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ğitim Dostları Projesini
muhtemelen duymuşsunuzdur.
2017-18 Dönemi Bölge Guvernör’lerinin desteği ile projeyi Türkiye
geneline yayma şansı ortaya çıktı.
Sizlerden, bu projenin önderliğini
yapmanızı, sadece Rotary konuşmayı
bir kenara bırakıp, tekrar sahaya dönmenizi rica ediyorum.
İsterseniz projeyi hatırlatayım.
Projeyi şu anda ABD‘de cirosu 350
milyon dolar seviyesine ulaşmış olan
Donors’ Choose isimli uygulamadan
esinlenerek hazırladık. Bu uygulama
“donorschoose.org” sitesi üzerinden izlenebilir.
Bizm projemizde tüm Türkiye’den resmi okul öğretmenleri “www.
egitimdostlari.com” adını verdiğimiz
siteye öğrencilerinin eğitimle ilgili isteklerini bir proje haline getirerek giriyorlar. Talepler, komite tarafından
değerlendirildikten sonra, sitede yayınlanıyor. Siteye ulaşan bağışcılar, istedikleri projeye diledikleri kadar bağış yapıyorlar. Bedeli kadar bağış alan
proje tamamlanmış sayılıyor ve proje
kapsamındaki malzemeler satın alınarak okula teslim ediliyor.
Şu anda sitede Türkiye’nin her tarafından 300’ün üzerinde proje yer
alıyor. Muş’tan, Manisa’dan, Van’dan,
Trabzon’dan, Adana’dan....aklınıza
gelebilecek her yerden projeler var.
Gelelim sizden ne istediğimize:
Bu siteyi bir proje bankası olarak kabul etmenizi istiyoruz. Bir proje seçmenizi; proje bedelini, kulübünüzü ve
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çevrenizi mobilize ederek tamamlamanızı istiyoruz. Böylece yüzler, hatta
binlerce proje tamamlanmış, Rotary
bayrağını ulaşmayı hayal bile edemiyeceğiniz yerlere taşımış olacağız.
Yıllarca Rotary’e yakışır proje söylemi ürettik. Sürdürülebilir, dönemlere sari, yüksek hacimli, ama gelecek
dönemlere yük getirmeyen, proje istedik. İstedik ki projelerimiz üretsin, insanlara dokunsun ve Rotary’e saygınlık kazandırsın. İşte size, istediğiniz
herşeye cevap veren bir proje....
Oturduğunuz yerden, belki sizin

için çok uzaklarda bir köşe sayılabilecek Digor’daki köylü kızı Ayşe’ye dokunmanızı sağlayacak, Rotary’i yurdun en ücra köşelerine taşıyacak bir
proje bu.
Ben sahaya indim. 3 yıldır bu proje için muhteşem bir ekiple ve büyük
bir özveri ile çalışıyoruz.
Sizleri de tekrar Rotary ve Türkiye
için proje üretmeye davet ediyorum.
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.
Not: Bugüne kadar Türkiye’nin
dört bir köşesinde, Ağrı’dan Edremit’e,
en büyüğü 16,625 TL (bilgisayar sınıfı), en küçüğü 184 TL’lik (23 Nisan’da
çocuklar gülsün) 84 projeye 167bin 400
lira yardım sağlanmış bulunuyor

İnternet üzerinden eğitimdostlari.com sitesine girdiğiniz zaman karşınıza çıkan sayfada
Türkiye’nin her tarafından okul öğretmenlerinin taleplerinin bulunduğu bir sayfa ile
karşılaşıyorsunuz. Bu talepleri inceleyip arzu ettiğiniz miktarda bağış yapabiliyorsunuz.
Bir proje için birden fazla kişi de bağış yapabiliyor. Dolayısıyla Rotary kulüpleri bu
projeyi inceleyip, kulüp olarak benimsedikleri listedeki taleplerden her hangi birini
gerçekleştirebiliyorlar.
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