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Üyeliğiniz kulüpte başlar. Dahil olmanız, liderlik
yeteneklerinizi ve bilginizi geliştirecek ve yaşam
boyu sürecek dostluklar oluşturacaktır.
Rotary, liderleri biraraya getirir — sizin gibi
farklılık yaratmak isteyen insanları. Bizler,
toplumunuzu iyileştirmek ve dünyada değişimi
yapmanız için gerekli kaynaklar ve fırsatları temin
etmek için buradayız.

TOPLUM İÇİN
BİRARAYA GELİN

İnsanların Rotary'ye katılmalarının başlıca iki nedeni, toplumlarına
fayda sağlamak ve aynı düşünceleri paylaşan liderler ve arkadaşlarla
bağlantı kurmaktır? Üyelerimiz Rotary'de bu nedenle yıllarca vakit
geçirmektedirler. Sizi Rotary'ye katılmaya motive eden ne oldu? Bir
Rotaryen olarak kulübünüzde neler yapmayı planladınız?

ORTAK
ETKİMİZ

Rotary sizin gibi insanları — kendilerine özgün uzmanlıklarını iyi bir
şey yapmak için kullanan, her kültürden ve meslekten liderleri biraraya
getirmektedir. Bu insanlar, sorumluluk duygularının verdiği esinlenme
ile toplumlarına bir katkıda bulunmak istemektedirler. En zor meydan
okumalarla mücadele için bir adım atan ve tüm dünyadaki toplumlarda
kalıcı değişim yaratan girişimlerde ısrarcı olan kişilerdir bu insanlar.
Beraberce, gençleri güçlendirmek, sağlık sorunlarını çözmek, barışı
yaymak ve dünyanın her köşesinde toplumları kalkındırmak için
çalışıyoruz.
Dünya genelindeki 1.2 milyon üyemiz ile, global toplumumuzun etkisi
hiç bu kadar büyük olmamıştı — ve büyümeye de devam ediyor.

Su ve Sanitasyon global
bağışları,Türkiye'de Adana'da
dört okulda 2,500 talebe için yeni
tuvaletler ve temiz içme suyu
sağlayarak, düzgün hijyen ve
hastalık önlemeyi teşvik etti .
Sponsorlar:
Adana-Çukurova, Rotary Kulübü
Türkiye, ve Frutal, Brezilya

Rotaryenler bir araya gelip, PolioPlus girişimi gibi bir amaca
odaklandıkları zaman, etkilerinin boyutu netleşmektedir. Ve sizler gibi
Rotaryenlerin süregelen destekleriyle, 'Çocuk Felcine Son' savaşımızı
devam ettireceğiz.
Farklılık yaratmak için Rotary'ye katıldınız. Çünkü sloganımıza siz
de inanıyorsunuz: Kendinden önce Hizmet. Dürüstlüğe ve değişimi
gerçekleştirmeye olan arzunuz, ve bizim odak noktalarımızın sizin için
de önemli olması nedeniyle aramızdasınız.

DÖRTLÜ ÖZDENETİM

Düşündükleriniz, söyledikleriniz, yaptıklarınız:

1

GERÇEĞE uygun mu?

2

İlgililerin tümü için
ADİL mi?

3

İYİNİYET ve DAHA İYİ
DOSTLUKLAR sağlayacak mı?

4

İlgililerin tümü için HAYIRLI
mı?

Barış ve ihtilafların
önlenmesi/çözümü

Hastalık önleme ve
tedavi

Rotary’nin 1.2 milyon üyesi, dünya genelinde kaynaklarını
birleştirerek iletişime geçip, toplumları
temiz su, sağlık girişimi ve eğitim konusunda daha ileri bir
seviyeye getirirler.

Ekonomik ve Toplum Kalkınma
global bağışları, Hindistan'da örgü
yapan fakir kadınlara yardım etmek
için kâr amacı gütmeyen bir giyim
işletmesi kuran Jhoole'un bu işi
genişletme planlarını destekledi .
Sponsorlar:
Crystal Palace & Norwood, Greater
London, Rotary Kulüpleri, İngiltere,
ve 6420. Bölge (Illinois, ABD)

Bir Köye Sahip Çıkın (Adopt-a-Village) global bağışları, Uganda'nın Nkondo köyünde
bir okulda sınıfı yeniledi, kitaplar, bilgisayarlar temin edip tefrişini yaptı; su üretme
sistemi monte etti ve sağlık konularına odaklanan bir meslek eğitim ekibini
destekledi ve 25 mikrokredi grubunu eğitti. .
Sponsorlar:
Kampala-North Rotary Kulübü, Uganda, ve 5340. Bölge (California, ABD)

Su ve
Sanitasyon

Anne ve
çocuk sağlığı

blog.rotary.org.'da
kulübünüzün ilişkileri ile ilgili
hikayeleri paylaşın

Temel eğitim ve
okuma yazma

Ekonomik ve toplumsal
kalkınma

İŞİN İÇİNE GİRİN

İşin içine girdiğiniz zaman, faydalananın sadece
toplumunuz, kulübünüz ve projeniz değil, kendinizin
de olduğunu göreceksiniz. Aktif bir Rotaryen
olarak, toplum içinde konuşmak, proje yönetimi ve
aktivite organizasyonu konusunda yeteneklerinizi
geliştirebilirsiniz. Kendi toplumunuzda ve dünyada
ilginç insanlarla tanışırsınız. Sizin ve kulüp üyeleriniz
için önemli olan yerel sorunlarla mücadele
edeceksiniz. Toplumu daha iyi duruma
getirmek için beraber çalışmanın size
vereceği paylaşma duygusunu tadın.
Aktif bir Rotaryen olmak için
fırsatlar sınırsızdır. İşte bu
fırsatlardan bazıları.

YEREL KONULARLA BAŞLAYIP
TOPLUMUNUZA YARDIM EDİN
Kulübünüzün en önemli hizmet
projesine yardım için gönüllü
olun.
Kulübünüzün sponsor olduğu
programlarının birine katılın.
Toplumunuzdaki bir ihtiyacı belirleyin ve ona cevap
verecek bir proje tasarlayın.
Ortak hizmet projesi veya aktivitesinde, Interact ve
Rotaract da dahil olmak üzere civarınızdaki diğer
kulüplerle beraber çalışın.

Kulüp proje ve hedefleri ile ilgili fikirlerinizi
kulübünüzün liderleri ile paylaşın, yürütme konusunda
liderliği ele alın. Önerileriniz, toplumunuzdaki önemli
bir girişimin başlangıcı olabilir.

ROTARY KANALIYLA GLOBALLEŞİN

Uluslararası Rotary'nin hizmet projelerine katılın.
Yerel girişimleri esinlendirmek için www.
rotary.org'da yer alan Rotary Showcase
projelerine göz atın.
Dünyanın dört bir köşesinde
Rotary'nin insani hizmet
çalışmalarına milyonlarca dolar
bağışta bulunan Rotary Vakfını
destekleyin.
Dünyadaki üyelerle fikir alışverişinde
bulunmak, kutlamak için Rotary
aktivitelerine katılın.
Bölgenizi ziyaret eden bir
Gençlik Değişim talebesini
misafir edin ve başka kültürler
hakkında fikir edinin.
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılarak diğer
Rotaryenlerle beraber yeni şeyler öğrenin.
PolioPlus'a bağış yapın ve Çocuk Felcine Son
hareketine katılın. Sadece 60 cent karşılığında çocuk
felcine karşı bir çocuğu aşılayabilirsiniz.

BAĞLANTILAR KURUN

Rotary ömür boyu süren dostluklar
oluşturmaktır - toplumlar, şehirler,
ülkeler ve kültürler arasında diğer
Rotaryenlerle ilişki kurmaktadır.
Bir bağlantı, büyük ortaklıklara yol
açabilir.

Uluslararası insani projeler ile
ilgili Global ve Paket bağışlara
müracaat için www.rotary.org/grants
bağlantısından Rotary bağışlarını
inceleyin.
Başkalarına ulaşmak ve diyalog
başlatmak için sosyal medyayı
kullanın. Rotary ile ilgili bilgileri
başkalarına da ulaştırın.

ONLINE
www.rotary.org sitesinden
profilinizi güncelleyerek ilginize
uygun bilgi akışı sağlayın ve aynı ilgi
alanındaki üyelerle bağlantı kurun.

BIREY OLARAK ONLINE OLMADAN

Rotary profilinizi kullanarak
kulüp liderleriyle temasa geçin ve
projeler ve toplumunuzla ilgili ihtiyaç
duyduğunuz bilgileri temin edin.
Rotaryenlerin resmi blogu olan
Rotary Voices'da Rotaryenlerin
ilginç hikayelerini keşfedin.
Rotary Showcase'de yer alan hizmet
projeleri hakkında bilgi edinin ve
kulüp projelerinizi burada sergileyin.

SOHBETE KATILIN!

www.rotary.org
/socialnetworking

Bağlantı kurmak için bilgisayara
ihtiyacınız yok. Kulüp toplantınız
haricinde başka Rotaryenlerle
tanışmak için çeşitli fırsatlar var. Bu
konuda bir adım atmak için aşağıdaki
önerilerden faydalanın.
Rotary'yi aile konusu yapın.
Çocuklarınız için Interact, RYLA ve
Rotary Gençlik Değişimi inceleyin ve
eşinizi kulüp toplantlarına davet edin.
UR Konvansiyonuna katılın.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş
olan diğer üyelerle tanışın ve yılın
başarılarını beraber kutlayarak
nasıl daha fazla etkili olabileceğinizi
öğrenin.

facebook
flickr

linkedin

Yeni uluslararası hizmet projesi
ortakları bulmak ve dostluklar
oluşturmak için dünyanın
herhangi bir yerinde diğer Rotary
kulüplerinin toplantılarına
katılın .
Başka bir kültürü öğrenin. Rotary
Dostluk Değişim ile yurt dışında bir
Rotaryenin evinde misafir olun.
Bir Rotary Dostluk Grubu veya
Eylem grubuna katılın. Aynı
konulara ilgi duyan Rotaryenlerle
tanışın.

DİĞER KAYNAKLAR
Kayda değer projeler, faydalı ipuçları
ve esin yaratan fikirler için Rotary
haberleri ve bültenlerini takip edin,
Rotary Video Magazine izleyin ve
Rotary Derginizi okuyun.
İlginç özel yayınlara ulaşmak için
shop.rotary.org. sitesini ziyaret edin.

YENI BAĞLANTILAR KURMAYA
BUGÜNDEN BAŞLAYIN!

youtube

blog

rss

pinterest

vimeo

instagram

KULÜPLERİN ÖTESİNDE —
ROTARY AİLESİ
Rotary sadece kulüplerden oluşmaz. Hizmet her yaşta başlayabilir.
Bu nedenle yeni kültürlerle tanışmak, liderlik yetenekleri
geliştirmek ve katkı sağlamak isteyn gençler ve genç yetişkinler
için programlarımız var. Ayrıca, toplumlarında yardım etmek
isteyen her yaş ve özgeçmişten insanlar için fırsatlar sunuyoruz.
Sizinki gibi kulüpler ile Rotaryenler aşağıdaki aktiviteleri organize
edip sponsor olurlar.
Interact, yaşları 12-18 arasındaki herkes için Rotary kulüplerinin
sponsor olduğu liderlik programıdır. 133 ülkedeki 12,300 Interact
kulübünde, Rotary gelecek nesillerin sosyal sorumluluk ve global
bilince sahip liderlerini yetiştirmektedir.
Rotaract yaşları 18-30 arasında olanlar için Rotary kulüplerinin
sponsor olduğu liderlik, profesyonel gelişim ve hizmet fikrini
aşılayan bir programdır. 167 ülkedeki 8,000 kulüpte, Rotaract
üyeleri dünyanın her tarafında değişimin gerçekleşmesine
yardımcı olmaktadırlar.
Rotary Toplum Birlikleri (RCCs) Rotary kulüpleriyle beraber
çeşitli hizmet projeleri üreterek toplumlarını iyileştirmeye çalışan
ve Rotaryen olmayan kişilerin bulunduğu gruplardır. 78 ülkede
6,800'den fazla Toplum Birliği bulunmaktadır ve hepsi Rotary
kulüplerinin sponsorluğunda organize edilmişlerdir.
Rotary Gençlik Değişim 15-19 yaşları arasındaki talebelere
kültürel değişim için başka ülkelere seyahat fırsatı yaratmaktadır.
Bu kapsamlı programa her yıl 8,000'den fazla talebe
katılmaktadır. Bir haftadan, bir yıllık eğitime kadar zamanı
kapsayabilen bu tecrübe sayesinde, talebeler yeni kültürler
hakkında bilgi edinmekte, değişik bakış açılarının önemini
kavramakta ve global anlayışı daha iyi içselleştirebilmektedirler.
Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA)
programı, sosyal sorumluluk, global vatandaşlık ve kişisel gelişim
konularına odaklanan gençler ve genç yetişkinler için liderlik
eğitim programıdır.
Rotary Barış Bursları Rotary Barış Merkezlerinin bulunduğu
üniversitelerde, talebelerin yüksek lisans veya profesyonel
sertifika almalarını sağlamaktadır. Rotary Barış Bursiyerleri
uluslararası çalışmalar ve ihtilafların çözümü konularına
odaklanarak, kariyerlerini barışı yaygınlaştıracak kişiler olarak
oluşturmaktadırlar.

595-TR—(613)

