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Kulüp, kariyerlerini ve Rotary yaşamlarını geliştirmek isteyen genç
profesyoneller için yumuşak bir geçiş yapmaları için tasarlanmış. Ağ
ilişkileri ve mentorluğa odaklanan kulüp, gönüllü çalışma fırsatları için
başka filantropik kuruluşlarla çalışıyor ve bu şekilde kulüp üyelerinin
organizasyonda sorumluluklarının azalmasını sağlıyor.

YAŞ BARAJINI AŞMAK
Atlanta bölgesi Rotaryenleri uzun zamandır gençlik konusuna
odaklanmaları ile biliniyor. Güçlü RYLA altyapıları ve üniversitelerdeki
uluslararası öğrenciler için eyalet kapsamındaki liderlik programları bu
durumun bir göstergesi. Geleceği göz önüne alan Atlanta Rotaract kulübü de
bu doğrultuda Atlanta Metro Rotary kulübünü kurdu.
Atlanta Rotaract kulübünde eski başkan olarak aktif bir rol
üstlenmesine rağmen, Alisha Rodriguez çalışmakta olduğu işinin bir Rotary kulübüne girmesine engel olacağını varsayıyordu. Rodriguez, Rotary kulüplerinin zaman konusunda talepkâr
olduğunu duymuş ve özellikle de yeni üyelerin komitelere atanıp
çok çalıştırıldıklarını işitmişti.
Kulüplerinde uzun zamandır Rotaractörleri yönlendirme
görevini üstlenmiş olan Dunwoody Rotary Kulübü üyeleri David
Gordon ve Warren Turner için Rodriguez'in endişeleri alıştıkları bir konu idi. Bu nedenle Gordon ve Turner, Rodriguez ve daha
başka gençleri yeni bir kulüp kurmaya yönlendirdiler. Gençlerin
bazıları Rotaractör, bazıları ise onların arkadaşları idi. Kendi
kulüplerinde de Rotary'den ayrılmış olanlarla temasa geçtiklerinde, onların da bu yeni düzenlemeyi daha uygun bulduklarını
görüp onları da katılmaya teşvik ettiler.
Hizmet ve kulüp sorumluluklarını yönetilebilir yapmak için
kulüp gönüllü partnerliği ön plana çıkarıyor. Rodriguez, sıfırdan
yeni projelere başlamaktansa, diğer organizasyonlar ile ilişki
kurarak gönüllüler için fırsatlar yaratan bir yapılaşma oluşturduklarını belirtiyor.
Gordon kulüp üyelerini sadece Rotary Vakfını desteklemek
için teşvik ettiklerini, diğer yardımsever kuruluşlara desteği insan gücü, entellektüel ve fiziki olarak verdiklerini belirtiyor. Kulüp bu tür yardım kuruluşları, Rotaract Kulübü ve diğer Rotary
Kulüpleri ile birlikte çalışıyor.
Gayri resmi bir mentorluk sisteminin başlangıcında olmalarına rağmen, Gordon güçlü bir bağın temellerinin atıldığını
gördüğünü belirtirken henüz başladıklarını, eşleşmeleri yavaş
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fakat emin olarak yaptıklarını ifade ediyor. Yaşlı üyeler aynı zamanda gençlerden de birçok şey öğreniyorlar. Gençler yeni teknolojilere çok âşinalar. Yaşlılar belki sadece eposta kullanırlarken, gençler başka yöntemlere de başvurabiliyorlar.
Gordon yaşlı ve genç üyeler arasında dengeyi de korumaya
çalıştıklarını belirtiyor. Bu sayede büyük kulüplerde bazen ortaya çıkan klikleri, küçük kulüp atmosferinde engellemiş oluyorlar. Turner, bir çok Rotary kulübünde bazı grupların oluştuğunu
ve bunların sadece kendi aralarında biraraya geldiklerine dikkat
çekerken, küçük bir kulüp olduklarından üyelerin herkesle konuşmaya zorlandığını, önemli olan şeyin sohbet ve insanlar için
neyin önemli olduğunu dinlemek olduğunu belirtiyor.
Kulüp ayda iki kez toplanıyor ama bazen mutad toplantılar
yerine bir birahanede ya da bowling salonu gibi farklı mekanlarda da biraraya geliyorlar. Kulüp,
Atlanta'nın moda mahallesi Buckhead'deki bir otelde
sıklıkla sosyal bir aktivite
düzenliyor. Bu ünlü otel
kulübün aktivitesi için
sadece 100 dolar talep
ediyor. Her iki ayda bir de
Atlanta Rotaract Kulübü
ile ortak toplantı yapılıyor.
Resmiyeti ön planda tutmayan bir kulüp olması nedeniyle üyeler bundan çok hoş- Kulüp üyeleri Engelli yetişkinler
lanıyor. Gordon, üyelerin bir
için düzenledikleri koşuda
dostlar grubu olduğunu ve gönüllü oldular (üstte); Georgia
Eyaleti Yüksek Mahkemesi
bunu böyle devam ettirmek
Başkanı
Harold Melton kulübün
istediklerini belirtiyor. Üyebir aktivitesine katıldı (altta)
lerin mutlu ve katılımcı olmaları için de herkes çok çalışıyor.

