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Doğru yaklaşım
FIVE QUESTIONS

KULÜPLERİMİZ

Rotary Vakfı, Küresel Bağışları 2013-14 
senesinde devreye alarak Rotary'nin odak 
alanlarından biri ya da daha fazlası ile 
uyumlu, sürdürülebilir büyük ölçekli pro-
jeleri fonlamayı hedefledi. Evanston Rotary 
Kulübü üyesi ve Vakıf bağış yöneticisi Abby 
McNear programın müthiş büyümesini gördü. 
Uygun görülen bağışlar bu dönem içinde %50 
arttı; 2019-20 döneminde toplamı 100 milyon 
dolar olan 1.350 küresel bağış gerçekleşti. 
Rotary'de 25 yıldır çalışan McNear, başarılı 
bir küresel bağış müracaatı için ipuçlarını biz-
lerle paylaştı.  
 

İdeal Küresel Bağış Müracaatı nasıl 
olmalı? 
Toplum değerlemesini iyi yapan bağış 

müracaatı iyi müracaattır. Yardım etmek 
istedikleri insanlarla konuşarak, Rotaryenler 
toplumlarının içinde yaşayanların umut-
larına yönelik daha fazla şey bulabilirler. 
Bu sayede Rotaryenler orada yaşayanla-
rın yetenekleri, yaratıcılıkları ve bilgilerini 
kullanarak projede en yüksek etkiyi yaka-
layabilirler. İdeal olarak Rotaryenler projeyi 
yardım etmek istedikleri kişiler ile tasarla-
malı. Başarılı projeler toplumun zaten varolan 
gücünden faydalananlardır. 

Bağış müracaatlarında en çok gör-
düğünüz ortak hata nedir ?  
Doğru hedefe odaklanmamak. 

Rotaryenler projelerinin Vakfın odak 
alanlarından birinin hedefine uymasına 
dikkat etmelidir. Bu bizim politika açıkla-
malarımızda var. Bunlar büyük hedefler 
ama çoğu kez müracaat edenlerin aklında 
küçük hedefler var - mesela bir toplum 
merkezinin tefriş edilmesi gibi. Bölge 
bağışları bu tür projeler için idealdir. Küre-
sel Bağışlardan fon elde etmenin en emin 
yolu projenizin Vakfın büyük hedefleriyle 
uygun olması ve sizin de ona erişmek için 
çizdiğiniz yolun iyi düşünülmüş olması 
gereğidir.  

Ne tür uygun olmayan harcamalar 
konusuna dikkat edilmeli?
Rotaryenler çoğu kez toplumların-

daki düzgün bir organizasyona yardım 
etmek isterler. Burada projelerinde sadece 
bu organizasyonun ihtiyacı plan listenin 
yer alması sorun olabilir. Mesela okul 
projelerinde küresel bağışın hedefinin 
öğretmenlerin profesyonel gelişimi olması 
gerekmektedir. Şayet okul projeniz sadece 
ekipman teminini içeriyorsa, küresel bağış 
için uygun olmayacaktır. Bir projeye toplu-
mun mensuplarını da katmak, onun uzun 
vadede sürdürülebilir olmasının en iyi 
yöntemidir.   
 

Rotaryenlerden en çok hangi soru ile 
karşılaşıyorsunuz?
“Projemiz için nasıl partner 
bulabiliriz?” Biz onlara Rotary show-

case'e bakmalarını söylüyoruz. (rotary.org/
showcase). Burada partner ihtiyacı olan-
küresel bağış projelerini bulabilirsiniz. 
Araştırmalarını, yer, bölge ya da kulüp 
olarak daraltabilirler. Ayrıca sanal proje 
fuarları da yapılmakta ve Rotaryenler 
burada çeşitli inisiyatifleri inceleyebi-
lirler. Rotaryenler ayrıca Rotary Eylem 
Gruplarıyla temasa geçebilirler ve part-
ner olabilecekleri projeler ve kulüpler 
hakkında bilgi edinebilirler.  

Müracaat işlemleri sırasında Rotar-
yenler yardım için nereye gidebilir?
Önce kendi bölgenizden başlayın. 

Genelde her bölgenin sizi ilgi alanınızda 
uzman olan birisiyle ilişkiye geçirebilec-
lek bir uluslararası hizmet başkanı vardır. 
Müracaat edecekler direkt olarak Vakfa da 
başvurabilirler. Her bölge için bir bağış 
görevlisi listemiz var. Bunlar proje fikir-
lerini inceleyip sizin Rotary Vakfı Teknik 
Danışmanlar Kadrosu ile temas kurma-
nızı sağlayabilir. Bölge bağış görevlileri 
projenin tasarımı ile ilgili ön değerlen-
dirme yapabilir ve uygun olup olmadığı 
konusunda fikir verebilir. Bunlar ulus-
lararası tecrübeleri olan ve birden fazla 
lisan konuşan yetenekli bireylerdir. 
Rotary odak alanları yöneticileri de işin 
içine derinliğine girip en büyük başarıyı 
elde etmeniz için projenizi tasarlamanıza 
yardım ederler.                                   
     — nikki medanovic 

“Yardım etmek istedikleri 
insanlarla konuşan 

Rotaryenler, tolumun içinde 
yaşayanların umutları 
hakkında daha çok şey 

öğrenebilirler”
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Vakfın Global Bağışlar Rehberi başlamak için her şeyi ihiva 
etmektedir.
on.rotary.org/GGguide'dan indirebilirsiniz.

İlüstrasyon: Viktor Miller Gausa
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Küresel Bağış Müracaatını en iyi şekilde nasıl yaparsınız?
Abby McNear anlatıyor


