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R

otary Toplum Birlikleri,
çevremizde, okullarımızda, kırsal
kesimlerde, varoşlarda yaşayan
insanların, sosyal ve ekonomik
yaşam şartlarını iyileştirmek için,
Rotary’nin hizmet anlayışı ile,
Rotary kulüplerinin hamiliğinde,
Rotaryen olmayan insanlardan
oluşan sivil toplum örgütüdür.
Rotary’nin hizmet üreteceği mahalle, köy, okul,
engelliler derneği vs. gibi yerlerde Rotaryen olmayan
10 kişi bir araya gelerek RTB’lerini kurarlar.
Kurucuları tamamen halkın içindendir. Rotaryen
üyeleri yoktur, ancak hizmet eden, onlarla birlikte
hareket eden Rotaryenler vardır.

RTB ne üretir?
RTB kuruluşunda Rotaryenler, hizmet üretecekleri ve RTB
kuracakları bölgede çalışmalar yapar, bölgenin eksiklerini tespit
eder, öncelik sırasına koyar ve RTB üyeleri ile projelerini hayata
geçirirler.
Bu projeler ;
- EVKA
- Erken Tanı Hayat Kurtarır
- ‘Toplum Liderleri Geliyor’ gibi Rotary’nin önemli projelerinin
yanı sıra,
- Mikro kredi ile iş geliştirme projeleri
- İçme suyu projesi
- Okuma yazma projesi
- Biçki dikiş atölyesi
- Meslek edindirme projeleri
- Sağlık projeleri
- Çevre düzenlemeleri
- Hayvancılık
- Bahçecilik gibi halkın yararına olabilecek olan her projedir.
Tüm bu projelerde halkın bilinçlenmesi, eğitilmesi ve
yararlanması hedeflenir.

RTB’nin yararları nelerdir?
RTB halkla doğrudan temas eden, onların sorunlarını doğrudan
tespit ve çözüm olanağı veren kuruluşlardır.
Bir köy, mahalle veya halk evinde proje yaparken bire bir halk ile
bir araya gelinir, konuşulur, ihtiyaçları belirlenir ve çözüm üretilir.
RTB, Rotaryenlerin projelerini bir araya getirmelerine olanak
sağlar, parça parça birçok etkisiz proje yerine aynı bölgede
birden çok proje üreterek hem yararlılığı artırır, hem de
Rotary’nin daha doğru tanınmasına fırsat sağlar.
RTB, proje yapma sıkıntısı çeken Rotary kulüpleri için bir fırsattır.

RTB’nin amacı
- Yöredeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için ortak
çalışmalar yapmak.
- Organize çalışma alışkanlığını kazandırmak.
- Yörenin kalkınmasını teşvik etmek.
- Halkın eğitim düzeyini arttırmak.
- Hoş görü ortamı sağlamak, toplumlar arası ilişkileri geliştirmek.
- Topluma hizmet vermenin zevkini aşılamak.
- Rotary’nin tanıtımını sağlamak, kalıcı etkinliğini göstermek.

Örnek RTB
- Çömelek Rotary Toplum Birliği
Bir köyün yaşamını değiştirmenin öyküsü:
Çömelek Toplum Birliği kurulmadan önce, köyde hayvancılık
bitme noktasına gelmiş, köyden kente doğru göç başlamış ve
köyün gelir seviyesi çok aşağılara inmişti.
Ancak köy, aydın ve yeniliklere açık bir köydü.
Mikro kredi yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz inek projemize ilgi
gösterdiler ve biz de Çömelek RTB’ni kurduk.
10 gebe inekle başladığımız bu projede her doğan yavru yeni bir
proje oluyor ve proje çığ gibi büyüyordu.
Böylece 10 yıl içinde köydeki hayvan sayımız 330’a ulaştı.
Ayrıca, her Rotary döneminde Çömelek köyüne sağlık, tarım ve
hayvancılık, ilkokula destek, çevre düzenlemeleri ve köy gezileri
gibi sosyal projeler yaptık.
Köy halkı ile yakınlaştık, onlara yararlanamadıkları üzüm
bağlarından şarap üretmelerini önerdik. İlgi duyan iki köylüyü
şarap yapımı için eğitime gönderdik.
Şimdilerde ‘Taşeli’ şarapları adı altında tüm Türkiye’de satılan
şarabın tohumları bu sayede atılmış oldu.
Bu proje ile bir köyün bakış açısı değişti, üreten, gelir düzeyi ve
sosyal yaşamı çok daha iyi hale gelen bir köy oldu. Bugün dönüp
baktığımızda Rotaryen olmakla gururlanıyor, dokunduğumuz
onca insanın RTB sayesinde kat ettiği aşamayı gördükçe mutlu
oluyoruz. RTB olmasaydı bu projenin devamlılığı ve başarıya
ulaşması mümkün değildi.
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