
Yeni bağış modelinin ilk yılı tamamlandığına göre, na-
sıl çalıştığını değerlendirmenin zamanı gelmiş de-
mektir. En müspet sonuçlardan biri, daha fazla kulüp 

ve bölgenin biraraya gelerek geniş kapsamlı sürdürülebilir projeler 
uygulamaları olmuştur.

Rotary Vakfımız toplamı 23.5 milyon ABD dolarına ulaşan 
488 Bölge Bağışını, 47.3 milyon ABD doları tutarında 868 Küre-
sel Bağış projesini fonlamıştır.

Vakıf mütevellileri, Vakfın fonlarının akıllıca kullanılmasının 
kendilerine emanet  edilmiş olduğunun farkındadırlar. Bunu sağ-
lamak için, kulüpler ve bölgeler Teknik Danışmanlar Kadrosu-
nun desteğini almaktalar. Bu görevliler, gönüllü Rotaryenler olup, 
vakfın odak alanlarında ya da mali denetimde uzman kişilerdir. 
Geçen yıl, mütevelliler adına 153 görevi yerine getirmişlerdi. Bun-
lardan 44’ü, fonlama onayından önce yapılan teknik değerlendir-
me, 68 tanesi ise geniş projelerin uygulamasından önce ya da esna-
sında alanda yapılan zorunlu denetimlerdir. Teknik Kadro, Mü-
tevelliler tarafından belirtilen veya rastgele seçtikleri 41 proje ve 
bölgeyi de denetlemiştir.

Bu değerlendirmelerde, Küresel Bağışların bazı sponsorları-
nın ihtiyaç değerlendirmesi, sürdürülebilirlik, gözlem ve değerlen-
dirmede zorlandıklarını öğrendik. Bu noktada Teknik Danışman 
Kadrosu (CADRE) pratik destek yaratabilir ve kadronun üyeleri 
müracaat işlemlerinin başladığı andan itibaren olaya katılmaları 
için çağrılabilirler. Bağışların sponsoru olan kulüp ve bölgeler, bu 
yardım için Bölge Bağış Görevlisi ile temas kurarak girişim deste-
ği isteyebilirler. 

Vakfın odak alanları ve mali denetim konusunda uzman ola-
rak çalışmayı düşünen ve CADRE’da çalışacak olan gönüllüler 
arıyoruz. Katılmayı düşünürseniz “cadre@rotary.org” adresine 
e-posta gönderin.   

Mütevellilerin hedefi, Yeni Bağış Modelini kulüpler ve bölge-
ler için mümkün olduğu kadar kullanımı kolay hale getirmektir.

Rtary Vakfının yeni bağış modeli, “Gele-
ceğin Vizyonu Planı” kapsamında baş-
latıldığında, Mütevelliler, sizlerin tec-

rübelerinin ışığında işlemlerin etkinliğini yükselt-
mek için  2015-16 Rotary yılında tekrar değerlen-
dirilmesi gerektiği kararını almıştı. 

Mütevelli heyeti, bağışlara katılanların farklı 
beklentileri olabileceği görüşünü belirttikleri için, 
ben de son dört UR Başkanından oluşan bağımsız 
bir komite oluşturup, her görüşün dikkate alınma-
sını sağlayıp, tereddüdü olanlara da güven aşılamak 
istedim.

Bu komite Vakfın odak alanları, bölge ve küre-
sel bağışlar konusundaki tecrübelerinizi öğrenmek, 
sizin fikirlerinizden faydalanarak Rotary Vakfını 
en iyi konuma getirmek için iyleştirmeler yapmayı 
hedefliyor.  Bu komitede benden başka, eski baş-
kanlardan Kalyan Banerjee, Ray Klinginsmith ve 
komite başkanı olarak görev yapan Bill Boyd yer 
alıyor. Sizlerin önerilerinizi bekliyoruz. Görüşle-
rinizi “ futurevisionbillboyd@outlook.com” adresine 
gönderebilirsiniz.

Bize ulaştırdığınız fikirlerinizi okuyup ana-
liz edeceğiz ve Uluslararası Rotary’nin São Paulo 
Konvansiyonu sırasında toplanıp, Mütevellilerin 
Program Komitesine verilmesi gereken önerilerini-
zi ileteceğiz. Bu komite, her Rotary üyesinin fik-
rini yansıtmasını temin için anketler düzenleyecek 
ve 2016 yılının Ocak ayında yapılacak olan Ulus-
lararası Asamblede bize raporunu verecek. Bu ra-
pordan çıkan önerileri de Nisan 2016’da yapılacak 
olan Mütevelli toplantısında ele alacağız.

Rotary Vakfımızın daha iyi hizmeti en iyi şekil-
de vermesini sağlamak için sizin desteğinizi talep 
ediyoruz.
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