Agora Kulübü Son 3 Yıl Öne Çıkan Projeleri
1.PROJE
a. Projenin dönemi :
2017-2018 / 2018-2019 / 2019 - 2020

b. Projenin adı :
Çorbada Tuzun Olsun

c. Projenin amacı ve özeti :
Yıllar önce bir grup kız arkadaşın termoslarına çorba doldurarak bisikletleriyle Basmana-Alsancak
rotasında ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmasıyla başlayan bu serüven bugün İzmir’de pek çok kişinin
akşam yemeği ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oluyor. Bu güzel projeyi hayata geçiren genç
kızlarımızdan Sibel’in hayatını kaybetmesi, ailesi ve arkadaşlarının bir araya gelerek projeyi sürdürmesi
ve dernekleşme sürecini beraberinde getirmiş. Bugün Sokak Çorbacıları olarak anılan “Birlikte Başka Bir
Dünya Mümkün” sloganıyla hareket eden ekip ve Yamanlar Leo kulübününde iş birliği ile projenin
maddi manevi destekçisi olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz.
Agora ailesi olarak her Cumartesi öncelikle çorba yapımına yardım ediyoruz. Sonrasında gönüllüler için
ufak bir oryantasyondan sonra belirlenen rotalarda belirlediğimiz ekiplerle birlikte dağıtım için yola
koyuluyoruz. Kapısını çalıp birkaç dakika evlerine misafir olduğumuz mahallelinin ya da dezavantajlı
vatandaşların imkanlarımız çerçevesinde diğer ihtiyaçlarını da karşılamak için ayrı projeler
gerçekleştiriyoruz.
Agora Rotaract ailesi olarak bu sene projenin 3.yılına girmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz.

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.)
Sokak Çorbacıları Derneği ve Yamanlar Leo kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf:

2.PROJE
a. Projenin dönemi :
2018-2019 / 2019-2020

b. Projenin adı :
İzmir’deki Ailem

c. Projenin amacı ve özeti :
Agora Rotaract ailesi olarak çocukların renkli hayal güçlerine bayılıyoruz ve çocuklardan öğreneceğimiz
çok şey olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki illerin sınırları olabilir fakat hayal gücünün yoktur. Dolayısıyla
ülkemizin en batısındaki şehrimiz İzmir’den biraz açılmaya ve Diyarbakır’daki Kortaş İlkokulundaki 3.sınıf
miniklerimizle mektup arkadaşı olmaya karar verdik.
Rotaract ailemiz heyecanla yazdıkları mektuplarıyla minik dostlarımıza favori çocuk kitaplarını hediye
etmeye karar verdiler. Her mektupla birlikte onlara yolladığımız kitaplar aracılığıyla onları daha çok
kitapla tanıştırmayı ve buluşturmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönem temellerini attığımız bu
dostlukların uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz.

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.)
Projenin bir sponsoru bulunmamaktadır.

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf:

