
M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 9  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 9

1Bölge bağışlarının üyelerin 
katılımını arttırmasına 
yardımcı olduğunu nasıl 

gördünüz?   
Bölge bağışlarına katılmak Rotaryenlerde b�r an-
lamda sah�plenme ve başkalarının hayatında fark-
lılık yaratab�lm�ş olma h�ss�n� uyandırıyor. Ayrıca 
�nsanlarda Rotary Vakfına bağış konusunda enerj� 
yaratıyor ve daha katılımcı oluyorlar. Bundan b�r-
kaç yıl önce bölgemde h�ç bölge bağışı yapmamış 
ve Vakfa bağış konusunda da pek �lg� duymayan b�r 
kulüp vardı. Derken, toplumlarında gıda �le �lg�l� b�r 
proje �ç�n bölge bağışına müracaat ett�ler. Bağış 
sayes�nde koymuş oldukları fonun b�r yıl �ç�nde 
nasıl �k� m�sl�ne çıktığını gördükten sonra, üye-
ler�nden dokuz tanes� Paul Harr�s dostu oldu. B�r 
anlamda gurur duymaya başlamışlardı ve ondan 
sonra b�r çok h�zmet projes�ne katıldılar. 

2Bölge bağışları en çok yerel 
mi yoksa uluslararası 
projeler için mi 

kullanılıyor?

Genel olarak baktığımızda bölge bağışları projele-
r�n�n çoğu uluslararası değ�l, yerel oluyor. Örneğ�n 
b�z�m bölgem�zde 2017-18 dönem�nde 25 bölge ba-
ğışımızın sadece 7 tanes� Guatemala, H�nd�stan, N�-
jerya, Togo ve Uganda g�b� ülkelerde uluslararası 
projeler �ç�n kullanıldı.     

3Bölge bağışları kulüplerin 
toplum ile olan ilişkilerini 
nasıl geliştiriyor?

Bölge bağışları yapı taşlarına benz�yor;  Kulüplere kü-
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çük başlayarak projeler�nde çok daha gen�şleme �m-
kanı tanıyor. Toplumda her zaman �ht�yaçlar vardır ve 
b�tmez. İster 1.000, �ster 2.000 dolar olsun peş�nden 
koşun. Başlangıçta m�lyonlarca dolarlık b�r proje ol-
ması gerekmemekte.
 

4Bugüne kadar görmüş 
olduğunuz en yaratıcı bölge 
bağışı ne idi? 

Kulüpler artık parklarda oturma yer� ya da sözlük 
projes�n�n çok ötes�ne geçt�ler. Toplumlarıyla be-
raber çalışıyorlar, nasıl yardımcı olab�lecekler�n� 
soruyorlar ve daha büyük düşünüyorlar. Kulüpler-
den b�r tanes�, b�r okul bölges� �le beraber proje 
üretme �ç�n çalışırken, endüstr�yel sert�f�kasyon 
�ç�n gerekl� ek�pman ve yazılımı tem�n ett�. Böylece 
öğrenc�ler �malat sanay��nde daha kolay �ş  bul-
makta ya da eğ�t�mler�ne devam etmeye karar ve-
r�rlerse, dersler� yüksek eğ�t�mde geçerl� oluyor. 

5Bölge bağışlarıyla ilgili 
yalnış düşüncelerin 
bazıları nelerdir?

İnsanlar "Bu çok zor, ben bunu asla yapamam" d�-
yeb�l�yorlar. Bölgem�zde kulüpler� bu proses �ç�n-
den geç�recek mentorlar bulunuyor. Belk� çok �ş 
g�b� görünüyor ama bağıştan gelen para kulübü-
nüzün ekstra fonlarını çalışmak �sted�ğ�n�z başka 
b�r projeye yönlend�rmen�z� sağlıyor. Bağış müra-
caatını yapın, şayet proje kulübünüz �ç�n çok büyük 
�se, bölge bağış ek�b� s�z�n başka kulüplerle bağ-
lantı kurmanızı sağlayacaktır. 

                                                            —  D�ANA SCHOBERG
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2 
Vahşi polio virüsünün halen görüldüğü

ve bulaşıcılığın tespit edildiği ülkeler
(Afganistan ve Pakistan)

18 milyon 
People walking today who otherwise 

would have been paralyzed

400 milyon 
Her yıl Rotary ve partnerlerinin aşıladığı 

çocuk sayısı

$1.9 milyar 
Rotary'nin Çocuk Felci için katkıda

bulunduğu taoplam meblağ

$8 milyar 
Rotary'nin savunuculuk çalışmaları

paralelinde hükümetlerin yapmış olduğu 
katkılar

$40 milyar ile 
$50 milyar 

2035 yılında sağlık giderlerinden
yapılması tahmin edilen tasarruf

$3 
Bir çocuğu ömür boyu
felçten korumak için

yapılan harcama

RAKAMLAR 

Rotary ve çocuk 
felcine son

SORU




