
eğitim için talebelerin ihtiyacı olan kaynaklar her zaman için te-
darik edilemiyor. Rotary kulübü de bu ihtiyaçları tespit edip aile-
ler üzerindeki maddi baskıyı azaltmaya çalışıyorlar. Rotaraktör-
ler bu projede önemli rol oynuyorlar ve okulları ziyaret ederek ço-
cukları cesaretlendiriyorlar. Çocukların geleceklerinde bir yere 
varmalarının tek yolu eğitimden geçiyor.

Son birkaç yıldır, Accra-East Rotaraktörleri Sefwi Akon-
tombra'yı ziyaret ederek gelişmenin grafiğini çıkardılar ve sağ-
lıklı yaşamın promosyonunu yaptılar. Sağlık taramaları yapıldı 
ve bu tüm toplumu kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Kanda 
şeker seviyeleri ve tansiyon, çocukların görme testleri ve ağız 
sağlığı konusunda yapılan sunumlar ve bunlarla beraber katı-
lımcılara verilen diş fırçaları ve diş macunları bu projenin te-
mellerini oluşturdu. 

Internet ise tüm bunların 
planlanmasında ve üye-
lerin muhafaza edilme-
sinde önemli rol oyna-
dı. Video yayını ve ger-
çek zamanda yapılan 
yorumların olmadığı 
dönemler geride kaldı. 
Üyelerin toplantılara ka-
tılamamaları kendi istekle-
rinden değil, çalışma yükümlü-
lüklerinden kaynaklanmaktay-
dı. Katılımlarını  sağlamak için 
yeni bir yöntem geliştirmek 
gerekiyordu. On-line yaklaşım 
bunu sağladı. Bu sayede fikirler 
paylaşılıyor, gülüşmeler yay-
gınlaşıyor ve en önemlisi beraberce eğleniliyor.

HİZMETE ODAKLANMAK
Yoğun trafik saatlerinde normal sürüş zamanlarının dört misli arttığı Ga-

na'nın başkenti Akra'da bu durum Accra-East Rotary kulübünün genç profes-
yonellerini etkilemekteydi. Başlamasının akabinde, uzun çalışma saatleri, iş 
değiştirme ve özellikle de trafikte harcanan zaman nedeniyle kulüp üye sayısı 
üç'e düşmüştü. Yeni bir enerji ve teknolojinin de yardımıyla, Rotaraktörler yeni 
yöntemle biraraya geldiler.  Üyeler şimdi, bir bilgisayar faresinin bir tık uzağında  
sağladıkları zaman ve zenginliğin sayesinde okuma yazma ve toplum sağlığına 
odaklanmaya başladılar. 

Haftada en az bir kere, kulüp toplantılarına ve grup atölye 
oturumlarına katılmak için, Opoku Minta-Afari, Accra-East Ro-
taract kulübü üyeleri ile Facebook Live'a girdiğinde bağlantı ku-
ruyor. Minta-Afari'ye göre sosyal medya, kulüpler ve toplumun 
ilişkilerinin yöntemlerini değiştirdi. 2015 yılında ABD'ye taşın-
dı ama eski kulübüyle ilişkide olmanın anlamlı olduğunu düşün-
mekteydi. Kulübün bulunduğu yerden 9 saatlik sürüş mesafesin-
deki batı Gana'da Sefwi Akontombra bölgesindeki okul sınıfı in-
şaatı için başlatılan "Hope projesi"nde fon yaratma çalışmaları-
na katılıyor ve bu proje kulübün bebeği ve hepimiz onun başarısı 
için çalışmalıyız diyor.  

Kulüp üyesi Emmanuel Deho'ya göre Minta-Afari tek sanal 
katılımcı değil. Deho, "Accra'da oturan 36 üyenin toplantı yap-
tıklarını düşünelim. Yaklaşık %50 katılım sağlayabiliriz. Bazı-
ları geç kalıyor ve gelinceye kadar bizi Facebook'ta takip ediyor. 
Bu bir anlamda gerçek zamanda etkileşim oluyor" diyor.

Kulübün belirsiz bir gündemi var. Yaklaşık maliyeti 40.000 
dolar olan ve üçte biri tamamlanmış durumdaki "Hope projesi", 
en önemli projelerden biri. Daha önce de kulüp üyeleri Accra'nın 
en fakir bölgelerindeki okullara Rotaract markası taşıyan kitap 
ve defter temin etmek için 5.000 dolarlık bir proje hazırlamışlar 
ve kulüp üyeleri de bu kapsamda enerji dolu bir girişim yapmış-
tı. Gana'da eğitim ücretsiz ama bu her anlamda değil. Kaliteli bir 

Üstte: Kulüp Nijerya'nın 
Amuwo Main Rotaract kulübü 

ile Lagos'ta bir su projesi için 
partner oldu.; kulüp üyeleri 

başkan Ian H.S. Riseley'nin ağaç 
dikme çağrısınd da katıldılar.

Devam bütünlemek
Accra-East Rotaract Kulübü, Gana 

YENİ YÖNTEM:
Özellikle üyelerin yanlış algılamaları, bilhassa da 

organizasyonun sadece zenginlere yönelik olduğunu düşünen 
üyeler nedeniyle zorlanmakta olan Accra-East Rotary Kulübünü 
canlandırmak için, kulübün liderlik ve mesleki yetenekleri 
geliştirmenin iyi bir yolu olduğu gündeme getirildi. Kulüp yurt 
dışında yaşayan üyelerin bile proje ve faaliyetlere katılmalarını 
sağlayan Facebook Live kullanarak toplantıları gerçekleştirmeye 
başlayınca üyelik ve katılım ciddi artış gösterdi. 

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

Kuruluş: 2011
Başlangıç üye sayısı: 15

Üye sayısı: 40
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projelere imza adıyor. Bazıları büyük, bazıları da küçük. Ama 
her ay, herkes bir öneride bulunuyor. Üyeler önerilerini ve yo-
rumlarını kulübün Facebook sayfasında yayınlıyorlar. Alovisi 
bu olaya bakışını şöyle açıklıyor: "Dışa dönük bir Rotary kulü-
bünün Facebook sayfası, halen farkında olmayan izleyicilerde 
bilinçlenme yaratıyor."

Rotaract'tan geçen ve 3. nesil bir Rotaryen olan Ludovica 
Azzariti Fumaroli, kulübün beraberce çalışmadaki heyecanı-
nın zevkini çıkarıyor. Özellikle de Çocuk Felci için fon yarat-
mayı hedefl eyen Ca� è Sospeso projesiyle gurur duyuyor. Kulüp 
kendisi için yarattığı bu projede, Ca� è Sospeso (askıdaki kah-
ve) olarak adlandırılan geleneğe göre, kişiler ihtiyacı olan bir 
müşteri için kahve parasını önceden ödüyorlar. Projede Sassa-
ri Nord kulübü ile yapılan ortak girişimde, kulüp üyeleri Napo-
li'nin merkezi meydanı olan Piazza dei Martiri'de konumlan-
dılar ve insanlardan, bir iyilik jesti olarak "Çocuk felcine son" 
projesi için bağış yapmalarını istediler. Yaklaşık 550 dolar top-
landı. Fumoroli, Napoli'nin bilinen harika bir geleneği ile dün-
ya için çok önemli bir çalışma olan "çocuk felcine son"u birara-
ya getirdiklerini belirtiyor.

Kulüp ayrıca bölgesinde görev sırasında yaşamlarını yitir-
miş olan polislerin çocuklarının burs programına da yardım 
ediyor.

Giardano, geleneklerin dogmatik yapısından arınıp daha 
etkin olmaya çalıştıklarını belirtiyor. Kulübün canlılık ve dost-
luğu kapsayan ve kapılarını topluma daima açık tutan gerçek 
bir hizmet kulübü olduğunu vurguluyor. Giordano, Kasım ayı 
sonuna doğru popüler bir restorandaki müzikli bir beraberli-
ğin, potansiyel üyelere Rotary'nin sadece projelerde değil, eğ-
lencede de aktif olduğunu gösterdiğini gururla ifade ediyor.

❑❑❑

GELECEK İÇİN PLAN YAPMAK
Napoli Parthenope Rotary Kulübü, kendi toplumlarına hizmet etmek isteyen 

genç profesyoneller için cazibe merkezi. Özellikle Rotaraktörlere ve Rotary gençlik 
programı mezunlarına Rotary'de kalabilme imkanını sağlaması bu ilgiyi arttırıyor. 
Kulübün gençlere odaklanmış olması, aynı zamanda görev sırasında öldürülen po-
lis kuvvetleri mensuplarının çocukları için kurulmuş olan burs programında aktif rol 
almasını sağladı.

 
Rotaract üyeliğinde 30 yaş limiti yaklaşırken, Francesco 

Saverio Alovisi, iyi bir uyum için bölgedeki Rotary kulüple-
rine bakmaya başlamıştı. Sadece sosyalleşme temsile odak-
lı değil, toplumda aktif olan bir kulüp arayışında idi. "Benim 
gibi gençler, hareketli bir Rotary istemekteler" diyordu. 

Alovisi istediği neticeyi elde edemeyince, 2100. bölgenin 
guvernörü Luciano Luciana ve guvernör yardımcısı Laura Gi-
ordano'ya müracaat etti. Luciana genç profesyoneller için, özel-
likle de dönemini bitiren Rotaraktörler ve program mezunları 
için çekici olabilecek yeni bir kulüp  kurmasını önerince, Napo-
li Chiaja'nın eski başkanlarından olan Giordano, çalışmaya li-
derlik yapabileceğini söyledi. Kulüp kuruldu ve Giordano halen 
yeni kulübün bir üyesi. 

Parthenope Rotary kulübü çalış-
ma yaşamlarında dengeyi kur-

maya çalışırken zorluklara 
meydan okuyan genç Rotar-
yenlere esneklik  sunuyor. 
Giordano, Cinsiyet ve yaş 
dengesinden çok memnun. 

Üyelerin en yaşlısından 10 
yaş daha ileride. 

Kulüp çeşitli ölçeklerdeki 

Üst resimde kulüp üyeleri biraraya gelmekten hoşlanıyorlar; 
Çocuk Felci fon projesi olan Caffe Sospeso, Sassari Nord Rotary 

kulübü ile gülü bir ortaklığı yansıtıyor.

Yeni bir başlangıç
Napoli Parthenope Rotary Kulübü, Napoli, İtalya

YENİ YÖNTEM:
Kulübün esnek bir toplantı programı var ve aktiviteler ve projeler 

organize etmek, kendisini toplumda tanıtmak için sosyal medyayı 
kullanılıyor. Biraraya gelmek için aileye ve Rotary dışındaki dostlara açık 
olarak düzenlenen toplantılar, rutin toplantılarda oluşan bağları daha 
da güçlendiriyor. 

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

Berat tarihi: 2018
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