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AMAÇ; sivil toplum kuruluşları ve kamu
kurum ve kuruluşları ile Rotary arasında iyi
bir iletişim bağı kurmaktır.
Zira, Rotary kulüplerimizin topluma
kazandırdığı projeler ve değerlerin, toplumda faal rol oynayan sivil toplum kuruluşları
ile mülki amirler veya başka bir deyişle yerel
yönetimler tarafından tanınmasını temin
etmektir.
Son yıllarda sivil toplum kavramının
yeniden canlandığını, toplumsal değişimin
temel ve birinci aktörlerinden birisi konumuna yükseldiğini görmekteyiz.

Kurumların nezdinde olumlu bir Rotary
imajı oluşturarak kulüp etkinliklerinin takdir
ve teşvik edilerek destek görmesinde komitemiz önemli bir işleve sahiptir.
Gönüllü kuruluşlar daha bugünden toplumun ayrılmaz birer parçası olup, demokratiklik ve meşruiyet değil, iyi toplum yönetimi tartışmalarının bir gereğidir.
Günümüzde sivil toplum kuruluşları
toplum içinde çalışmalarıyla ön plana çıkmakta, kişi ve kurumlara maddi ve bilimsel
destek yaratmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak
projeler yapmak, akademik çevreyle birlikte
aydınlatıcı kongre, konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler gerçekleştirmek, ülkenin
öncelikli hedeflerine ulaşmasında kamuoyu
desteği sağlamak için medya gibi iletişim
araçlarıyla gündem oluşturarak, yayın ve
yayımlar yapmak görevlerimiz arasındadır.
Yurt içi ve yurt dışı fon ve desteklerden yararlanmak için araştırma ve geliştirme merkezi kurarak sürekliliğini sağlamak,
toplumsal sorunların çözümü için devletle
işbirliği yapmak ve devlet yönetiminin etkili,
verimli, sorumlu, şeffaf bir hal alması için
çalışmak komitemizin görevidir.
Bu kuruluşlar gelirden veya sosyal
güvenceden yoksun kişilerin gıda, sağlık,
eğitim gibi ihtiyaçlarını gidererek sosyal
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hayatın düzenlenmesinde olumlu katkılar
sunmaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşları bazen de, toplumun yararına görmedikleri konularda karar
alıcıları etkileyerek farklı kararlar almalarına veya kararlarını gözden geçirmeye sevk
etmekte ve bu yolla siyasal ve dolayısıyla
sosyal hayata, ayrı bir güç unsuru olarak
katkı sağlamaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşları; demokratik
hayatın geliştirilmesinde, yerelleşmenin
sağlanmasında ve yönetişimin hayata geçirilmesinde etkili birer aktördür.
Aynı zamanda iyi bir çalışma ile bu tip
ilişkiler, hizmete gönüllü insanları da Rotary
kulüplerine, üye olma yolunda teşvik edecektir.
Güçlü Türkiye için, güçlü sivil toplumsallaşma gerekli olup, bu kuruluşlarda aktif
görevler almak, yaşadığımız toplumun
sorunlarının çözümünde elimizden geldiğince katkı sağlamak biz Rotaryenlerin de
görevi olmalıdır.
Kulüplerimizin yaptığı projeler yukarıda
ismi geçen kuruluşlarla kesiştiğinde komitemiz devrede olacak ve ihtiyaç duyulduğunda, kulüplerimizin toplum hizmet projelerinin, vilayet ve belediyeler gibi kamu kurum
ve kuruluşları ile ilgili konularda kulüplerimize komitemiz yardımcı olacaktır.

