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ünyada her geçen gün liderlik
(veya en azından yöneticilik)
becerileri konusunda ihtiyaç
artarken, gençlerin bu konuda heves ve yeteneklerini geliştirmek çok
önemlidir. Zira tüm kurum, kuruluş ve
belki de tüm projeler liderlik yoksunluğu
nedeniyle başarısızlığa uğramaktadır. Bu
durumda mesleğinde lider ve/veya başarı potansiyeli yüksek kişilerden oluşan
Rotary’nin, klasik eğitim programlarının
yetişmesinin çok da kolay olmadığı bu
başlık altında eğitimlere öncülük etmemesi beklenemezdi.
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), “Rotary Yarının
Liderlerini Arıyor” Türkçeye çevrilmiş olan, Rotary Gençlik
projelerinden birisidir. Liderlik potansiyeli olan gençlerin,
liderlik ve yönetim becerileri yüksek Rotaryenler veya
dostları tarafından bu konularda eğitilmeleri için önemli bir fırsattır.
RYLA, insana dokunur.
RYLA programı dahilinde üstlenici
kulüp üyeleri ve eşleri ile birlikte
katılımcı gençlerin her sıkıntıları ile
ilgilenmektedirler. Her günü dolu dolu
geçen program sürecinde katılımcıların
gerçek hayattaki sorunlarını öğrenmek
ve Rotary çalışmalarını doğru yönlendirebilmek adına da önemli bir şanstır.
RYLA, kendimizi doğru anlatmamız için en iyi şanstır.
Rotary, tüm dünyada çok farklı ithamlara maruz kalmış
bir kuruluştur. Bu nedenle, tüm dünyada çocuk felcinin
silinmesi gibi çok yüksek bütçeli ve tarihte eşi görülmemiş
bir proje bile yanlış anlaşılabilmektedir. RYLA programına
katılan gençlerin, Rotary üyeleri ile yakın ilişkiler kurmaları
ile yanlış anlamaların önüne geçilmesi de mümkün olabilmektedir.

RYLA, en değerli Halkla İlişkiler çalışmamızdır.
RYLA programı konuşmacılarından, katılımcılarına, yüklenicilerine, görevlilerine kadar toplumda çok farklı kesimlere ulaşmaktadır. Yapılan çalışmanın da duyurulabilmesi
açısından samimiyetten, bilgiye, tanınırlığa kadar Halkla
İlişkiler açısından değerli kabul edilebilecek
bir çok bileşen barındırmaktadır.
RYLA, gençleri anlamak için en iyi fırsatımızdır.
Dünyadaki tüm gelişmeler, giderek daha
kısıtlı bir zaman aralığında gerçekleşmektedir. Teknolojiden, toplum dinamiklerine
kadar tüm hayat unsurları da bu baş döndürücü hızda gelişmeye ayak uydurmaya
çalışmaktadır. Gençlerin davranış şekilleri de
sürekli değişmekte, yeni davranış şekilleri de dünyanın yapılanmasını yenilemektedir. Yeni davranış şekillerini tanımlayabilmek adına da, RYLA çok değerli bir fırsat
sunmaktadır.
Kısaca; RYLA, gerçekleştirebileceğiniz en değerli, en zor, en
kapsamlı, en canlı, en heyecanlı, en faydalı toplum projesidir. Yapabileceğiniz birşey mutlaka vardır; Düzenleyebilir,
Gençlerin katılımına destek olabilir veya en azından katılabilirsiniz. Ama bu gençlik programının bir noktasında
mutlaka bulunmalısınız... Bekliyoruz...
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