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Derneðe davetlisiniz-Ocak 2018

Herkese merhabaKasým ayýnda (2017) yürütmeyi devir aldýðýmýz yerel derneðimizin bürokratik iþle
büyük ölçüde bitirip faaliyet planýmýzý hazýrladýk. Ýmece Evinde tam zamanlý yaþayanlarýn sürd
dernek çalýþmalarýný Ýmece Evi çalýþmalarý ile bütünleþtirdik. Þöylede diyebiliriz Ýmece Evi ye
Derneðin uygulama merkezi oldu.Bu karar ve adýmlar çerçevesinde sizlerinde katýlýmý ile 2018'de
gerçekleþtirmeyi planladýðýmýz görevler ana baþlýklarý ile þöyle;EKÝPDaha çok insanýn gönüllü o
saðlanmasý.Hem yerel hem de küresel bilgilere,insan,örgütlenme iliþkilerinde deneyimli
bireylerin katýlmasý...
RESMÝ TEMASLARKURUM ZÝYARETLERÝ; Menemen Kaymakamlýðý, Menemen Belediyesi,Orman Bölge Müdürlüðü
Tarým Müdürlüðü, KÖY ZÝYARETLERÝ; Turgutlar,Çukurköy,Haykýran,Belen,Doðaköy,Yanýkköy,
Buruncuk,Hatundere, Çýtak, Uzunhasanlar, Karakuzulu,Düzlen,Otmanlar,Dazyurt,
Türkmenköy,Ýkizdere, Sarýnasuhlar, Beydere,Þamar, Küçüksümbüller, Bozalan, Telekler,
Süleymanlý,Görece,Ýðnedere, Hasanlar,

DÝLEKÇE BAÞVURULARIMIZ; BÝMER; RES,Taþ ocaðý, Çimento Tesisi, Ormanda düz kesimler, Þelale,Yaba
Hayat,Yasak Avcýlýk, Antik yerleþimler, Koruma imar planý, Biyolojik envanter, Yerel tohum,
Organik Tarým, Kültür yada Ýmece Evleri,Ýzmir Valiliði, Menemen Kaymakamlýðý, Menemen
Belediyesi,Orman Bölge Müdürlüðü, Tarým Bakanlýðý,

UYGULAMA ALANLARINDA TAMÝR VE EKLEMELEROTAÐ'ýn zemininin Ahþap kaplanmasý, OTAÐ'a güneþ paneli
ile aydýnlatma,þarj imkaný saðlanmasýOTAÐ'ýn Duvar ve Tavanýn'ýn grafik,resimlerle bezenmesi,
duyuru ,yazýþma panolarýnýn yenilenmesiOTAÐ'ýn çatýsýna yalýtýmý arttýrmak için kamýþ ile kapla
kabinlerine çeþme ilavesiYanan Ana binanýn yeniden inþaasýnda STÖ'müzün etkin olarak kullanacað
bir kýþ mutfaðý-yazýhane-wc bölümünün eklenmesiElektrik sisteminin güçlendirilerek bulutlu
havalarda da þarjlarýn yapýlabilmesiÇok amaçlý Atölyenin bakýmý,ilave alet temini (þerit,torna)

BAHÇELERMart ayýnýn sonunda yaz tohumlarý ile salatalýk yeþilliklerin ekimiFidanlarýn
bakýmý,budanmasýSulu tarým yapýlan teraslarýn Sulama sisteminin kurulmasý,Sürülü gübrelenmiþ al
yarýsýnýn Organik sertifikalý týbbi bitki yetiþtirmek için planlanmasý

ZÝYARETLER-KURSLARÝlkbaharda gelecek okul ziyaretleri ile yazýn gelecek yetiþkin kursiyerler
için müfredatlarýn son þeklinin verilip duyurulmasýBirkaçgünlük konaklamalý ziyaretlerin STÖ ye
karþýlýðýnda kabul edilmeye baþlanmasý (Ýmecede en az konaklama 1 hafta olup herkesin çalýþmala
parçasý olmasý beklenirken çalýþamayacak durumda olanlarýn STÖ ihtiyaçlarýný karþýlacak baðýþ k
konaklamasý saðlanmaya baþlanacak)AB-Erasmus gönüllü baþvurusu yapýlarak 1 senelik uzun dönem
farklý kültürlerden gönüllülerin geliþinin yolunun açýlmasý30 kiþilik kursiyer gruplarýn yiyece
ihtiyaçlarýný karþýlanmasýný saðlamakiçin TUBÝTAK'a baþvurulmasý
BÖLGENÝN BÝYOLOJÝK ENVANTERÝKurumlardan katýlým saðlanamadýðý taktirde gönüllü Biyolog çaðrýsý
bölgemizin biyolojik envanterinin çýkarýlmasýna baþlanmasý veya mevcut çalýþmalarýn
güncellenmesi2018 den 2019 yýlýna geçen yeni yýlda Köy kahvesi gibi umuma açýk yerlerde ve
internette açýk olarak paylaþýlmak üzere &ldquo;Yenebilir yabani Otlar Posteri&rdquo;nin
hazýrlanmasý
Yukarýda kýsaca belirttiðimiz 2018 faaliyet planýmýza fiilen,ayni ve maddi katýlýmda
bulunulabilir.
Fiilen katýlýmda bulunmak isteyenler
Dernek çalýþmalarýna,yürütmeye,karar ve uygulamalara katýlacak toplantý ve bürokrasi sever
gönüllülere, Arazide bizimle kýsa sürede olsa yaþayabilecek Biyolog,Ahþap
ustasý,Heykel,Ressam,Müzisyen,Mimar, Peysajcýlara ve çok ihtiyacýmýz var!!!
http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=30

Maddi yardýmda bulunmak isteyenler için Derneðimizin banka hesap bilgileri aþaðýda. Gönüllü
çalýþmalarda bilirsiniz az,çok diye birþey yoktur. Herkes olanaklarý,imkanlarý çerçevesinde bað
bulunarak daha fazla insanýn daha uzun süreli çalýþmalara katýlmasýný burslayabilir,yani temel
ihtiyaçlarýn karþýlanmasýný saðlayabilirsiniz. Veya bir barýnak daha yapýlmasýný
destekleyebilir.Çok amaçlý Atölyenin fiziksel koþullarýný iyileþtirebilir, ilave ekipman alýmýn
destekleyebilirsiniz.
Ayni yardýmda yani eþya,malzeme,ekipman vs, bulunmak isteyenler ise ellerinde yada rahat
edinebilecekleri yerlerde Güneþ Paneli,Jel akü, Ahþap rabýta, tahta, kereste,LED projeksiyon,
Çatý için sandeviç panel, Mermer,fayans gibi malzemeleri Dernek adýna,Ýmece Evi-Yurtiçi Kargo
MEnemen þube teslim olarak gönderebilir veya Ýzmir civarýnda olup getirme imkaný olmayanlar
bize bilgi verirlerse aracý ile gelen gönüllülerimizden almalarýný isteyebiliriz.
Tabii herþeyden önce üyelik baþvurusunda bulunabilirsiniz.
http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=36
http://www.imeceevi.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 18 November, 2018, 03:26

Ýmece Evi

Selam,sevgi ve dayanýþma dileklerimizle
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