YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Bir kulübün çehresini
değiştiren Istakoz Festivali
Grove Rotary Kulübü - Oklahoma

YENİ YÖNTEM:

Üye sayısı: 180
Kuruluş: 1946
2008'de üye sayısı: 60

Mekan değişikliği, konuşmacı seçen bir komite ve yerel
Istakoz Festivali bir anda kulübün profilini yükseltmiş. Katılımı
arttırmak için de kulüp yeni üyelere kırmızı etiket sistemi
uygulamaya başlamış. Hizmet projeleri, karma toplantılara
katılım sayesinde kulübün yeni üyeleri başarılı birer Rotaryen
olmuşlar.

KÜÇÜK KASABA, BÜYÜK HEDEFLER
Her yıl su kayağı ve tatlı su levreği avlamak için ideal bir yer olan Cherokee's lerdeki büyük gölün kenarında bulunan 6.700 nüfuslu Grove kasabasına 100.000'in üzerinde ziyaretçi geliyor. Botanik bahçesi ve Öncülerin Yaşamı Müzesi gibi mekanları bulunan kasabanın Rotary kulübü, okullar ve yardım kuruluşlarına gönüllü ve mali katkıları ile Grove'da'ki önde gelen kulüp olarak dikkat çekiyor.
Grove Rotary Kulübü uzun yıllar şehir merkezinden 10 kilometre uzakta bir mekanda toplanmakta idi. Haftada bir kez kızarmış tavuk yemekten başka şansları da yoktu. Kulübün eski
başkanlarından ve Grove Belediye Başkan Yardımcısı Ivan Devitt 2011'de artık bunun değişmesi gerektiğini düşündü ve bu değişim ile kulüp de büyük bir atılım gösterdi.
Son kararlarını vermeden önce 3 değişik mekanda deneme
yapan kulübün üyeleri, sonunda yemeklerin yerel restoranlar tarafından hazırlandığı bir kilisenin eğlence merkezinde toplanmaya karar verdiler. Aynı zamanda üyelerden biri de fon yaratmak için "Istakoz" toplantısı yapmalarını önerdi. Başlangıçta
kulüp üyeleri 60 dolar verip kim ıstakozlu akşam yemeğine gelir
diye düşünürlerken, beklentilerinin aksine büyük kalabalıkların katıldığını gördüler.
İlk sene, beklentilerinin iki misli - 300'den fazla - kişilik katılım oldu. Yıllık 20.000 dolar bütçesi olan bir kulüp için bu toplantıdan elde edilen 35.000 dolar YMCA kurumuna bağışlandı.
Böylece kapanmak üzere olan kurum tekrar yaşam şansı buldu
ve şu an 600 devamlı üye, yeni bir bina ve başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdüren bir YMCA tekrardan yaratılmış oldu.
Tüm kasaba da "Istakoz festivali" ile ilgilenmeye ve gönüllü hizmet vermeye başlamış. Bu faaliyet sayesinde kulüp yılda
130.000 dolar gibi bir rakamı yardım kuruluşlarına verebiliyor.
Kulübün bu faaliyeti de üye sayısının hızla artmasını sağlamış.
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saba küçük olmasına rağmen herkes biribirini tanımayabiliyor.
Üç yıl önce başlayan kırmızı etiket uygulaması ile kulübün tüm
üyelerinin yeni üyelerle daha kolay tanışıp kulüp aktivitelerine
davet edilmeleri sağlanıyor. Yeni üyelere gösterilen bu özel ilgi,
üyelerin kısa zaman sonra kulüpten ayrılmaları gibi bir problemi de ortadan kaldırmış.
Kulüp üyeleri toplum faaliyetlerine botanik bahçede gönüllü görev, çocuklar için savunuculuk grubu gibi aktivitelerle katılıyorlar. Rotaryenler ayrıca oyun parkları yapıp, bir kadınlar
evinde beton merdivenlerin tamiri, ihtiyacı olan ailelere gıda
yardımı gibi faaliyetlerde bulunuyorlar.
Kulüp, toplantılarda her Rotaryenin sırayla bir konuşmacı
temin etmesi uygulamasını da bırakmış. Bir komite kurulmuş
ve konuşmacılar komitede görev alanlar tarafından seçilmeye
başlanmış. Bu sayede ünlü kişilerin de küçük bir kasaba olan
Grove'a gelip toplantıya katılmaları sağlanmış. Bu tür yaklaşımın sonucu da üyeler kulüp toplantılarına katılımlarını arttırmışlar. Kulüp toplumda yardım eden ve verici bir imaj yarattığı için de, yerel yardım kuruluşları yöneticileri de artık toplantılara katıldıklarında hiç bir şekilde maddi destek talep etmemeye
başlamışlar. Nasılsa bir yardım gelecektir düşüncesi ile
sadece gelip kendi hikayelerini anlatarak sorunları
Rotary kulübüne iletmeye
başlamışlar.

Gönülllüler Istakoz Festivalini
başarılı kılmak için yoğun
çalışıyorlar

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

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Esnek davranmak genç
profesyoneller için cazip
Invercargill NRC, Yeni Zelanda Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Esnek katılım uygulamaları ve düşük maliyet, - bunu
sağlamak için üyeler kendi yemeklerini getirmekte- bir
çoğunun aksi takdirde Rotary'ye katılmayı düşünemeyecekleri
bir maliyet - hizmet odaklı insanlar için cazip avantajlar. Ayda
iki hafta toplanmak yeni kurallara göre zorunlu değil ama
projelere katılım zorunlu.

Üye sayısı: 28
Berat tarihi: 7 Nisan 2016
Başlangıç üye sayısı: 20

GÜLÜMSÜYEREK HİZMET ETMEK
Invercargill Rotary Kulübü NRG (Next Generation Rotary- Gelecek Nesillerin
Rotary'si) proje odaklı ve uygulamanın üyeler tarafından bizzat yapıldığı bir kulüp
olarak ünlü. Birçoğunun kadın olduğu üye yapısı, dünyanın bir çok yerinden gelmiş
insanlardan oluşuyor. Kulüp, oyun alanlarının restorasyonu, yardım için fon yaratma,
hayırseverler tarafından kullanılmak üzere arttırmaya çıkacak evlerin restorasyonu,
okuma yazma için çizgi kitapların dağıtımına odaklanıyor. Ayrıca kuralların bazıları
esnetilerek gençlere uygun duruma getirilmiş.
İrlanda'lı Leon Harnett, Yeni Zelanda'nın Invercargill kasabasına taşındığında, insanlarla ilişki kuran ve yardım eden
yerel hizmet organizasyonları aradı. Bir arkadaşı onu Rotary
toplantısına davet ettiğinde, kulübün nasıl işlediği ve kendisine kaça mal olacağı ile ilgili pratik soruları sormaktan çekinmedi. Aile yeni bir ev satın almış ve bu nedenle de organizasyona üye olmanın maddi yükümlülüğünü karşılayamama ihtimalini önemsemekteydi.
Kısa bir süre sonra, 2015'in Mayıs ayında, 9980. Bölge, 22
yaşında, Avustralya'nın en geç kulüp başkanlarından biri olan
Holly Ransom'u yerel bir toplum merkezine konuşmacı olarak
davet etmiş. Harnett bu toplantıda dinledikleri ile Rotary'nin üye elde
etmek için yeni yöntemler uygulayabildiğini
öğrenmiş.
Bölgenin de desteği ile küçük bir grup oluşmuş ve
projeler yapmaya başlamışlar. Kısa bir süre sonra berat alabilecek bir kulüp ortaya çıkmış. Kulübü genç üyeler
için cazip duruma getirmek amacıyla, üyeÜyeler "Çocuk felcine son"a destek oluyorlar.
lik ile ilgili

Monopoly temalı fon girişimi bu desteklerden biri

maliyet konusu irdelenmeye başlanmış. İlk olarak çok pahallı
olduğu için yemeği kaldırmışlar, atıştırmalıklar ile yetinmişler. Bu sayede yılda kişi başına 700 Yeni Zelanda doları tasarruf
etmişler.
Hizmet projelerine odaklanarak, toplantılara katılım isteğe bağlı hale getirilmiş ama bu, kulüpte hizmet konusunda aktif olma şartı aranmak kaydıyla yapılmış. Kulübün üyelerinin
en etkili olanlarının bir çoğu toplantılara katılmıyormuş ama
fikir paylaşmak, fiilen işleri yapmak konusunda hep ilk sırada
yer almışlar. Zorunluk olmamasına rağmen toplantılara katılım oranı da %70'ler civarında gerçekleşmekte imiş.
Bu yaklaşımlar genç üyelere cazip gelmiş. Kulüp beratını
aldığında 28 yaş ortalaması ile Avustralya ve Güneydoğu Asya'nın en genç kulübü olmuş. Üye yaşları 21 ile 50'li yaşların ortasında oluşmuş.
Kulüp genelde diğer yerel kulüplerle beraber çalışmakta.
Üye ortalama yaşı 20 yıl büyük olan Invercargill South Rotary
kulübü ile ortak golf aktivitesi düzenlemişler. Yaşlı kulüp, genç
kulüpte olmayan lojistik yetenekleri işe katarken, genç kulüp de
yaşlıların düşünmedikleri yaklaşımlarda bulunmuş. Yaşlılar
turnuva için bir web sitesi yaratılması gerektiğini söylerken,
gençler Google Docs kullanarak katılım formlarının doldurulabileceğini ve siteye parar harcamaya gerek olmadığını belirmişler.
Kulübün yaratıcı yaklaşımına rağmen, Harnett zaman içinde geleneksel Rotary kulübü düzenine doğru tekamül ettiklerini belirtiyor. Başlangıçta yönetim kuruluna gerek yok denirken,
şimdi kurulları var. Buna olan ihtiyacı kendileri keşfetmiş bulunuyorlar. Harnett kelimenin tam anlamıyla birer Rotaryeniz
diyor. Sadece kendi yöntemleriyle bunu yaptıklarını belirtiyor.

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