YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Dostlar ve aile
Berkshire İngiltere, Maidenhead Bridge
Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Başlangıç üye
sayısı: 25
Kuruluş: 2012
Üye sayısı: 48

İki haftada bir toplanan kulüp, gayri resmi ve esnek bir
görünümün yanısıra aile dostluğuna önem veriyor ve üyeler sık
olarak çocuklarını da toplantılara getiriyorlar. Hatta çocuklara
toplantılarda rol vererek gelecek nesil Rotaryenleri için ilk adımı
atmalarını sağlıyor. Aile ve dostluk konusuna odaklanarak,
eğlenceyi seven bu kasabada kulüp üyeleri, yerel aktivitelerde
de önemli görevler üstleniyorlar.

GELECEĞE BİR KÖPRÜ
1830'lu yıllarda inşa edildiğinde , Thames nehrinin iki tarafını birleştiren
Maidenhead trenyolu köprüsü mühendislik harikası olarak nitelendirilmişti.
Maidenheadbridge Rotary Kulübü, çocuk sahibi genç profesyonellerin ve
ailelerin programlarına uyacak şekilde ve toplumlar, kültürler ve nesiller
arasında bağlantıların mühendisliğini yapmak üzere kuruldu. Üyeler işleri
bizzat kendileri yapıyorlar ve yılda yaklaşık 2.000 saat gönüllü çalışmada
bulunuyorlar. Bir o kadar zamanı da oyun için ayırıyorlar.

Maidenheadbridge Rotary kulübünün üyelerinin bir çoğu,
Maidenhead Rotary kulübünün eski üyesi. Üye sayısı 30'a ulaştığında kendilerin ne yapmaları gerektiğini sormuşlar. İlk olarak
Rotary'nin onlar için ne olması gerektiğini gündeme getirmişler.
Kasabadaki ana kulüp öğlen toplanmakta imiş ve bu kariyer sahibi ve çocuklu ailelere pek uymamış. Ayrıca aile dostu bir kulüp
olup çocukların da katılmalarını istemekte imişler.
Kulübün kurucularından Lisa Hunter'ın 7 yaşındaki kızı
Chloe, doğduğundan beri toplantılara katılmakta imiş. Toplantılara katılan 10'a yakın çocuk gibi , o da başkalarına yardım için
daima hazır. Çocuklar büyüdükçe kulüp tarafından kendilerine
yaş günü kartlarını tevdi etmek, açılışları yapmak görevleri de
verilmiş. Topluma dönük aktivitelerde de satış konusunda en büyük yardımı sağlamışlar; sanki her biri şimdiden geleceğin satış
elemanları gibi hareket ediyorlar.
Toplumdaki bir imza kampanyası girişimi, kulübün herkesin
dikkatini çekmesini ve diğer gruplarla kaynaşmasını sağlamış.
Hunter, "Etrafta Thames Valley Adventure Playground gibi fiziki ve öğrenme eksikliği olan çocuklara hitap eden, zor durumda
olan ailelere el uzatan Family Friends gibi desteklenmesi gereken bir çok yardım kuruluşu var" diyor.
Kulüp üyeleri, iş tecrübelerini kullanarak ihtiyacı olanlara
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ruluş olan Foodshare'de işlerin büyümesi ve rafların daha iyi
organize edilerek firenin azaltılmasını sağlamışlar. Üyelerin
bir çoğu kulübün yiyecek bankasında görevli olduklarından, yerel bir süpermarkette müşterilerin verdikleri bağışları toplama
işini organize etmişler. Foodshare'in mütevellilerinden Lester
Tanner, "Her zaman kendisine başvurabileceğimiz ve iyi niyet
ve kapasiteli bir organizasyonun daha olduğunu bilmek insanı
rahatlatıyor" diyerek yapılan işin önemini vurguluyor.
Toplumda ciddi işler yaparken, bunun dışına taşarak da bazı
faaliyetlerin organizasyonu yapılıyor. Her yıl Rotary Vakfı için
düzenlenen fon yaratma girişiminde kulüp, üyelerinin 24 saat
süre ile 24 ayrı meydan okumaya cevap vermeleri isteniyor. Cumartesi sabah sekizde başlayan program aralıksız devam ederek
Pazar günü sekizde son buluyor. Fiziki aktivitelerin yanı sıra mental aktiviteler de yer alıyor.
Hunter, sabahın üçünde origami ile uğraşmanın en zor
görevlerden biri olduğunu
söylüyor.
Aktivitenin en büyük
faydalarından biri, ekip çalışmasına temel teşkil edecek
ilişkilerin kurulması ve kulüp
Üyelerin bir kısmı Diabet testi
üyelerinin birbirlerini daha
projesindeSilver Star kurumuna
iyi tanımaları olmuş. Bunu
destek verirken
yaparken de tabi ki hep beraber çok güzel eğlenmişler.
Eğlence kulübün tasarımının bir parçası olarak düşünülmüş. Hunter büyümelerinin esnekliği sağlamaları sayesinde olduğunu söylüyor ve herkese şu mesajı veriyor: "Değişimden korkmayın ya da vazgeçmeyin. Rotary biz ne istersek o olabilir.
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Klonları gönderin
Langhorne Pennsylvania Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Kulüp üyeleri katılımın düşmesini iş sorumluluklarına bağladıkları
için, kulüp olarak aldıkları kararla üyelerin kendi adlarına bir iş ortağına
ya da aile ferdine toplantıya ve projelere katılma yetkisi verebileceğini
kabul etti. Kısaca "klonlar" olarak adlandırılan bu katılanlarla üyeler
biraz dalga geçer şekilde davransalar da, Rotary'nin genlerini almış olan
kolonlar herkesle beraber eğleniyorlar.

Üye sayısı: 40
Berat tarihi: 1961
Başlangıç üye sayısı: 22

TOPLUM BİLİNCİ
2011 yılından beri Langhorne Rotary kulübü toplumdaki olayları kapsamlı bir
şekilde vurguluyor. Kulüp yoğun kavşaklara 55,000 dolarlık 1.80 x 3.60 ebadında güvenlik anonsları, haberler ve aktiviteler konusunda toplumu bilgilendiren elektronik
okuyucular yerleştirdi. Bu aktivitelerden biri olan Hayvan ve Aile gününe 3,000'den
fazla katılım oldu. Çocuk Felci'ne fon yaratmak için Martin Luther King Jr. gününde
düzenlenen spagetti yemeğine de katılım yüksekti. Kulüp ayrıca yerel okullara da
katkıda bulunuyor. Kasabadaki Barış Merkezi adındaki bir diğer organizasyonla da
ortak olarak orta okullarda zorbalığa karşı programlar oluşturdular.
Kızının genç ailesine daha yakın olabilmek için Doğu Sahiline taşınma kararı aldıktan sonra, Bill Kaufmann Philadelphia'ya 25 mil mesafede Langhorne kasabasını buldu. Washington Tacoma'da daha önce iki Rotary kulübünde başkanlık
yapmış olan Bill, kulübe katılarak Langhorne'lu Rotaryenlerle üyelik konusunda çalışmaya başladı. e-ticaret danışmanlığı
yapan Bill, marka yaratma yeteneklerinin burada test edileceğini kısa bir zaman içinde fark etti.
Kulüp tarihi bir konakta bulunan restoranda öğlen toplanmakta idi ancak bazı günler asgari 20 olan yemek zorunluluğunun altında kalınıyordu. Toplantılara katılamadıkları için üyeler de
azalmakta idi.
Yönetim kurulunda yapılan tartışmalar bir sonuç
vermemişti. Bir gün üyelerden biri kendi yerine bürodaki müdürlerinden birini
toplantıya gönderdi. Bu yıl
başkan olan Kauffman'da bu
olay yeni bir fikrin gelişmesine
neden oldu.
Patena'nın kabul töreni (üstte);Üyeler "Çocuk felcine Kulüp, üye-

son"a fon yaratmak için yürüyorlar(altta).

lerin aile veya iş bağlantısı olan kişileri kendi gelemedikleri
toplantılara gönderebileceklerine karar verdi. Bu üyeler için de
yıllık 25 dolarlık bir aidat oluşturdular. Program asgari maliyet
ve formalite ile uygulanmaya başlandı.
Kauffmann programı kurumsal ve ailevi bir hibrid olarak
nitelendiriyor ve yeniliğin klon tanımlamasında olduğunu belirtiyor. 2017-18 dönemi başkanı Joe Santry, programa dört elle
sarıldıklarını ve programın insanlara Rotary'nin neler yaptığını görme fırsatı verdiğini söylüyor. Klon olarak gelen kişi şayet
bir projeye de katılmak isterse, bunu kulüp memnuniyetle kabul ediyor.
Kulübün ilk resmi klonu Jaki Mason, Şubat ayında kabul
edildi. 50 kişinin istihdam edildiği ve üye Kevin Seifert'in sahibi olduğu tesisat firması çalışanı olan Mason, Rotaryenlerin
neler yapmakta olduklarını her zaman merak ettiğini, bu şekilde düşüncelerini daha netleştirdiğini söylüyor.
Çok meşgul olduğu için üyelikten vazgeçme noktasında olduğunu düşünen Seifert ise bu aranjmandan memnun. Her hafta toplantıya katılmadan, gönderdiği klondan aldığı bilgilerle
çarkın içinde olduğunu hissetmeye devam ediyor.
Mason ve aynı konumdaki iki kişi, kulübün organize ettiği
hayvan fuarında artık devamlı yardımcı olarak faaliyet gösteriyorlar. Üye Lori Hoppmann tarafından gönderilen Stephen
Moyer, kulübün dıştan katılanlara gösterdiği ilgiden duyduğu
memnuniyeti belirtiyor ve bu kapsamda kendisine biçilen her
türlü rolü oynamaktan zevk aldığını söylüyor. Şayet bu program
gelişerek devam ederse, klonlar kısa bir süre sonra tam üye olarak kulüpte yerlerini alacak gibi gözüküyor.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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