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BAŞKAN'IN MESAJI

R

otaryen ve rotaraktörler ile bir müddet evvel
yapmış olduğum zoom toplantısında ekranımdaki
gülen yüzlere baktım ve organizasyonumuzun kısa
bir süre içinde ne kadar değiştiğini fark ettim. Rotary'de
artık eski normale dönüş olmayacağı belli oldu ve ben de
bunu heyecan verici bir fırsat olarak değerlendiriyorum.
Rotary'yi oluştururken, yaratıcılık ve değişim farklı
seviyelerde gerçekleşiyor. Rotary'nin yeni esnekliği dijital kültür ile harmanlanarak bugüne kadar hiçbirimizin
görmediği farklı değişimleri yaratıyor. 31 yaşında, 15
yıllık Rotary tecrübesi olan Rebecca Fry gibi Rotaryenlerden çok şey öğrenebiliriz.
Rotary'yi dünyayı değiştirecek harika bir platform
olarak görüyorum. En büyük etkiyi, başkanlarının dünyada yapmak istedikleri değişimi yaratacak gücü onlara
vererek yapabilirim. RYLA ve Rotarakt'da, şimdi de yeni
bir e-kulüp olan Rotary Sosyal Etki Ağı kuruluş başkanı
olarak liderlik içgüdüsünü öğrendim.
Yeni bir kulübün anahtarı, Rotary programları mezunlarını işe katmaktır. Bizim kulübümüz, Rotaraktör ve
program mezunlarının Rotary'ye katılmak istemelerinin
kanıtıdır ama bazen kendilerine uygun kulübü bulmakta
zorlanmaktalar. Kulübümüzün 23-41 yaş arasında 31
üyesi bulunuyor ve hemen hemen hepsi Rotary program
mezunları.
Rotary'yi kişisel ve profesyonel hedeflerimizle entegre
edip hizaya sokmalıyız. Bu kulübü kurarken, Rotary'nin
üyeler için katma değer yaratmaya odaklanan yaklaşım
ile kişisel bir model tasarlamaya çalıştık. Ayrıca üyelerin
kulübün ötesinde de tecrübelerini daha üst seviyeye taşımak için, Rotary Dostluk Grupları, Rotary Eylem Grupları
ve diğer uluslararası ortaklıkların oluşturduğu bağlantıları kaldıraç gücü olarak kullanmayı denedik.

Kulübümüz toplantıları ve projelerin yönetimini çevrimiçi geçekleştiriyor ve Microsoft Team'i kullanarak
üyeleri 7/24 ilgilendikleri konulara çekiyor. Bunun bir
diğer anlamı, kulübümüzün herhangi bir lokasyona bağlı
olmaması demek. Bir çoğumuz Avustralya'da olmasına
rağmen, Almanya, İtalya Meksika, Tanzanya ve ABD'den
üyelerimiz de var.
Kulübümüz için önemli olan bir diğer konu da etkinliğimizi ölçmek. Mesela Temmuz ayında 'Plastikten
arınma' projesiyle, bireylerin plastik kullanımlarını azaltmaları için uygulayabilecekleri farklı yöntemler hakkında
bilinçlendirme yaratan bir kampanyanın promosyonunu
yaptık ve 6 binden fazla kişiye ulaştık. Bu somut etkisi
olan bir proje idi ve nerede olursa olsun herkes katılabilirdi. Kulübüm kanalıyla yeni bir Rotary tecrübesi için
bir çok insanı biraraya getirmekten gurur duyuyorum.
Geleceğimiz için çok heyecanlıyım.
Her Rotary kulübünün, Bec'inki gibi yaratıcı olma
imkânı vardır. Bu kulüplere güvenelim, onlardan öğrenelim ve onları destekleyelim. Kulüpler, yeni Rotary'nin
ne olabileceği konusunda hazırlanırken,Rotary'deki
değişimi de tabanda oluşturacaklardır.
Değişim sabittir ve bir çok alanda daha fazla çalışmamız lazım. Farklı geçmişlerden gelen insanların
yapmış olduğu katkıları kutlamamız ve az temsil edilen
gruplardaki insanlara üye olarak katılma fırsatı vermemiz önemlidir. Şimdi onları kullanalım ve kendimiz
ve ileride bizi keşfedecek olan insanlar için Rotary'nin
nasıl "Fırsat Kapılarını açtığını" görelim.
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