
Lisede RYLA kampına katılan ve şu an kulüp başkanı olan 
Sam Klemarczyk, üniversite yıllarında da Rotary'de aktif olmuş 
ama angaje olmak konusunda zorluk yaşamış. North Carolina'da 
Raleigh şehrine iş nedeniyle taşınmış olan Klemarczyk "New 
Voices" Rotary kulübünün düzeninin kendisine bir çok kapıyı 
açtığını ifade ediyor.

New Voices ayda RYLA hariç beş saatlik çalışma zorunlulu-
ğu getiriyor. Klemarczyk bu sayede genç profesyonellerin Rotary 
için henüz hazır olmadıkları şeklindeki önyargının yarattığı en-
gelleri tamamen atladıklarını vurguluyor.. 

Kulübün bir girişimi, çok yıpratıcı olan ve kene ısırmasıyla 
geçen "laym hastalığı" konusunda  bilinçlendirme projesi şekli-
ne dönüşmüş. Başkan Yardımcısı ve Rhode Island Üniversitesin-
de hücresel ve moleküler bioloji öğrencisi olan Caitlin Morrison, 
ilk öğretim talebelerine yönelik 
tabiat ortamında neler olabi-
leceğini gösteren boyama 
kitabı yaratmaya odak-
landıklarını söylüyor. 
Kitapta ayrıca her yıl 
yapılan RYLA ile ilgi-
li bilgi içeren posterler 
ve kartlar da bulunuyor 
Maine ve New Hampshi-
re'da  kene ısırmasının yo-
ğun olması kulübün bu konuya 
yönelmesine neden olmuş. 

Morrison yaşadığı tecrübe-
yi şöyle anlatıyor: "Kamp  orta-
mı nasıl bir insan olmak istedi-
ğimi ve başkalarına yardım etmemi nasıl öğrettiyse, bir Rotar-
yen olmanın da uzun vadeli bir taahhüt olduğunu gösterdi. Şimdi 
ilerki yıllarda uzun süre içinde olabileceğim bir şeyim var."

KAMP ATEŞİ
Her yıl, 7780. bölgenin RYLA'sından mezun 17-27 yaş arasındaki düzinelerce 

genç, Maine eyaletinin Portland yakınındaki Camp Hinds'a gelip görevli 
olarak çalışıyorlar. Programı düzenleyen Rotaryenler bu RYLA'lara katılanlar 
için bir Rotary kulübü kurmuşlar ve ana misyonları olarak da bu dört günlük 
yaz kampının işletilmesini hedef olarak almışlar. Kulüp üyeleri bağışlar için 
müracaat gibi konularda paha biçilmez tecrübe ediniyorlar.  

Maine Scarborough Rotary kulübü üyesi ve Camp Hinds RY-
LA'larının organizatörü Phil Giordano, kampa gelip görev yapan 
RYLA mezunlarının ilginç kimyasını farketmiş. Gençler yılda 
bir kez birkaç gün için biraraya gelmek yerine yıl içinde bir kaç 
kez biraraya gelmeye başlamışlar. Daha fazla şeyler yapmak ar-
zularını dikkate alan Giordano, onlara bir Rotary kulübü kurma 
fikrini açmış. Katılanlara mesaj atmaya başlayan Phil, 15 dakika 
içinde 10-15 kişiden hemen başlama isteklerini gösteren cevap 
almış. Maine'in Boothbay Harbor Rotary Kulübü başkanı ve geç-
mş dönem guvernörlerinden Marty Helman ile zaten Rotary ai-
lesine girmiş olan bu gençlerden oluşan bir kulübün iyi bir fırsat 
olacağını düşünmüşler .

Rotary'nin gençlere yönelik harika programları olduğunu 
belirten ve Rotary'nin bir evrim geçirmesi gerektiğine inanan 
Helman, bu programlar sona erdiğinde genel olarak ilişkinin 
sonlandığını ve iyi yaşamlar, kendinize bir Rotary kulübü bulun 
diyerek gönderildiklerini söylüyor. Ancak Helman, bir kişinin 
Rotaryen olması için de Rotaract'tan geçmesinin hiç bir mantığı 
olmadığını da  vurguluyor.

Bir gönüllü organizasyonda ilk yetişkinlik döneminin tecrü-
besi olması bakımından yönlendirilmeleri gerektiğini belirten 
Helman, bunun bir toplantının nasıl yönetileceği ya da birbirle-
riyle nasıl çalışabilecekleri konusunda değil, ama beklentileri, 
diğer Rotary kulüpleriyle belirlenmiş konularda nasıl çalışabile-
cekleri gibi konularda olması gerektiğini vurguluyor. Bu neden-
ler tecrübeli Rotaryenlerin yardımcı olduklarını belirtiyor.

Mezunlar derneği
7780. Bölge New Voices Rotary Kulübü 

YENİ YÖNTEM:
İletişim için dijital imkanları kullanan bu kulübün üyeleri dağınık 

bir coğrafi yapıda yerleşmiş durumdalar. Her ay bir tane on-line 
toplantı yapılıyor ve üyeler de Google Hangouts uygulamasını 
kullanarak birbirleriyle sıkça sohbet ediyorlar. Kulüp RYLA mezunları 
için düzenlenmiş ancak herkese de açık bulunuyor. 

Kuruluş: 2019
Başlangıç üye sayısı: 22

Üye sayısı: 37

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Kulüp üyeleri ağaç dikme 
çalışmasında (üstte); Göğüs 

Kanseri Bilinçlendirme 
Sempozyumu (altta)
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