
Balçova Rotaract Kulübü Toplum Hizmetleri Projeleri 

2015-2016 Dönemi 

Başkan: Efe Gökçe 

Proje Adı: İyi Ki Doğdun Çocuk 

İyi ki doğdun çocuk projesi hedef kitle olarak özel eğitim ve iş uygulama okullarında eğitim 

görmekte plan özel çocukları belirledi. Bu çocuklar 7-23 yaş aralığında olup maddi durumu 

yoksulluk seviyesinde olan ailelerin çocuklarıydı. Toplamda 4 okul dolaşıldı. 4 okula da tam 

teçhizat; Süslerimizi, pastamızı, içeceklerimizi, dans müziklerimizi, sürpriz hediyelerimizi 

alıp gittik. Özel çocuklarımız bizleri gördükçe hiçbir zaman sebebini bilemeyeceğimiz 

gülücükler saçtılar bizlere. Hep beraber okulun en büyük alanına toplandık her seferinde, 

mumlar üfledik, sevinç kahkahaları attık, pastalar yedik, danslar ettik ve onlara sürpriz 

oyuncaklar dağıttık. Bir gün de olsa onları aramıza kattık biz de onların arasına katıldık. 

Yine bu proje kapsamında özel çocukların eğitim gördüğü bir okulun mutfağını yeniledik.  

Mutfağın ilk hali  

 

Mutfağın sonraki hali; 



 

İyi ki Doğdun Çocuk Projemizden kareler: 



 

 

Bu projemiz aynı zamanda 2015-2016 dönemi En İyi Toplum Hizmetleri Projesi seçilmiştir. 

Yine aynı proje kapsamında okullarına gittiğimiz çocuklardan oluşan özel bir futbol takımı ile 

Rotaractörlerden oluşan bir futbol takımı arasında maç gerçekleştirilmesini ve  onların 

hayatlarında ilk defa kendileri haricinde diğer insanlarla futbol maçı yapmalarını sağladık. 

Çok özel bir gündü. 



 

 

2014-2015 Dönemi 

Başkan:  Nevra Uygunca 

Proje Adı: Yarınlarımıza Misafiriz 

Göztepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi Anaokulu’nda diş sağlığı ile ilgili seminer  

gerçekleştirdik. 3-4 yaş grubu ve 5-6 yaş grubu iki sınıf öğrencilerine yaşlarına uygun diş 

fırçası ve macun dağıttık. Onlara diş fırçalama konusunda kulüp üyelerimiz aracılığıyla 

bilgilendirmeler yaptık ve onlarla vakit geçirdik. 

 

 

 



Proje Adı: 6 hizmet dalında meslek eğitim seminerleri verilmesi 

Sokak Çocukları Koruma Derneği‟nde anne ve çocuklara deprem bilinçlendirme semineri 

gerçekleştirildi. Depremde neler yapılmalı, nerede toplanmalı sorularının yanıtlarını 

cevaplandı. Seminer sonunda acil durum için düdük dağıtıldı 

 

Proje Adı: Geleneksel Kulüp Kermesi 

GELENEKSEL BALÇOVA ROTARACT KULÜBÜ KERMESİ gerçekleştirildi. Projeden 

elde edilen gelir, bizim mahalle olarak belirlenen Urla’daki evde, erzak yardımı ve annelere 

verilen meslek edindirme kursunda kullanılan ahşap ve boyama malzemelerinin tedarik 

edilmesinde kullanıldı. Meslek edindirme kursu sonunda yapılmış olan ürünleri de tekrar 

satışa sunarak elde edilen geliri de evdeki annelere kazanım olarak geri dönüşümünü sağlandı. 



 


