Efes Rotaract Kulübü Son 3 Yıl Öne Çıkan
Projeleri
1.PROJE
a. Projenin dönemi :
(2015-2017)

b. Projenin adı :
Hayata +1 Değer Kat
Yeter ki Hayal Et

c. Projenin amacı ve özeti :

Ülkemizde maalesef engelli bireylere karşı genel bir ön yargı, korku, çekinme ve onları farklı
görerek uzak durma, toplumdan dışlama davranış modeli yaygın durumdadır. “Hayata +1
Değer Kat” projesi ile Bu engelli grubundan biri olan Down Sendromlu bireyleri hayatın içinde
görmek ve hayatın içine girmelerini teşvik ederek onları daha fazla cesaretlendirmek, onların
hayal güçleri yüksek olan dünyalarına ortak olmak amaçlanmıştır.
Projenin başlangıcında Ulusal Down Sendromlular Derneği ile irtibata geçilerek konu hakkında
daha detaylı bilgi alınmış ve derneğe yardımcı olunması adına yapılabilecek faaliyetler ve
projeler değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmelerin neticesinde Down Sendromlu bireylerin
müzik, dans, spor gibi dallarda özel yeteneklerinin olduğu temel alınarak bir dans gösterisi
gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Değerlendirmenin ardından gerçekleştirilecek dans
gösterisinin bir Vals koreografisi olmasına karar verilmiş ve buna yönelik olarak projede yer
almak isteyen Down Sendromlu katılımcılar ve Efes Rotaract Kulübü üyeleri 22 Şubat 2016
tarihinde buluşturulmuş ve dans partneri olarak eşleştirilmiştir. 11 hafta boyunca yapılan
derslerde koreografiyi çalışılarak dans çiftlerimiz koreografiyi öğrenmiştir.

Dans derslerinin yanı sıra projenin amacı olan Down sendromlu bireyleri hayatın içine daha
fazla dahil etmek adına onların gerçekleştirdikleri etkinliklere katılarak birlikte zaman
geçirilmiş ve onlarla çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

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

Ulusal Down Sendromu Derneği

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf:

2.PROJE
a. Projenin dönemi :
(2017-2018)

b. Projenin adı :
Yeter ki Hayal Et

c. Projenin amacı ve özeti :
“oysa bence biz kız çocuklarının da hayalleri olabilir….” Cümlesiyle yola çıktık. Bu projemizde, hayatların
da yaşadıkları zorluklara rağmen hayallerinin peşinden giden, çabalayan ve başaran kadınları rol modeller
olarak göstermek istedik. Bu kapsam da:
Kadın ve erkek eşitliği hakkında farkındalık yaratmak ve kız çocuklarının eğitimi üzerinde durmak için
“sokak röportajları” ile iş birliği yaptık.
Konuşmacı konuklar davet ettik. Sema Gür (Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yaratıcısı), Nuran Erden
(Germiyan Köyü), Meryem Düzgün Kaya (Kavacık köyü/ressam).
“Yaşamın izi Kadın da Gizli” sergisine katkı gösterdik.
Karsu Dönmez 8 Mart 2019 tarihinde projemizin yer aldığı pankartları fotoğrafıyla yayınlayarak projemize
katkı sağladı.

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

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf:

