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YEREL BIR YEMEK 
BANKASIYLA ÇALIŞIN
Yerel gıda bankasının görevlileri kampan-
yanızın başarılı olması için gerekli tecrübe 
ve uzmanlığa sahiptirler. Toplumda kimin 
neye ihtiyacı olduğunu bilirler ve daha önce 
de bu işi yaptıklarından neyin işleyip neyin 
işlemeyeceğini bilirler.
Ayrıca şu yardımları da yapabilirler:

 Lojistik yardımı. 33. Zon Halkla İlişkiler 
Koordinatörü Johnny Moore, para, gıda ve 
işgücünü verdikten sonra yer seçimi, prog-
ramlama ve tanıtımını sağladı, 

 Fonların daha iyi kullanılmasını. Alım 
gücü nedeniyle daha fazla gıda alabilirler.

 Gıdanın dağıtımının koordinasyonu . 
En çok ihtiyaç duyulan yere ulaşırlar.

KULÜPLERİMİZ

Baş bahçıvan Alex Portelli 
gönüllü olarak çalıştığı Kuzey 
Carolina'da Marion kasabasında 
ilk öğretim okulunda öğle yeme-
ğini yerken, kafeterya'da iki kardeş 
öğrenci yanına oturdu. Marion 
Rotary Kulübü Başkanı Portelli, 
çocuklardan birinin yemeğini çıka-
rıp yemeğe başladığını gördü. Diğer 
kardeşe, senin yemeğin nerede diye 
sorunca aldığı cevap "Bugün benim 
yemek yeme günüm değil" oldu. 
İşte bu tür kişisel olaylar bizleri 
bazı konuların içine çekiyor. Por-
telli halen bulunduğu bölgenin 
yerel gıda danışma konseyi baş-
kanı ve Rotary 33-34 zonları "Açlığa 
Meydan Okuma" girişiminin aktif 
katılımcısı.

Bir çok yerde Rotaryenler 
insanlara, özellikle de çocuklu aile-
lere yardım edip ihtiyaç duydukları 
gıdayı temin etmek için kampan-
yalar düzenliyorlar. Korona virüs 
pandemisi sonucu okulların 
gıda programları ve insanların iş 
durumlarının etkilenmesi nede-
niyle bu konuda ihtiyaç ciddi olarak 
büyüyor. Birleşmiş Milletler Guda 
ve Tarım Organizasyonuna göre, 
COVID-19 pandemisi bu yıl dün-
yada 132 milyon kişinin daha az 
beslenenler kategorisine girebile-
ceğini belirtiyor.

Siz de toplumunuzda bir gıda 
kampanyası mı yapmak istiyor-
sunuz? Başarılı olabilmeniz için 
sizlere bazı fikirler ve ipuçları 
veriyoruz.   

               — maureen vaught

İhtiyacı  
gidermek
Başarılı gıda kampanyası 
nasıl organize edilir?

EL KITABI

İlüstrasyon:  James Graham

Hizmet için kampanya
Kulübünüz kendi başına bir gıda yardımı kampanyası yapabilir 
veya yerel bir partner ya da gıda bankası ile çalışabilir. 
Aşağıdaki adımları takip etmek size yardımcı olabilir.

SANAL KAMPANYALAR
Pandemi döneminde kişilerin katıldığı bir 
kampanyaya alternatif arıyorsanız, kulübü-
nüzün ya da yerel bir gıda bankasının web 
sitesinde bir sayfa açıp finansal bağışları top-
layın, grubunuzun ilerlemesini takip edin ve 
destekçilerinizle güncellemeleri paylaşın.

1. Adım  
DESTEKLEMEK İÇİN BİR 
GRUP SEÇİN
Kime yardım edeceğinizi bilemiyorsanız,  
yerel bir gıda bankası ya da fırıncı ile temas 
edin. Bazı yerlerde gıda bankası olmayabilir 
ama Rotary daha büyük gıda bankaları ile 
teması gerçekleştirebilir. İhtiyacı karşılaya-
cak bir grupla çalışın.

2. Adım  
LOJİSTİK PLAN YAPIN
Bir komite kurup kampanyayı ne zaman, 
nerede ve nasıl yapacağınızı belirleyin. Üye-
lerin önerilerini alın ve onların bağlantıları 
ve uzmanlıklarından faydalanın. 

2018'den Nisan 2920'ye kadar 18 yaş altında çocukları olan 
ailelerde yiyecek temini güvensizliği artış oranı 130%       
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4. Adım  
KAMPANYANIZI TANITIN
Arizona'nın Prescott-Frontier Rotary Kulübü , 
Mayıs ayındaki gıda kampanyasında 1.5 ton 
gıda toplamalarını başarı olarak ilan etti. .

Amerikalı, 2018 yılından beri az veya çok 
az gıda güvenliği sorunu yaşıyor.37.2milyon

NE VEREBİLİRSİNİZ
Gıda Bankalarının istedikleri bazı şeyler:

 Fıstık ezmesi
 Konserve çorba
 Konserve meyve
 Konserve sebzeler
 Konserve balık
 Konserve fasulye
 Hamur (tercihen tam tahıl )
 Pirinç (tercihen kahverengi)

NE VERMEMELİSİNİZ
Buzdolabınız muz ekmeği ile dolu olabilir.
Ama gıda bankası bunları istemez:

 Soğuk tutulacak gıdalar
 Günü geçmiş gıdalar
 Artıklar
 Pişmiş gıdalar

Kaynak: Feeding America

5. Adım  
BAŞARINIZI TAKİP EDİN
Sorumluluğu hedef belirlemek ve gelişmeleri 
takip edip tanıtan, kulübünüzden ya da böl-
geden bir kişiyi "gıda şampiyonu" ilan etmeyi 
düşünün. Ayrıca gönüllü çalışma saati ve kat-
kıları da Rotary Club Central'da kaydetmeyi 
unutmayın.

3. Adım  
HEDEF BELİRLEYİN
Bunu ölçülebilir yapın: kaç kilo 
gıda toplandığı, kaç kişiye yemek 
verildiği ve toplanan para miktarı 
gibi. Etkinizi arttırabilecek olan başka 
organizasyonlardaki fırsatları da 
kollayın.

6. Adım  
BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR EDİN
Her katkıda bulunana bireysel olarak teşekkür 
edemeseniz bile, web sitenizde ve sosyal medyada 
resimleri kullanarak minnetinizi gösterin.


