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GLOBALOUTLOOK
ROTARYENLER İÇİN VAKIF BAĞIŞLARI REHBERİ
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ÜÇ
BAĞIŞ
TEK
VİZYON

bağışlarla ilgili yeni bir model içeren Geleceğin
Vizyonu Planı’nı lanse edecek. Vakfın temel hizmet fırsatları değişmezken – insani projeler,
burslar ve mesleki eğitim – yeni model programları derleyip kulüp ve bölgelerin daha sürdürülebilir etki yapmalarını sağlayacak.
Bundan önce, Vakıf yıllık program bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sini büyük ölçekli yüksek etkili projelere harcıyordu.
Geleceğin Vizyonu Planında, bu hedef yüzde 80’e çıkarıldı
– değişim, Rotary’yi küresel kalkınmada ve insani hizmette
bir lider konumuna oturtacak . Değişmeyecek olan PolioPlus ve Rotary Barış Bursları haricinde , model Vakıf bağışlarını basitleştirerek dah önce 12 olan tip adedini 3 tipe ndiriyor. Yeni olanakları öğrenmek için bu rehberi okumanızı
arzu ediyoruz.
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Temmuz 2013’de, Rotary Vakfı tüm dünyada

YENİ BAĞIŞLARA KISA BİR BAKIŞ
GLOBAL BAĞIŞLAR

BÖLGE BAĞIŞLARI

PAKET BAĞIŞLAR

Fonlama

Bölgelerin talebine göre
yılda bir kez Bölgeye Ayrılan Fonların (BAF) %50’si
kadar

Toplam Proje maliyeti
asgari 30,000$ olan, Dünya
Fonundan alınan minimum
15,000 doların eşleştirilmesi ile oluşan bağış.

Katılımcı kulüp ve bölgelerin maddi katkıda
bulunmadığı, tüm fonlamanın Dünya Fonu ve
stratejik partner tarafından gerçekleştiği bağış.

Projelerin tipleri

Bölgeler, Vakfın misyonu
çerçevesinde harcamaları
kendileri belirleyerek yerel
aktiviteler, uluslararası
projeler veya ikisini birlikte içeren projeler oluştururlar .

Projeler yüksek etkili olup
odak alanlarından en az birini kapsar ve başka Rotary
Kulüplerinin uluslararası
partnerliği ile yürütülür.

Vakıf ve stratejik partnerleri, önceden tasarlanmış
proje ve aktivitelerin
planlarını hazırlar, Rotaryenler uygulamaya
odaklanır.

Sürdürülebilir,
uzun vadeli

Uzun vadeli, sürdürülebilir, stratejik ortaklı

Kısa vadeli

Süre

ROTARY’NİN ODAK ALANLARI
HASTALIK
ÖNLEME VE
TEDAVİ

EKONOMİK
VE TOPLUMSAL
KALKINMA

BARIŞ VE
İHTİLAFLARIN
ÖNLENMESİ/
ÇÖZÜMÜ
TEMEL EĞİTİM
VE OKUMA YAZMA

ANNE VE
ÇOCUK SAĞLIĞI
SU VE
SANİTASYON
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BÖLGE BAĞIŞLARI

2650. BÖLGEDE, 2010-11 DÖNEMİ
BÖLGE BAĞIŞ FONLARININ DAĞILIMI
YEREL
SAĞLIK PROJELERİ
US$5,000
(1 PROJE)

ULUSLARARASI
PROJELER
US$40,600
(6 PROJE)

Bölgeler, Bölgeye Ayrılmış Fonları’nın (BAF) %50’sine kadar
olan miktarı, yıl bazında blok bağış olarak alıp Vakfın
misyonunu destekleyen kulüp ve bölge projelerinde
kullanabilirler. Bölge bağışları gerek yerel, gerekse de
uluslararası seviyede, izafi olarak kısa vadeli faaliyetleri
destekler.

ÖRNEK PROJELER
•B
 rezilya’daki 4420. bölge, Peruibe belediyesinin süt
bankasında depolanan sütleri pastörize etmesi için bir
otoklav satın aldı.
•K
 anada’nın Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinin bir
bölümünde bulunan 5360. bölge, liseden mezun olan
öğrencileri üniversite bursları ile ödüllendirdi.

US$87,500
(16 PROJE)
US$138,600
(22 PROJE)

YEREL TOPLUMSAL
KALKINMA PROJELERİ

YEREL
EĞİTİM PROJELERİ

• İtalya ve Venezuela’daki bölgeler partnerlik oluşturarak
geleneksel Grup İnceleme Değişim modeli benzeri bir
şekilde müzisyenler arasında kültürel değişim organize
etiler.
•A
 lmanya’nın 1860. bölgesi, Senegal’de bir aile sağlığı
projesini destekleyerek kuyu inşa edilmesi ve sebze
yetiştirilmesini sağladı.

ÖRNEK OLAY BİR BÖLGE, ÇOK PROJE
2650. Bölge (Japonya), Geleceğin Vizyonu pilot uygulamasının ilk yılında bölge fonlarını kullanarak 45 projeye destek
sağladı. 2010 Temmuz’unda 271,700 dolarlık bağış onaylanıp ödendikten sonra, bölge fonları müracaat formunda
daha önceden belirlenmiş düzene göre, bölge liderlik ekibinin belirlediği harcama planı kapsamında bölge süratli bir
şekilde parayı projelere dağıttı. Projelerde, Filipinler’de mesleki eğitim sağlamak amacıyla bilgisayarlar temini, dikiş
makinaları ve benzeri ekipmanlar, Çin’in Shanxi vilayetinde depremden zarar görmüş bir ilkokulun tamiratı yer aldı.
Kulüpler ayrıca, burslar da dahil olmak üzere bir çok yerel girişimin fonlamasını sağladılar.

BÖLGE BAĞIŞ FONLARINI HARCAMA İPUÇLARI
ABD’nin New Hampshire ve Massachusetts eyaletlerinin
7930. Bölgesinden Rotary Vakfı Komite Başkanı Julia
Phelps, aşağıdaki önerilerde bulunuyor.

1.
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Rotaryenlerin ne istediğini belirleyin.
Bölgenin Geleceğin Vizyonu pilot projesine
katılacağı belli olduktan sonra, Phelps bölgedeki
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Rotaryenlerin BAF’ı nasıl harcamak istediklerini öğrenmeye
çalıştı. Kulüplere bir anket formu göndererek kendileri için
hangi odak alanlarının önemli olduğunu, projelerin nerede
yapılmasını düşündüklerini ve diğer konularda bilgi edindi.
Bu bilgiler sadece faydalı ve bazen de sürprizlerle dolu
olmakla kalmadı, diyen Phelps, Rotaryenlere fonlama ile ilgili
kararların nasıl alındığı konusunda da açıklama yapmada

yardımcı olduklarını belirtti. Bunun ödülü ise şeffalık oldu.
Phelps’e göre, bir konferansta, odak grubu toplantısında,
mail ortamında veya ankette Rotaryenlerden geri dönüş
istendiği zaman, Rotaryenler de kendi bölgelerindeki
olayları daha kolay sahipleniyorlar.

Rotary’nin imajını güçlendirecek ve toplumda daha
görünür hale gelecek projeler oluşturduklarını
belirtiyor.

2.

Uluslararası Rotary her kulüpten bir kişinin
bağış yönetimi konusunda eğitilmesini talep
ediyor. 7930. bölge ise bir adım öteye giderek her
kulüpten iki kişiyi eğitti. Bunun sonucu bölgedeki
Rotaryenler daha yaratıcı ve etkileri daha büyük olan
projeler ürettiler. Ne kadar çok Rotaryen yeni bağış
modelinin bölge ve küresel seviyede nasıl çalıştığını
öğrenirse, farklılık yaratmak için o kadar fazla fırsat
ortaya çıkmış olacaktır.

Bağış işlemini basitleştirin.

Phelps ve bölge Rotary Vakfı komitesi bölge
bağışları kriterini global bağışlara benzeterek,
bağış işlemini daha da basitleleştirdi. Örneğin, bölge
bağışı ile yapılacak projenin bir odak alanına girmesini
ve toplumda geniş çapta etki yapmasını talep ettiler.
Phelps, küresel bağışların bizlerden istediği şeyler
konusunda liderlik göstererek bölge bağışlarında da
bunu uyguladıklarını ve aynı zamanda kamuoyunda

3.

Rotaryenleri eğitin.
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GLOBAL BAĞIŞLAR
Global bağışların uzun vadeli etkisi var. Bunlar bir veya
daha fazla odak alanındaki geniş kapsamlı, sürdürülebilir
sonuçlu, uluslararası aktiviteleri destekliyor.

ÖRNEK PROJELER

• Yeni Zelanda’dan Claire Achmad, Yeni Zelanda’nın
9940 ve Hollanda’nın 1600. bölgesinden Rottemeren

GLOBAL BAĞIŞLAR MESLEKİ EĞİTİM EKİBİ

Fonlama

Global Bağış projelerinin asgari
toplam maliyeti 30,000$ olmalı.
Ancak, bu rakam başka insani
projeler, burslar hatta ek mesleki eğitim ekiplerini de ihtiva
edebilir.

Rotary kulübünün organize ettiği globla bağış bursu ile
Hollanda’da uluslararası kamu hukuku konusunda eğitim
aldı.

• Hindistan ve Taiwan’lı Rotaryenler, projeye katılan
bir organizasyonun da desteğiyle, Hindistan’ın Pune
şehrinde büyükbaş hayvan dağıtım programı geliştirdi.
Program hayvanların satın alınması, büyük baş hayvan
yetiştirme konusunda eğitim ve beslenme konularını da
içeriyor.

• Fransa ve Togo’daki proje sponsorları pediatrik sağlık
merkezi için ekipman ve malzeme temin ettiler ve
Togo’nun Kpalimé şehrinde kamu sağlığı ve beslenme
üzerine bir eğitim programı oluşturdular.

• ABD’nin Kalifornia Eyaleti ve Guatemala’daki Rotaryenler
Katılımcıların yaşı
Süre

Her yaştan; seçim odak alanındaki
uzmanlıklarına göre yapılıyor
Herhangi bir zaman diliminde

Her bölgeden her yıl
katılabilecek ekip
Mesleki
fırsatlar

Sınır yok
Eğitim verme
veya alma

Ekip boyutu

Rotaryenler seyahat
edebilir mi?

Hospitalito Atitlán (hastane) için doğum öncesi
kullanılan tıbbi malzeme temin ettiler ve hastane
çalışanlarına özel eğitim verdiler. Bağış sponsorları
yerel lisanda bir DVD hazırlattılar ve bunu hastanenin
bekleme odasında göstererek toplumu anne ve çocuk
sağlığı, hijyen, beslenme ve hastalıklar konusunda
bilgilendirmeye başladılar.

• Psikoterapistler, bir meslek terapisti ve özel

Asgari bir ekip lideri (Rotaryen
veya gerekirse Rotary dışından) ve
Rotaryen olmayan iki katılımcı

Ekip lideri olmanın yanısıra,
gerekli yeteneklere sahip
iseler, Rotaryenler eğitim veren
mesleki eğitim ekiplerine
katılabilirler.

ihtiyaçları olan çocukların eğitilmesinde uzman olan
profesyonellerden oluşan bir mesleki eğitim ekibi,
İngiltere’den Kenya’nın Thika şehrine giderek üç okulda
eğitim verdiler. İngiltere’nin 1070. ve Kenya’nın 9200.
bölgesi bu çalışmayı organize etti.

• Brezilya ve Texas’taki Rotaryenler global bağış bursu
temin ederek, Texas’ta oturan Isis Mejias’ın Sao Paulo
Üniversitesi Politeknik Okulunda su arıtması ve çöp
yönetimi konusunda eğitim almasını sağladılar.

ÖRNEK OLAY GLOBAL BAĞIŞLAR MESLEKİ EĞİTİM EKİPLERİ
Global bağıştan elde edilen fonla, ABD’nin Kalifornia eyaletinin 5170. bölgesinden2 Rotaryen ve 6 sağlık profesyonelinin
kurdukları mesleki eğitim ekibi, Liberya’nın başkenti Monrovia’da bir hafta süreyle 50 doktor, hemşire ve evde sağlık hizmeti veren personele seminerler düzenledi. Seminer çalışmaları hamile kadınları eğitme tekniğiyle HIV’nin anneden çocuğa
geçmesini önleyecek tedbirler, anne ve yeni doğmuş bebekleri tedavi etmek ve halka HIV konusunda bilinçlendirme üzerine
odaklandı. Monrovia’nın Monteserrado bölgesindeki Sinkor Rotary kulübü üyeleri, HIV taşıyan kadın ve çocuklara ek beslenme imkanı sağlıyor ve onların sağlık kliniklerine ulaşımlarını gerçekleştiriyor.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROJENİN ELEMANLARI
İzleme ve
değerlendirme

Net ve ölçülebilir proje
hedefleri geliştirin ve
projede veri toplama
metodlarını belirleyin.
Proje sonrası en az üç
yıl süreyle değişimin
ölçülmesini sağlamak
amacıyla değerlendirme
için referans verisi
oluşturun.

Fonlama

Uzun vadeli işletme, bakım
ve tamirar masrafları için
yerel fon kaynağını konfirme
edin. Projeye katılanların
çalışmalarının karşılığını uygun
olarak verin ve hizmetlerin
sürekliliğini sağlayın.

Malzeme ve teknoloji

Ekipman ve yeni teknolojileri
mümkün olduğu kadar
yerel kaynaklardan temin
edin ve yedek parçaların
kolay tedarikini sağlama
alın. Teknoloji ve ekipman
seçimi yaparken toplumun
mensuplarının da katılımını
sağlayın ve onları eğiterek
işletme ve bakımlarının
onlar tarafından yapılmasını
sağlayın.

Toplumun ihtiyaçları
ve güçlü yanları

Toplumun değer ve
kültürüne uygun bir proje
ve çözümü belirlemek için,
yerel sponsorların kapsamlı
bir ihtiyaç değerlendirmesi
yapmalarını sağlayın.

Bilgi
Motivasyon

Toplumu projeye sahiplik
sağlayacak şekilde
hazırlayın. Çalışmaları
sürekli desteklemeleri için
yerel halk için teşvikler
ayarlayın.

Projeden faydalanacakların
proje hedeflerini
sağlamaları için onları
eğitin. Eğitim alanların,
gelecekte de başkalarını
eğiteceklerini konfirme
edin.

PAKET BAĞIŞLAR
Paket bağışlar, Dünya Fonu ve stratejik partner tarafından
fonlanan ve önceden tasarlanmış proje ve aktivitelerde,
Rotary kulüpleri ve bölgelerine Vakfın stratejik partneri
ile çalışma imkanı tanıyor. Bu projeler, odak alanlarında
sürdürülebilir olma ve ciddi etki yapmak üzere tasarlanmış
bulunuyorlar.

PROJE FIRSATLARI
Stratejik partner: Aga Khan Üniversitesi (AKU)
Odak Alanı: Anne ve çocuk sağlığı
Proje: Mesleki eğitim ekipleri
Üniversitenin Doğu Afrika’daki üç kampüsünden birinde
hemşirelik bölümü öğretmenleri ve toplumdaki sağlık
görevlilerini eğitmek için, Rotary kulüpleri ve bölgeleri mesleki
eğitimi ekipleri oluşturuyorlar. Ekipler ayrıca mevcut bir
klinikte bir hizmet projesinde veya sağlık bakımı programında
görevlendiriliyorlar. Her yıl 3 burs veriliyor.
Proje: Burslar
Kenya, Uganda ve Tanzania’daki hemşirelerin, AKU’nun yerel

“Her zaman için hamile anneler, kadınlar ve beş yaşın
altındaki çocuklara yardım için yollar aradım ama bunu
gerçekleştiremedim. AKU bursu geldiğinde ben toplum
için savaşmak ve başka insanlar ve organizasyonları bu
problemi çözmeye yönlendirme fırsatını yakaladım.” •
NANSEREKO HASIFA, HEMŞİRELİK BURSİYERİ, UGANDA

“Ülkemde her 30 kadından biri yaşamını kaybediyor.
Ailelerin yaşadığı travmatik tecrübeyi, kaybolan yaşamı
ve ekonomik etkisini tahmin edebilirsiniz. Bu bağışla iki
spesifik soruna hitap ediyoruz: anne ve çocuk sağlığı
ile hastalık önleme ve tedavi. Bunu yerel kaynakları
kullanarak ve talebelerin kendi ülkelerinde yapıyoruz.
Bu bağış ve diğerleri arasındaki en büyük fark da budur.”
• SAM FAROUK MUKASA KAJUBI, KOLOLO-KAMPALA ROTARY KULÜBÜ

kampüslerinde ileri seviyede eğitim görmeleri için 30 adede
kadar burs veriliyor. Bu ülkelerdeki Rotaryenler bursiyerleri
seçiyorlar ve kampüslerin yakınında bulunan Rotaryenler
destek ve mentor oluyorlar.
Stratejik partner: UNESCO-IHE Institute for
Water Education (Su Eğitimi Enstitüsü)
Odak Alanı: Su ve sanitasyon
Proje: Burslar
Hollanda’nın Delft Enstitüsünde, lisans üstü su ve sanitasyon
konusunda eğitim için her yıl sekiz burs imkanı sunuluyor.
Rotary kulüpleri veya bölgeleri yerel adayların arasından
seçim yapıyorlar ve bursiyerin eğitimi esnasında sürekli
temasta bulunuyorlar. Bursiyerler kendi ülkelerine
döndüklerinde, Rotaryenler onlarla temaslarını sürdürerek
beraberce su projeleri gerçekleştiriyorlar. Eğitimleri sırasında
Hollandalı Rotaryenler bursiyerleri kültürel ve Rotary ile ilgili
aktivitelere dahil ediyorlar.
Stratejik partner: Oikocredit
Odak Alanı: Ekonomik ve toplumsal kalkınma
Proje: Girişimcilerin eğitimi
Rotaryenler, Oikokredi ağındaki mikrofinans kurumlarıyla
beraber çalışarak, halen kredi kullanan veya potansiyel
kullanıcı olan küçük işletme sahipleri için iş ve meslek eğitimi
almalarını sağlayacak programlar geliştiriyorlar. Bağışlar halen
Hindistan, Filipinler ve Uruguay’daki projeler için veriliyor ve
yılda dört adetle sınırlı bulunuyor.
Stratejik partner: Mercy Ships
Odak Alanı: Hastalık önleme ve tedavi
Proje: Mesleki eğitim ekipleri
Rotary kulüpleri ve bölgeleri operatör, hemşire ve
anesteziyologistler gibi tıp profesyonellerini temin ederek
Batı Afrika’da Mercy Ships noktalarına göndererek kritik
ameliyatlar yapmaları veya asiste etmeleri, yerel sağlık
görevlilerini eğitmelerini sağlıyor. Her yıl dört adede kadar bağış
verilebilecek.

ÖRNEK OLAY AĞA HAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BURSLARI
Paket bağışlardan bir tanesi, 9200. Bölge Rotaryenlerinin Aga Khan Üniversitesinde 24 hemşirelik bursiyerini desteklemelerini
sağlıyor. Rotaryenler bursiyerleri öğrenci havuzundan seçiyorlar ve AKU Hemşirelik Okuluna kaydediyorlar. İlk öğrenciler 2011
yılında okula gitmeye başladılar ve 2014 yılında mezun olacaklar. İkinci grup 2012 yılında eğitime başlayacak. Burslar, halen kendi
alanlarında çalışmakta olan hemşireler için ileri seviyede eğitim sağlıyor ve yeni edindikleri bilgiler sayesinde derhal etkilerini
arttırmalarını sağlıyor. Yerel Rotaryenler talebelere mentorluk ediyorlar.
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