BOSTANLI ROTARACT Kulübü Son 3 Yıl Öne
Çıkan Projeleri
1.PROJE
a. Projenin dönemi :

2018-2019 BOSTANLI ROTARACT BAŞKANI GİZEM AYKUT

b. Projenin adı :

HAYAT OL !

c. Projenin amacı ve özeti :

Projemiz, Dünya Hayvan Hakları günü olan 4 ekimde Bizim Mahalle Projesi kapsamında
geçtiğimiz yıl belirlediğimiz KONAK SALİH İŞGÖREN İ.Ö. öğrencileriyle başladı. Dokuz
Eylül Rotaract Kulübüyle, Ege Plast. Sponsorluğunda 40 Adet PVC Boru alarak onları Mama
Kaplarına dönüştürdük; 83 Çocuk, 46 Veli, 10 Öğretmenimiz ile güzel bir günde okulumuzun
bahçesinde boyadık. Projemizin ikinci aşaması olarak, sokak hayvanlarının çoğunlukta olduğu
ve düzensiz beslendiği bölgeler belirlendi. Gerekli izinler alınarak, Muhtarlıklar ve Bölge halkı

ile ortak çalışarak mama kapları Dokuz Eylül Rotaract Kulübüyle Şemikler, Demirköprü
bölgelerine kalıcı olacak şekilde asıldı. Projemizin üçüncü aşaması olarak, bağımsız spor
topluluğu olan KARŞIYAKA ONE TEAM ile ortak çalışılarak HAYAT OL KOŞUSU
planlandı. 30 Nisan Salı Akşamı Yasemin Kafe Potalarda Oneteam üyeleri ve Rotaract Ailesi
olarak önce antrenman ve sonrasında Hayat Ol! koşusu başladı Mama kaplarımızın düzenli
dolumu için de bu antrenmanlara giriş bedeli olarak katılımcılardan 1 kg mama istendi. Bu
toplanan mamalar düzenli şekilde mama borularımıza eklenecek. Oneteam üyeleri ve Bostanlı,
Dokuz Eylül Kulüpleri üyelerine bölgelerdeki boruların düzenli denetlenmesi için her borudan 5
kişi sorumlu olacak şekilde görevlendirilme yapıldı. Bu koşu ve antrenmanlar düzenli olarak
devam edecek. Yaklaşık 120 kişi ile 100 kilonun üzerinde mama toplandı.

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

KARŞIYAKA ONE TEAM SPOR TOPLULUĞU

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf:

2.PROJE
a. Projenin dönemi :
2017-2018 BOSTANLI ROTARACT KULÜBÜ SİMİN SAYILIR CUHADAROĞLU DÖNEMİ

b. Projenin adı :

MİNİK KALPLERE YOLCULUK

c. Projenin amacı ve özeti :

Minik kalplere yolculuk projesi, bizim mahalle kapsamında belirlenen mahallemizin tüm sosyal
ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlatıldı. Bu süreçte okulumuzun 120 sırası rotaractörler tarafından
zımpara yapılarak temizlendi. Okulumuzdaki çocuklar sanat ve sporla desteklendi. Basketbol maçlarına
gidildi , kurulan Atatürk korosu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi projelerinde görev aldılar.
Yıl içerisinde yazdıkları hikayeler yıl sonunda toplanıp kitap haline getirildi ve bu kitap tüm meb okullarına
dağıtıldı. Kitap projesinde kaymakamlık tarafından özel teşekkür alındı. Düzenli olarak öğrencilerimiz ile
drama dersleri yapıldı, 23 nisan gösterisi hazırlandı.

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

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf:

