Olimpos RK'nın Gökkuşağı projesi meyvelerini veriyor
Kerim Tükenmez
Antalya Olimpos 2020-21 Dönem Başkanı

B

ir Küresel Bağış olan GÖKKUŞAĞI PROJESİ ilk olarak,
2017-2018 Döneminde proje sahibi Olimpos Rotary Kulübü Derneği’nin Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi ve Aktif Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyareti
sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildi. 		
Amacı, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür,
üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını
sağlamak, engellilerin sosyal kültürel faaliyetlerini desteklemek, farkındalık yaratmak için faaliyetlerde bulunmak olan
projede yer alan dört etaptan ikisi tamamlandı.
1. Etap: Bakım atölyesi: Bedensel engellilerin eli ayağı
olan, tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımlarının yapıldığı bir atölye yaratıldı. Araçları engelli vatandaşlarımızın
bedensel engeline uygun hale getirerek onların hayatını kolaylaştırmak ve en önemlisi, oluşturulan bu atölyeden derneğe gelir sağlanması mümkün olabilmekte.
2. Etap: Eğitim; kurulan bakım atölyesi ile engelli vatandaşlarımıza gönüllü bir makine mühendisi tarafından araç
tamir işi öğretilerek onlara istihdam yaratılmaya başlandı.
Ayrıca, engelli vatandaşlarımıza bilgisayar eğitimleri verilmek amacıyla Analiz Bilgisayar Eğitim Şirketi ile anlaşmaya varıldı ve bu amaçla proje bütçesi ile 6 adet bilgisayar tüm
donanımıyla satın alınarak bir eğitim salonu oluşturuldu. Bu
dönemki eğitimlerde 83 engelliye, aldıkları eğitim sonrası
eğitime katılım sertifikaları verildi.
ve 4. Etaplarda toplumda konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve istihdam yer almakta. Gerek turizm, gerek sanayi

bölgelerinde istihdama yönelik çalışmalar başlatıp, İŞKUR,
Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Organize
Sanayi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlarla işbirliği içerisinde paneller, kampanyalar
ve çeşitli etkinlikler
düzenlenerek engelliler için istihdam fikri
aşılanması hedeflenmektedir.
Bu geniş kapsamlı
proje hem ulusal hem
de uluslararası bölge
ve kulüplerin bağışladığı 36.000 $ bütçe
ile gerçekleştirilmektedir. Bunlar sırasıyla;
Antalya,
Antalya Aspendos, Antalya
Kaleiçi, Antalya Falez, Antalya Perge, Alanya, Manavgat, Bozüyük, Adana Tepebağ, yurtdışından ise Salinas RK, Stillwater RK, Indianapolis RK, Colorado Springs RK, ikiz kulübümüz Drechterland RK.
Bölgeye ayrılmış fon (DDF:2430, 6760 (ABD), 5960 (ABD)
olmuştur.
Bu Küresel Bağış Projesi’ne inanan ve 5000 $ DDF ile destekleyen 2017-18 Dönem Guvernörü Serdar Ünlü’ye ve aynı
dönem Bölge Vakıf Komitesi Başkanı GDG Hasan Akduman ve ekibine, devam eden yıllarda
projeyi takip eden Geçmiş Dönem Guvernörleri Altan Arslan, Hakan Karaalioğlu ve 2020-21
dönemi guvernörümüz Serhan Antalyalı’ya teşekkür ederiz.
Bu projeyi 2017-2018 döneminde başlatan
Kulüp Başkanı Ümit Özkaya ve 2018-2019 dönem başkanı Mazhar Soykam, 2019-2020 dönem başkanı Erdal Atılgan’a ve projenin başladığı günden bugüne proje koordinatörlüğünü
yapan GDB Sedef Bircan’a ve projeyi destekleyen tüm kulüp üyelerine teşekkür ederim.
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