Riotçular haritalara pek düşkün. Gerçekten 
öyle. Biz de bu düşkünlüğümüzü iyi bir amaca 
yönelttik ve Riotçular olarak Güney Sudan’a ait bir 
bölgenin haritasını çıkartabilmek için Humanitarian 
OpenStreetMap Team’le birlikte çalıştık. Uzak 
bölgelerde yaşayan insanlara aşı dağıtımının 
yapılabilmesi çok zor olduğu için biz de öncelikli 
nüfus gruplarının saptanmasına ve aşı için gerekli 
erişimin sağlanmasına yardım ettik.

Brezilya’daki Riotçular, ihtiyaç sahiplerine duş ve sıcak 
su sağlayan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan 
Banho Solidário SAMPA ile beraber çalıştı. Ayrıca 
Riotçular bir araya gelip bu kuruluşun ihtiyacı olana 
ulaştırabilmesi için birçok kışlık kıyafet de bağışladı. 
Yapılan her kıyafet bağışı için Banho Solidário 
SAMPA’ya 150 Brezilya reali bağışlama sözü de verildi. 
Tüm bu çalışmanın sonunda 13 bin Brezilya reali 
(2500 Amerikan doları) bağış toplandı.

Riot Brezilya’dan kışlık kıyafet 
bağışları ve maddi destek

Hong Kong ve Singapur’daki 
çocuklara karakter atölyesi

Avrupalı, Orta Doğulu, Afrikalı ve Kuzey 
Amerikalı Riotçular Güney Sudan’ın bir 
kısmının haritasını çıkarttı
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https://www.riotgames.com/en/news/riots-global-service-month-2021


4.0 RIOTÇU ETKİLEŞİMİ

Avrupa, Şanghay ve Los Angeles’taki Riotçular 
oldukça fazla terim ve bölgesel farklılıkların 
bulunduğu işaret dilini öğrenmek için kurs 
aldılar. Kursun bir parçası olarak Riotçular işitme 
engelli kültürünü ve dünyadaki işitme engelli 
toplulukların karşılaştığı zorluklara karşı nasıl 
daha duyarlı olabileceklerini de öğrendiler.

Bütün bunların yanı sıra İrlanda’da Foyle Search and 
Rescue’ya arama kurtarma faaliyetlerinde yardımcı 
olacak bir dron programı kurmak için Hypixel 
Studios’taki dostlarımızla işbirliği yaptık. Dronlar, 
İrlanda’nın kuzeybatısında bulunan ve 129 km 
uzunluğundaki derin ve yüksek akıntılı Foyle Nehri’ni 
aramada kullanılacak. Foyle Search and Rescue 
1993’te kurulduğundan beri tehlike altındaki 1000’den 
fazla insana yardımcı olmuştur. Üzerlerinde bir termal 
görüntüleme kamerasının da bulunacağı dronlar, 
arama kurtarma görevlilerinin insanları daha hızlı ve 
kesin sonuçlarla takip edip bulabilmesini sağlayacak.

Riot, Los Angeles’ta Jordan Lisesi öğrencilerine 
hediye edilecek öğrenci başarı çantaları 
hazırlamak için City Year LA ile çalıştı. Riotçular 
gelecek öğretim yılında gerekecek okul 
malzemelerini içeren çantaların hazırlanması için 
sanal sınıflar halinde Zoom toplantılarına katıldı.

Los Angeles’taki Riotçular bir araya gelerek 
öğrencilerin başarısı için çantalar hazırladı

Avrupa, Şanghay ve Los Angeles’taki 
Riotçular işaret dili öğrendi

Riot, İrlanda’da dron girişimleri için 
Hypixel Studio ile çalıştı
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Kampüsümüzün kafeterya personellerinin elinden çıkmış Yukarılı Şekerlemesi ve Jinx’in Çikolata 
Bombası gibi Arcane temalı ve lezzetli fırın ürünlerinin satıldığı bir kermes düzenlendi. Kermes 
boyunca Los Angeles’ta toplumdaki evsizlere yardım eli uzatan kâr gütmeyen kuruluş  
The People Concern için 36 bin dolar bağış toplandı.

Arcane Fırın Ürünleri 
Kermesi

4.0 RIOTÇU ETKİLEŞİMİ

“Arcane’in bu kadar büyük ve başarılı olmasının 
sebebi kesinlikle oyuncular. Bunu aklımızdan 
asla çıkarmıyoruz. İçeriği ne olursa olsun 
kampanyalarımızla oyunculara ve topluluğa 
her zaman destek olmak istiyoruz.”
Sue-Min Koh, Toplumsal Etki Program Yöneticisi

Toplumdaki evsiz kişilere yardım eli uzatan ve Los Angeles’ta kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan The People Concern’e bağışlandı

36 bin dolar

League of Legends haritasından gelen isminin hakkını layığıyla veren Summoner’s Whiff (Sihirdar 
Kokusu), Riotçuların çok sevdiği bir diğer bağış kampanyasıdır. Bu kampanya süresince mumlar 
ve başka hediyelikler satıldı ve Ocean Conservancy için 27 bin dolar toplandı. Satılan mumlar, 
hobi olarak mum yapan ve bu hobiyi iyiliğe dönüştürmek isteyen iki Riotçu tarafından yapıldı. Bu 
da topluluğa yardım etmenin yalnızca şirkette değil, Riotçularımızın gündelik yaşamlarında da en 
yüksek önceliğe sahip olduğunu gösteren pek çok örnekten birisi.

Summoner’s Whiff

Okyanusların günümüzdeki sorunlarını çözmek  
isteyen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan  
Ocean Conservancy için toplanan bağış

27 bin dolar
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5.0
VERİ GİZLİLİĞİ VE 
GÜVENLİĞİ
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Riot olarak oyuncuların, Riotçuların ve hayranların 
verilerinin gizlilik ve güvenliği bizim için son derece 
önemlidir. Geçerli küresel yasaları ve sektörün en iyi 
uygulamalarını takip ederek kendi küresel gizlilik ve bilgi 
güvenliği yazılımımızı yapmaya kararlıyız.

5.0 VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Oyunumuzun ilk aşamalarından son yamasına kadar her alanda sektör 
standartlarını takip ettik çünkü oyunlarımızın güvenli yazıldığından, güvenli 
çalıştığından ve güvenli kaldığından sık sık risk değerlendirmesi yaparak emin 
olmak istedik. Oyuncuların her birisine aynı ölçüde Avrupa Birliği Genel Veri 
Koruma Tüzüğü’nün kurallarına uygun asgari koruma standardı sağlıyoruz.
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2021’deki uzun çalışmalarımızın sonucunda 
Ocak 2022’de çok aşamalı doğrulamayı hayata 
geçirdik. 1,3 milyondan fazla oyuncu çoktan 
kullanmaya başladı. Oyuncuların hesaplarına 
değer verdiklerini biliyoruz ve bu doğrulama 
sistemi de her yönden ek bir koruma sağlıyor.

İki aşamalı doğrulama yaygın ve 2022’de geleceği bilinen bir özellikti 
fakat Riot olarak yalnızca kısacık birkaç yıl içerisinde büyüyüp 0’dan 
100 milyon oyuncuya eriştik. Bu nedenle bu özelliğin tüm hesap ve 
hizmetlerimize başarılı bir şekilde eklenmesi, şirketimizin tamamında 
birlik ve çaba gerektiren büyük bir görevdi. 

Ayrıca oyuncuların gizliliğine de önem veriyoruz ve bu yüzden SMS 
yerine e-posta tabanlı iki aşamalı doğrulama kullanmayı seçtik. 
Oyuncular zaten e-posta adresleri ile kayıt oldukları için daha fazla 
kişisel bilgiye ihtiyaç olmadan daha çok güvenlik sağlanmış oldu.

ÇOK AŞAMALI DOĞRULAMA

5.0 VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Sizinle ilgili neler bildiğimizi öğrenme 
hakkınız olduğunu düşünüyoruz. Bu çok 
bariz gibi görünse de çoğu zaman şirketler 
verilerinizi kendi Savaş Sisleri’nin arkasında 
saklıyor. LoL’dekinin aksine sizin her şeyi 
görebilmenizi istiyoruz.

BİLME HAKKI

Bu nedenle hakkınızda ne bildiğimizi öğrenmek 
istiyorsanız tek yapmanız gereken sormak.
2021’de kendi verilerini görmek isteyen 200 binden fazla 
oyuncuya verilerini gösterdik. Bazı bölgelerde bunu yapmamız 
zorunlu olsa da biz yine de dünya çapındaki tüm oyuncularımıza 
bu imkânı sunuyoruz. Sahip olduğumuz verilerin büyük 
çoğunluğu oyuncuların oyun bilgileriyle ilgili ki bu veriler zaten 
oyun içi istemciden de istenildiği zaman görüntülenebilir.
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6.0
TEŞEKKÜRLER
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Bu yıl başardıklarımız takım çalışması olmadan mümkün 
olamazdı. Bağış paketlerini alan ve kendileri için önemli 
amaçları aday gösteren oyunculara ve yerel topluluklara 
yardımda bulunmak için çabalarını esirgemeyen Riotçulara 
ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için her gün 
durmadan çalışan sayısız harika kuruluş ve derneğe şunu 
söylemek istiyoruz: Bunu beraber başardık.

6.0 TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER
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9	Dots

APAE	Brasil

Ape	Action	Africa

Asian	American	Success

Banho	Solidario	SAMPA

BeLong	To

Blue	Dragon	Children’s	Foundation

Boys	and	Girls	Club	of	America

Camino	Verde

China	Population	Welfare	Foundation

Clean	Up	Australia

Coalition	for	Rainforest	Nations

ColorStack

Cordem	ABP

Doctor	Piotr	Janaszek	PAY	IT	FORWARD	
Foundation

Eden	Reforestation	Project

Fondazione	La	Stampa	Specchio	dei	
tempi	onlus

Foyle	Search	and	Rescue

Fundacion	Aguas

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P

6.0 TEŞEKKÜRLER

Fundación	Minga	Valpo

Fundación	Superación	Pobreza

Gameheads

Games	for	Change

Genesis	Women’s	Shelter

GlobalGiving

Greenlight	for	Girls

Hande	fur	Kinder	e.	V.

ImpactAssets

Ingenium	ABP

Instituto	Vovó	Chiquinho

International	Medical	Corps

Kadin	Emegini	Degerlendirme	Vakfi

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	
Leukemia

Maslow	Project

Metropolitan	Organization	to	Counter	
Sexual	Assault

Nochlezhka

North	Austin	Community	Center

Norwegian	Refugee	Council	USA

Plan	International	Japan

—
2021 Kurumsal Ortaklarımız

9	Dots

Active	Minds

China	Population	Welfare	Foundation

CHOC	Walk

City	Year	Los	Angeles

ColorStack

Crisis	Text	Line

Cybergrants

Eden	Reforestation	Project

Foyle	Search	and	Rescue

Gameheads

Games	for	Change

Girls	Inc

Girls	Who	Code

Global	Giving

Goodera

Humanitarian	OpenStreetMap

ImpactAssets

International	Medical	Corps

LA	Food	Bank

Make	A	Wish

Prairie	State	Legal	Services

Romi’s	Way

Serendipity	Healthcare	Foundation

Shanthi	Maargam

Shatterproof

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

Société	Protectrice	des	Animaux

SPEAR	Islington

SPORT	DANS	LA	VILLE

Story	Tapestries

Story	Tapestries

Te	Aud	Romania

The	Branch	Foundation

The	Nature	Conservancy

The	Table	Community	Food	Centre

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV

WAI	Wanaka

WaterAid

WONDER	Foundation

World	Wildlife	Fund-SA

—
İşte karşınızda 2021 yılında destekleyip her birisine ayrı 
ayrı içtenlikle teşekkür ettiğimiz kuruluşlar:

Ocean	Conservancy

Press	Start	Academy

Public	Good	Projects

Reboot	Representation

Shanghai	iSigner	Sign	Language	Culture	Center

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

State	Farm

The	People	Concern

Women	in	Film
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https://www.9dots.org/
https://www.activeminds.org/
https://www.who.int/china/news/detail/20-05-2020-china-population-welfare-fund-to-channel-donations-from-chinese-companies-charities-and-individuals-towards-covid-19-solidarity-response-fund-for-who#:~:text=About%20China%20Population%20Welfare%20Fund&text=Founded%20on%20June%2010%2C%201987,Commission%20with%20independent%20legal%20status.
https://www.chocwalk.org/
https://www.cityyear.org/los-angeles/
https://www.colorstack.org/
https://www.crisistextline.org/
https://impact.cybergrants.com/
https://www.edenprojects.org/
https://www.foylesearchandrescue.com/
https://gameheadsoakland.org/
https://www.gamesforchange.org/
https://girlsinc.org/
https://girlswhocode.com/
https://www.globalgiving.org/
https://goodera.com/us/
https://www.hotosm.org/
https://impactassets.org/
https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.lafoodbank.org/
https://wish.org/
https://oceanconservancy.org/
http://www.pressstart.com.hk/academy
https://publicgoodprojects.org/
https://www.rebootrepresentation.org/
http://www.cslized.com/EN/index.html
http://www.ihenghui.cn/about_us
https://www.statefarm.com/about-us/corporate-responsibility
https://www.thepeopleconcern.org/
https://womeninfilm.org/
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