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otary Vakfının Geleceğin Vizyonu pilot bölgelerinden biri olan
5340. bölgede (Kaliforniya, ABD) yaşayan Rotaryenlerin, 2012-13
dönemindeki bölge fonlarını nasıl kullanmalarını planlamaları için iki
yılları vardı. Geçen sene, bölgedeki 26 kulübe, Afganistan, El Salvador,
Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Tanzanya’daki
büyük ve küçük ölçekli projeleri desteklemeleri için fon ayrıldı. Bu projelerden bazıları aşağıda yer alıyor.

BÖLGE B A

OKUMA YAZMA Bütçeleri 250 ile 3,000 dolar arasında fon gerektien

projelerle oniki kulüp okullara kitap temin etti, sözlükler verdi veya toplumlarındaki çocuklara kitap okudular .
MİKROKREDİ Encinitas ve La Jolla Sunrise Rotary kulüpleri düşük

gelirli 30 kadına kendi işlerini başlatmaları için 250’şer dolar
kredi temin etti.
MESKEN İYİLEŞTİRME La Mesa Sunrise Rotary kulübü dört kulüple

baraberce, gelişme zorluğu olan yetişkinlerin barındığı Noah
Evlerindeki gıda depolarını büyüttü ve orada yaşayanlar için göz
muayenesi yaparak gerekli gözlükleri temin etti.

Camp Pendleton Rotary kulübü, deniz kenarında yaşayan toplum için futbol stadyumu büyüklüğünde bir alanı dış mekan ve
hatıra bahçesi olarak düzenliyor.
SAĞLIK ÖNLEMLERİ San Diego Rotary Kulübü, Carslbad Lisesinde

aşılamanın önemini vurgulayan bir eğitim filminin prodüksüyonu ve dağıtımı için sponsor oldu.

KÜÇÜK ÖLÇEK

BARIŞ BAHÇESİ Aynı adı taşıyan deniz kuvvetleri üssünde bulunan

GÜNEŞ ENERJİSİ Del Mar Rotary kulübü, 6,500 talebenin eğitim

gördüğü Afganistan’ın Celalabad kentindeki La Jolla Garden Triangle okulunun bilgisayar laboratuvarına güneş panelleri sağladı.
GÜVENLİ PİŞİRME San Diego Coastal Rotary Kulübü, Nairobi Mas-

hariki Rotary kulübüyle, Kenya’nın ormanları yokolmuş bölgesinde yaşayan 343 aileye güneş fırınları temin etti.
SAĞLIK EĞİTİMİ Del Mar-Solana Beach Sunrise Rotary kulübü, El

Salvador’un Usulután kasabasındaki 160 aileye hizmet eden bir
sağlık kliniği işletti.
MESLEKİ EĞİTİM Lemon Grove Rotary Kulübü, bölge fonlarından

5,200 doları Meksika’nın inşaat sektöründe çalışanların eğitimi
için harcayacak.
TEMİZ SU Carlsbad Rotary Kulübü, Hindistan’da 4,500 kişinin yaşa-

dığı Mori-Podu’da bir okul, yetimhane ve hastanenin su ihtiyacını karşılayacak su arıtma sistemi ve depolama tanklarını satın
aldı ve yerine monte etti.
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AĞIŞLARI

BÖLGE BAĞIŞ
PROJESİ
PLANLAMANIN
İPUÇLARI
UFKUNUZU GENİŞLETİN
Bölge bağış projeleri Vakfın misyonunu desteklemeli ama bunun altı
odak alanında olması şart değil zira bölgeler bu ödüller için kriterleri
kendileri belirliyor. Bu esneklik sayesinde dünya genelinde yaşamları
iyileştirmek için burslar, afet yardımları, insani yardım seyahatleri ve
diğer çeşitli faaliyetlerde yaratıcı olabilirsiniz.
BİRARAYA GELİN

Bölge bağışları yerel ilkokuldaki öğrencilere kitap dağıtmak gibi basit
de olabilir ama daha büyük projelere geldiğinizde, rakamlar gücü
ifade eder. Ayrıca, bir başka kulüple lojistiği tartışmak ve sorumluluğu
paylaşmak, global bağışlar için iyi bir test alanı oluşturabilir.

BÜYÜK ÖLÇEK

BİLGİYİ PAYLAŞIN

Bölge bağışlarınız ile ilgili bilgiyi paylaşmak için teknolojinin
avantajlarından faydalanın. 5340. bölge bağış fonlarının kullanıldığı
projeleri takip etmek için ayrı bir web sitesi kullanıyor. Rotaryenler bu
siteyi evrakları paylaşmak, diğer kulüp ve bölgelerle iletişim kurmak
ve tamamlanmış projeleri raporlamak için kullanıyorlar.
HESAPLARINIZDA BANKALARI KULANIN

Global bağışlar için sponsorların proje ile ilgili bir banka hesabı
açmaları lazım. Bölge bağışları için bu zorunluluk yok ancak bir
banka hesabı açmak büyük ölçekli projelerde lider kulüp için en iyi
uygulama olarak değerlendirilmektedir.
VERİN VE ALIN

Vakfın Yıllık Fonuna yapacağınız bağışlar, üç yıl süreyle rezervde
bekletilen Bölge Tanımlı Fonları (DDF) desteklemeye yardım etmektedir. Bundan sonrası, bu kaynakların en faydalı şekilde nasıl
harcanabileceği size ve bölgenize kalmıştır.
SONRA DAHA ÇOK VERİN

5430. bölgede birçok kulüp kendi projelerinden başka projelere de
destek oldular ve böylece daha fazla kulübün daha etkili projeler
yapmasını sağladılar. Örneğin San Diego Rotary Kulübü’nün bir lise
için planladığı multimedya projesi için bölgenin bağış rakamı 13,000
dolar iken, projenin 60,000 dolarlık bütçesine bölgedeki altı kulüp
daha katıldı.
– SALLYANN PRICE
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