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Rotary Toplum Birlikleri
(RCC) nedir?

Rotary Toplum Brlkler benm ve tüm Flpnllern kalbne yakın olan br programdır. UR
esk başkanlarından Flpnl M.A.T. Caparas bu
programı 1986 yılında başlattı. Caparas, kulüplern tek başına yapamayacakları br çok projenn, toplumda gerçekleşmes çn br fırsat olduğunu görmüştü. Bu program toplum breylernn
kend şgüçler ve yeteneklern kullanarak yaşamlarını yleştrmeye yönelk d. RCC'ler sponsor kulüpler le şbrlğ çnde toplumlarında Rotary yaklaşımını uygulamaktalar.
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Rotary Kulüpleri ve
Toplum Birlikleri işbirliği nasıl oluşur?

Rotary Kulüpler toplum brlklernn sponsorudur. Beraberce br proje üzernde çalıştıklarında RTB'ler uygulamada başı çekerken Rotaryenler de gerçekleşmes çn yardımcı olurlar.
Br Toplum Brlğn başlatmada lk adım toplumun güvenn kazanmaktır. Benm Kulübüm, Makat-San Lorenzo, yıllardır yerl halklardan Dumagat'ların bulunduğu Calaws'te çalışma yapmakta. Başlangıçta çok şüphec dler. Daha önce
br çok yabancı, braz gıda maddes ya da yardım
getrp, br kaç resm çektkten sonra br daha
gelmemek üzere dönmüş. Bzm onlarla yaptı-

ğımız lk proje ble ufak bağışlardan oluşmakta
d. Ama kulübümüz yıllar çnde toplum değerlendrmes de yaparak onların güvenn kazandı.
Onların arzusu yen becerler öğrenp organze
olarak tarımlarını br üst sevyeye taşımaktı. Bz
bu nedenle br Toplum Brlğ kurduk.
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Sizin Toplum Birliğiniz
için başarı nasıl
gözüküyor?

Tamamen toplumun br paradgmasının
kayması şeklnde oluştu. Çftçler, toprak kaymalarına da neden olan "kes ve yak" yöntemnden, kend kendne sürdürüleblr toplum tabanlı
tarıma geçtler. Toplum Brlğ sayesnde, daha
önce de yetştrdkler muz, bambu ve sebzeler
konusunda nasıl yetştreceklern öğrendler ve
standartlarını yükselterek daha kârlı br şeklde
pazarlamaya başladılar. Flpnlern daha öncek
başkanı Corazon Aquno'nun kurmuş olduğu PnoyME Vakfı le çalışan kulübümüz, Toplum Brlğ üyelern ş ve muhasebe becerler konusunda eğtt. Ayrıca RCC'lern resm makamlarla ve
mkrofnans temn eden kuruluşlarla da bağlantılarını kurduk ve ş planı yapmalarına yardımcı
olduk. Tek olarak başladığımız Toplum Brlğnden şmd beş tane var ve çoğunluğu kadın olan
400'e yakın üyes bulunuyor. Bunlar tarım grşmn yönetyorlar. Aleler şletmelerde hssedar. Gelrler yükseld ve toplumda para dönmeye
başladı.

Ancak değşm rakamların da ötesne geçyor. RCC kanalıyla edndkler becerler ve özgüven sayesnde Calaws saknlernn düşünce
yapısı da değşt. Kend kararlarını vereblecek,
ş planı ve bütçelern yapablecek güce sahp
olduklarını gördüler. Beledye Resnn ofsnden
yardım gerektğ takdrde kendler telefon açıp
talep edeblyor. RTB, Rotary kulübümüzün hzmete bakış açısını da değştrd ve zamanımızı
nasıl vereceğmz, kaynakları ve uzmanlığı nasıl
kullanacağımızı daha y öğrendk. Bu bzm çn
sadece br başka proje değld. Bu projey nsanların hayatını sonsuza kadar etkleyecek br proje olarak gördük.
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RTB ile çalışmanın
avantajları nelerdir?

Bugün 107 ülkede, kırsal ve şehr kesmlernde 10 bnden fazla RTB var. RTB'ler başarılı
çünkü Rotary kulüpler toplumda proje yapmak
çn tab br partner bulmuş oluyor. Bu durum
projeler daha güçlü yapıyor. Sponsor kulüpler
RCC üyelernn haysyetne önem verr, projenn
başarısı ve hedeflern yakalanmasındak katkılarını dkkate alırsa, RTB programları büyümeye
devam edecektr. Şunu da unutmamalıyız: Yardım etmeye çalıştığımız nsanlar kend problem
ve htyaçlarını en y blenlerdr. Kendler çn
düşüneblrler. Onları sadece braz yönlendrmel ve ağımıza bağlamalıyız.
— JOSEPH DERR
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