
1Rotary Toplum Birlikleri 
(RCC) nedir?   

Rotary Toplum B�rl�kler� ben�m ve tüm F�l�-
p�nl�ler�n kalb�ne yakın olan b�r programdır. UR 
esk� başkanlarından F�l�p�nl� M.A.T. Caparas bu 
programı 1986 yılında başla� ı. Caparas, kulüp-
ler�n tek başına yapamayacakları b�r çok proje-
n�n, toplumda gerçekleşmes� �ç�n b�r fırsat oldu-
ğunu görmüştü. Bu program toplum b�reyler�n�n 
kend� �şgüçler� ve yetenekler�n� kullanarak ya-
şamlarını �y�leşt�rmeye yönel�k �d�. RCC'ler spon-
sor kulüpler �le �şb�rl�ğ� �ç�nde toplumlarında Ro-
tary yaklaşımını uygulamaktalar.  

   

2Rotary Kulüpleri ve 
Toplum Birlikleri işbir-
liği nasıl oluşur?

Rotary Kulüpler� toplum b�rl�kler�n�n spon-
sorudur. Beraberce b�r proje üzer�nde çalıştıkla-
rında RTB'ler uygulamada başı çekerken Rotar-
yenler de gerçekleşmes� �ç�n yardımcı olurlar. 
B�r Toplum B�rl�ğ�n� başlatmada �lk adım toplu-
mun güven�n� kazanmaktır. Ben�m Kulübüm, Ma-
kat�-San Lorenzo, yıllardır yerl� halklardan Du-
magat'ların bulunduğu Calaw�s'te çalışma yap-
makta. Başlangıçta çok şüphec� �d�ler. Daha önce 
b�r çok yabancı, b�raz gıda maddes� ya da yardım 
get�r�p, b�r kaç res�m çekt�kten sonra b�r daha 
gelmemek üzere dönmüş. B�z�m onlarla yaptı-
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ğımız �lk proje b�le ufak bağışlardan oluşmakta 
�d�. Ama kulübümüz yıllar �ç�nde toplum değer-
lend�rmes� de yaparak onların güven�n� kazandı. 
Onların arzusu yen� becer�ler öğren�p organ�ze 
olarak tarımlarını b�r üst sev�yeye taşımaktı. B�z 
bu nedenle b�r Toplum B�rl�ğ� kurduk.

   

3 Sizin Toplum Birliğiniz 
için başarı nasıl 
gözüküyor?

Tamamen toplumun b�r parad�gmasının 
kayması şekl�nde oluştu. Ç�ftç�ler, toprak kay-
malarına da neden olan  "kes ve yak" yöntem�n-
den, kend� kend�ne sürdürüleb�l�r toplum tabanlı 
tarıma geçt�ler. Toplum B�rl�ğ� sayes�nde, daha 
önce de yet�şt�rd�kler� muz, bambu ve sebzeler 
konusunda nasıl yet�şt�recekler�n� öğrend�ler  ve 
standartlarını yükselterek daha kârlı b�r şek�lde 
pazarlamaya başladılar. F�l�p�nler�n daha öncek� 
başkanı Corazon Aqu�no'nun kurmuş olduğu P�-
noyME Vakfı �le çalışan kulübümüz, Toplum B�rl�-
ğ� üyeler�n� �ş ve muhasebe becer�ler� konusun-
da eğ�� �. Ayrıca RCC'ler�n resm� makamlarla ve 
m�krof�nans tem�n eden kuruluşlarla da bağlan-
tılarını kurduk ve �ş planı yapmalarına yardımcı 
olduk. Tek olarak başladığımız Toplum B�rl�ğ�n-
den ş�md� beş tane var ve çoğunluğu kadın olan 
400'e yakın üyes� bulunuyor. Bunlar tarım g�r�-
ş�m�n� yönet�yorlar. A�leler �şletmelerde h�sse-
dar. Gel�rler yükseld� ve toplumda para dönmeye 
başladı. 

Ancak değ�ş�m rakamların da ötes�ne ge-
ç�yor. RCC kanalıyla ed�nd�kler� becer�ler ve öz-
güven sayes�nde Calaw�s sak�nler�n�n düşünce 
yapısı da değ�şt�. Kend� kararlarını vereb�lecek, 
�ş planı ve bütçeler�n� yapab�lecek güce sah�p 
olduklarını gördüler. Beled�ye Re�s�n�n of�s�nden 
yardım gerekt�ğ� takd�rde kend�ler� telefon açıp 
talep edeb�l�yor. RTB, Rotary kulübümüzün h�z-
mete bakış açısını da değ�şt�rd� ve zamanımızı 
nasıl vereceğ�m�z, kaynakları ve uzmanlığı nasıl 
kullanacağımızı daha �y� öğrend�k. Bu b�z�m �ç�n 
sadece b�r başka proje değ�ld�. Bu projey� �nsan-
ların hayatını sonsuza kadar etk�leyecek b�r pro-
je olarak gördük.

4RTB ile çalışmanın 
avantajları nelerdir?

Bugün 107 ülkede, kırsal ve şeh�r kes�mle-
r�nde 10 b�nden fazla RTB var. RTB'ler başarılı 
çünkü Rotary kulüpler� toplumda proje yapmak 
�ç�n tab�� b�r partner bulmuş oluyor. Bu durum 
projeler� daha güçlü yapıyor. Sponsor kulüpler 
RCC üyeler�n�n hays�yet�ne önem ver�r, projen�n 
başarısı ve hedefl er�n yakalanmasındak� katkı-
larını d�kkate alırsa, RTB programları büyümeye 
devam edecekt�r. Şunu da unutmamalıyız: Yar-
dım etmeye çalıştığımız �nsanlar kend� problem 
ve �ht�yaçlarını en �y� b�lenlerd�r. Kend�ler� �ç�n 
düşüneb�l�rler. Onları sadece b�raz yönlend�rme-
l� ve ağımıza bağlamalıyız.

— JOSEPH DERR                             
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