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EYLEM YAPIN} O Y U N  S O N U  P L A N I  bize bağlı. Rotaryenler, bundan sonra hiç bir 
çocuğun, felcin etkilerinden acı çekmemesi için sonuna kadar savaşmaya 
kararlı oldukları konusunda söz verdiler. Sizin de yapabileceklerinizden 
bazıları aşağıda yer alıyor:
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SAVUNUCU OLUN Seçilmiş 
görevlileri kulübünüze davet edin, 
faaliyetler katarak desteklerini 
sağlamaya çalışın ve ilgi 
gösterenlere teşekkür edin. Dünya 
çocuk felcinden kurtuluncaya 
kadar çabaları destekleyin.
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ELİNİZİ UZATIN 
Toplumunuzda hedeflerimize 
yakınlık duyan kurumlar ve 
organizasyonları tespit edin ve 
onlardan maddi ya da ayni destek 
talebinde bulunun.
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FON YARATIN Rotary ve  
Bill & Melinda Gates Vakfı Global Çocuk 
Felcine Son Girişiminin kritik son 
etabında ortak çabalarını arttırıyorlar. 
2013 - 2018 arasında, Gates Vakfı çocuk 
felcine son için her Rotaryenin 1 dolarlık 
katkısına 2 dolar ekleyecek (yılda 35 
milyon doları geçmemek kaydıyla). 
Katkınızı endpolionow.org dan 
yapabilirsiniz.
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BİLİNÇLENME YARATIN İmza 
kampanyası düzenleyerek, sosyal 
medyada PolioPlus’ın hikayesini 
anlatarak, fon yaratma kampanyası 
düzenleyerek ya da yerel medyaya sizin 
çocuk felci hikayenizi anlatarak çocuk 
felci savunucusu olun. Çocuk felcini 
sonlandırmada siz önemli bir güçsünüz.

Rotary 2440. Bölge Fede-
rasyonu kendi ofisine ta-
şındı.  Yeni ofisin açılış 
kurdelesini Rotary 2440. 

Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, geçmiş ve 
gelecek dönem başkanlarından Güneş Er-
taş, Selim Yeğen ve İsmail Rodoplu ve Ay-
dın Işık birlikte kestiler.

Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kar-
dıçalı bölgedeki Rotary faaliyetleri açısın-
dan her şeyde olduğu gibi tesisin de her 
kanalda ve her konuda gelişmeleri getirdi-
ğini ifade etti.  Kardıçalı, “Nasıl spor dalın-
da tesis yoksa futbol,  basketbol ve voleybol 
gibi takım oyunlarını oynayamazsak, çocuk-
lara öğretemezsek, çalışma ofisi olmazsa da 
planlı çalışmakda zorlanırız. Çok uzun yıl-
lardır kendimize ait bir ofisimiz yoktu. Oysa 
ki ofis bizim için çok önemli. Biz eğitim ağır-
lık çalışıyoruz. Eğitim yapabilmek için de 
bir yere ihtiyacımız vardı, şimdi ona sahip 
olduk” dedi. 

Rotary 2440. bölge kendi ofisine taşındı

BÖLGEMİZİN İLK KÜRESEL BAĞIŞ PROJESİ
İZMİR KONAK ROTARY KULÜBÜ

 

Yaklaşık 7 ay süren proje süresince edinilen bilgi ve tecrübenin bir sayfa ya sığdırmak mümkün olmadığı 
için yukarıda öne çıkan önemli hususları paylaşmaya çalıştım, umarım yapacağınız projelere katkı sağlar.

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,

Süreyya Perçin 
Konak Rotary Kulübü
Başkan 2013-2014

 Behçet Uz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kliniğine  
yürüme özürlü çocuklar için fizik terapi ve rehabilite 
cihazının kliniğe bağış projesi Mayıs 2013 te başladı. 
16  Ocak 2014 tarihinde de 51700 USD olan proje 
bedeli kulübümüzün banka hesabına Rotary Vakfı tara-
fından gönderildi. Kulübüm, “fon yaratarak” bu proje 
için sadece 13.000 TL. kaynak ile ,  115.000 TL. lik bu 
projeyi gerçekleştirdi. 
1 e 10 gibi muhteşem bir kaynağın  yaratılmasını sağla-
yan  Rotary’nin küresel gücüdür.  
Ancak, burada anlatmak istediğim ana tema, projenin 
içeriğinden ziyade, projeyi gerçekleştirirken küresel 
bağış rehberi ve yöntem dokümanlarında yazmayan 
edindiğim bilgi ve tecrübeleri sizlerle  paylaşmaktır. 

Öncelikle genel hatları ile küresel bağış uygulamasını çok 
başarılı buldum. Neden ?  Rotaryenler  tarafından yapılan bağışları küre-
sel bağış formatında çok iyi bir denetim ve sistematik ile güvence altına alınmış. 
Eski uygulamadaki (eşleşmiş bağış) küçük projeler yerine toplumda   ses geti-
recek yüksek bütçeli ve süreklilik arz eden projeler desteklenmekte. Tamamen 
internet üzerinden gerçekleştirilen sistem   her ne kadar bugün uygulama alanında 
birçok aksaklıkları olsa dahi, emininki zaman içinde bunlarda giderilecektir, daha 
kurumsal bir yapı sergiliyor.


