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1İlk yaptığınız uluslara-
rası partnerlik projeniz 
ne idi?   

Kulübüm Bentonv�lle Arkansas,  90 yıllık ta-
r�h�nde herhang� b�r uluslararası proje yapma-
mıştı. 2016 yılında H�nd�stan'a yapmış olduğum 
b�r seyaha� e, aynı zamanda Bentonv�lle Rotary 
Kulübü üyes� olan eş�m Ken Leonard �le beraber 
sırf kadın üyes� olan Jodhpur Padm�n� Rotary ku-
lübünü aradık. B�r çay sohbet�nde küresel bağış 
projes� �le �lg�lend�kler�n� söyled�ler. Düşünce-
ler�m�z� tartışırken �l�şk�m�z� sürdürdük. Jodh-
pur'da kamu okullarında tualetler�n yen�lenmes� 
ve kanal�zasyon s�stem�ne başlanmasını  ve aynı 
zamanda çocukların ve mutfakta çalışanların te-
m�z olmaları �ç�n yıkama �stasyonları kurulması 
�ç�n Rotary Vakfı Küresel bağışları �le  b�r san�-
tasyon projes� başlatmayı planladık. 

Rotary'n�n güçlü yanlarından b�r� proje ko-
nusunda s�z� sürdüreb�l�rl�k ve projen�n sosyal 
yönler�n� düşünmeye �tmes�. Bu nedenle oluştur-
duğumuz s�stem �le tuvaletler�n�n bakımının ya-
pılıp tem�z tutulması �ç�n eğ�t�m düzen� oluştur-
duk ve genç kızların okula gelmed�ğ� dönemler� 
tesp�t ederek ve b�r s�v�l toplum rgütü �le beraber 
çalışarak kızlara tekrar kuıllanılab�l�r ve yıkana-
b�l�r pedler tem�n e� �k. Bugüne kadar sek�z okul-
da 2.000 talebeye uardımda bulunduk.

  

Beth Keck
6110. Bölge Uluslararası Hizmet Başkanı 

Uluslararası Proje 
partnerliği

2Kulüpler uluslararası 
partner bulmada nasıl 
bir yöntem 

kullanabilirler?
Kulüpler "�deas.rotary.org"da projeler� �le 

�lg�l� b�lg�ler� yayınlamakta. Rotary proje fuarları 
dğnyanın her tarafında yapılıyor. Bölgeler artık 
bölge bağışlarını kullanarak b�r tems�lc�y� bu tür 
fuarlara göndereb�l�rler. Rotary Konvans�yonla-
rında da b�r çok Rotary Eylem Grubu ve bazı ulus-
lararası projeler�n standlarını bulmak mümkün.   

B�r çok k�msen�n uluslararası seyahat 
etme �mkanı kısıtlı. Bu nedenle bundan son-
rak� bölgem�n eğ�t�m asambles�nde, koydu-
ğumuz bazı kr�terlere uyan, mesela heves-
l� ve �ş yapma konusunda �y� geçm�şler� olan 
uluslararası kulüpler ve bölgelerden gelm�ş 
üç projey� ön elemey� geçm�ş olarak tanıta-
cağız. Asamblede �lg�lenen bölgem�zdek� ku-
lüpler �le eşleşme yapıp ana kulüple temasa 
geçecek k�ş�y� seçeceğ�z.

3 Üzerinde çalışılacak bir 
proje bulduktan sonra ne 
olacak?

Bölge Uluslararası H�zmetler Başkanı ola-
rak ben�m görev�m, proje planlaması, tasarımı 
ve uygulamasının yanı sıra Vakfın Küresel Bağış-
larının nasıl çalıştığını b�len toplumsal değerlen-
d�rmen�n nsaıl yapıldığını, sürdürüleb�l�rl�ğ�n b�-

z�m �ç�n ne anlam �fade e� �ğ�n� b�len k�ş�ler� tesp�t 
etmek. Onlar da d�ğer Rotaryenlere koçluk yapa-
rak bağışın yürümes�n� sağlarlar.

Rotary Eylem Grupları da yardımcı olab�l�r-
ler. B�z�m projem�z �ç�n Su ve San�tasyon Eylem 
Grubuna müracaat e� �k ve uzmanları, Rotaryen-
ler olarak b�lmed�ğ�m�z konularda, ulsulararası 
san�tasyon standartları ve d�ğer tekn�k enfor-
masyon �ht�yacımıza göre b�zler� b�lg�lend�rd�ler. 
B�r d�ğer kaynak da, her b�r� kend� konusunda  ve 
Rotary'n�n altı odak noktasında uzman olan Ro-
tary Vakfının "Tekn�k Danışmanlar Kadrosu"dur. 
Vakıf personel� har�ka. Bölge bağış görevl�s� b�-
z�m projem�zde yol gösterd� ve �y�leşmeler yap-
mamızı sağladı.

 

4Küresel bağış projele-
rinde başka kulüplerle 
çalışma tavsiyeleriniz?

Fonlama �ç�n kulüpler kaynaklarını bölge 
olarak b�rleşt�r�p beraberce çalışab�l�rler. Ku-
lüpler�n çoğu küçük ve 5.000 dolar vermek on-
lara ağır geleb�l�r. Ama beraberce çok sayıda 
500 dolar �le bu hedefe ulaşab�l�rs�n�z. Başka ku-
lüplerle çalışmak, küçük kulüpler�n de katılımını 
kolaylaştırıyor ve bölgedek� kulüpler arasındak� 
�let�ş�m� ar� ırıyor.                               

—  JOSEPH DERR
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