GÖZLEM

Kendiniz müracaat edin
Bir komitede görev alarak Rotary’ye daha fazla katkıda bulunmak ister misiniz? Dünyanın her tarafından
Rotaryenlerin oluşturduğu Rotary’nin 25 komitesi, organizasyonun liderleri ile beraber çalışıp etkinliği
arttırmak ve stratejik planın hedefleri ve önceliklerinin promosyonunu yapmaya çalışırlar.
Aşağıda belirtilen komiteler, 2016-17 dönemi için açık pozisyonlara kalifiye adaylar aramakta. Komitelerin
bir çoğu yılda bir kez zorunlu toplantı gerektirmekte, ayrıca e-posta ve webinar ile iletişim sağlamaktadır.
Komitelerin büyük çoğunluğunun toplantıları İngilizce olarak yapılır.
Komite görevlendirmesinde değerlendirilmek için, müracaat formunu tinyurl.com/RI-Committee-Application
adresinden indirebilirsiniz.
Müracaat edenlerin rotary.org/myrotary My Rotary ‘de kayıtlarının yapılmış olması ve My Rotary profillerinde
de geçerli iletişim detaylarının bulunması gerekmektedir.
Müracaat için son tarih 20 Ağustos 2015.

KOMİTE

FONKSİYON

ÖN ŞARTLAR

TAAHHÜT

İletişim

Anahtar dinleyicilerle iletişim
konusunda Yönetim Kuruluna
tavsiyede bulunur

İletişim ile ilgili bir alanda
profesyonel geçmiş ve tecrübe

Üç yıllık görev;
Evanston’da her yıl bir toplantı

Yasama ve Tüzük

Yönetim Kurulunu yasal
dokümanlar ve yasama konseyi
de dahil olmak üzere yasal
prosedürler konusunda
bilgilendirir

Hukuk ve yasama özgeçmişi,
Üç yıllık görev;
Danışmanlık tecrübesi tercih edilir Evanston’da en az yılda bir
toplantı; Chicago’da bir Yasama
Konseyi toplantısı

Bölgelendirme

Yeni bölgeler ve bölge sınırları
ayarlamaları önermek

Bölge konusunda geniş bilgi,
direktör olarak tecrübe ve
bölgede saygıdeğer bir liderlik
görevi

Üç yıllık görev

Seçim
değerlendirme

UR görevlileri seçimlerinde
şikayetler ve ihtilafları
değerlendirmek

UR Tüzüğü konusunda kuvvetli
bilgi sahibi bir geçmiş bölge
guvernörü olmak

Üç yıllık görev

Finans

Yönetim Kuruluna Rotary’nin
bütçe, yatırım politikası ve
sürdürülebilirlik önlemleri de dahil
finansal durumu hakkında öneriler
getirir

Finans ile ilgili bir alanda
profesyonel özgeçmiş; Kâr amacı
gütmeyen kurumlarda çalışmış
olmak tercih nedenidir

Üç yıllık görev;
Evanston’da her yıl iki toplantı
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KOMİTE

FONKSİYON

Uluslararası
Konvansiyon

Konvansiyon planlaması, program Bir çok konvansiyona daha
geliştirme ve pazarlama konularını önce katılmış olmak; başkanın
denetlemek
UR konvansiyon planlamasında
tecrübeli geçmiş UR direktörü
olması gerekmektedir

Operasyonların
değerlendirilmesi

UR operasyonlarının etkinlik ve
verimliliklerini değerlendirme

Finansal yönetim veya liderlik
geliştirme tecrübesi; UR
geçmiş dönem başkanları, aktif
direktörler ve Vakıf mütevellileri
uygun değildir

Altı yıllık bir görev;
Evanston’da yıllık iki toplantı

Rotaract
ve Interact

Interact ve Rotaract konusunda
danışmanlık yapmak; Rotary ve
genç liderlere yönelik programları
arasında işbirliği ve mentorluğu
geliştirmek için Yönetim Kuruluna
danışmanlık yapmak

Rotaryenler: Gençlerle çalışma
konusunda tecrübe; Mentor,
Rotaract/Interact danışmanlığı
veya bölge komite başkanlığı
yapmış olmak. Gençlik
programları mezunları güçlü aday
olabilir.
Rotaraktörler: Kulüp, bölge ve
uluslararası seviyede liderlik.
Güçlü adayların bölge Rotaract
temsilcisi görevi yapmış olmaları,
proje organizasyonu ya da
Rotaract konvansiyon öncesi
toplantısına katılmış olmaları
gerekmekte. Yaş tahdidleri söz
konusu olabilir.

Rotaryenler:
Üç yıllık dönem;
Evanston’da yıllık bir toplantı

Stratejik Planlama

ÖN ŞARTLAR

TAAHHÜT
Bir dönem için atanılmış
konvansiyon bitimine kadar süren
görev; konvansiyonun yapılacağı
şehirde bir toplantı

Rotaraktörler:
Bir yıllık görev;
Evanston’da yıllık bir toplantı

Rotary’nin stratejik planını ve
Strateji geliştirme ve denetlemede Altı yıllık görev;
Evanston’da her yıl en az bir
ilgili tedbirleri değerlendirme;
10 yıldan fazla tecrübe; UR ve
toplantı
liderlere uzun vadede anlamlı olan Vakıf programları ve hizmetleri
konularda danışmanlık yapmak
konusunda güçlü ve derin bilgi
sahibi olmak
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