
2013 yılının Ekim ayında Bohol adası 7.1 şiddetinde depremle 
sallanınca, Rotaryenler ön safl arda hazır durumdalarmış. 
Victor Bandol'ün liderliğinde bir ekip, kurtarma ve iyileştirme 
operasyonuna başlamış. Rotaryenler yolları açarken, etkilenen 
alana geçişi sağlayan köprüyü de onarmışlar.

İngilizce konuşan kulübün yoğun proje programında Ekim 
ayında Göğüs Kanseri Bilinçlendirme Sempozyumu gibi bir çok 
proje yer alıyor. Öğrenciler için de hijyen ve sanitasyon, eğitim ve 
yol güvenliği programları var. Kulüp, Filipinlerdeki Gift of Life 
Vakfı ile ihtiyacı olanların ameliyatlarını da gerçekleştiriyor. 

Gittikçe turizme bağımlılığı artan bir bölgede oldukları için, 
ekolojik projeler de kulübün odak alanı olmuş. Ağaç dikim çalış-
maları, mercan resifi transplantasyonu, sahiller ve plajların te-
mizlenmesi ve plastikten arınmış ortam kulübün çevresel katkı-
ları olmuş. Kulüp ayrıca bir kireç 
taşı ocağında, ileride bir tu-
rizm destinasyonu olma-
sını planladığı "dostluk 
bahçesi" oluşturmuş. 

Kulüp, aktiviteleri-
ni büyük bir heyecanla 
sürdürüyor. "Üyeleri-
mizi ciddi toplantılarla 
strese sokmak istemiyo-
ruz" diyen Heberer, normal 
toplantılarda kurallar ve yön-
temlere uysak da, onları hare-
ketli ve ilginç yapmaya çalış-
tıklarını belirtiyor.

ORTAK PAYLAŞIMLAR
Bohol adasının sahil şehri olan Tagbilaran, şaşırtıcı güzellikte mercan 

resifi nedeniyle dalgıçların ilgisini çekiyor. Karada ise güneş arayan turistler 
Chocolate Hills olarak adlandırılan konik kambur şeklindeki alanların 
gölgesinde dolaşıyorlar. Tagbilaran Rotary Kulübü şehrin  ve etrafındaki tarım 
ve madencilik merkezinin ihtiyaçlarını karşılıyor.  

Victor Bantol, Rotary'nin iyi şeyler yaptığına gönülden ina-
nan biri. Ancak eşi Louella Bantol'a göre Rotary'ye katılmakta 
tereddüt geçirmiş. 1998 yılında Victor o zamanki patronunun 
ısrarı ile Mindanao adasındaki bir kulübe katılmış. Mühendis 
olması ve başka bir adadaki madeni yönetmesi gerektiği için sık 
seyahat etmesi nedeniyle eşi Louella kulüp toplantılarına katıl-
maya başlamış zira eşi her zaman toplantılara katılamadığında 
kendisini gerek faaliyetlerde gerekse de toplantılarda temsil et-
mesini talep ediyormuş. Bu katılımlar sayesinde Rotary'yi seven 
Louella, sonunda kulüp üyesi olmuş ve kulüp başkanlığı ile 3860. 
bölgenin Guvernör Yardımcılığı görevinde bulunmuş.

Bu durum Victor'u da etkilemiş. Eşini tüm faaliyetlerde des-
tekleyen Victor'un kendisi de aktif bir üye olmuş. Çiftin bu örnek 
durumunu dikkate alan kulüp, aile üyelerini de kulübe katmak 
için "paylaşılan aile üyeliği" şeklinde bir yöntem geliştirmiş. Ku-
lüp Başkanı Irene Heberer maliyet konusunun bir çok Filipinli 
için engel teşkil ettiğini dikkate almış. Eşleri Rotaryen olan bir 
çok kişi, bir ailenin iki kulüp üyesi olmasının önemli mali kül-
fet getirdiğini dile getiriyorlarmış. Birden fazla kişi için ödeme 
yapamayız diyenlerden esinlenen Heberer, kulüpce kabul edilen 
yeni bir politika ile iki üyesi olan bir ailenin tek bir ödeme yapma-
sını devreye sokmuş.

Bantol'ler adeta aktif birer üye avcısı olmuşlar. Arkadaşla-
rını kulüp toplantılarına davet etmişler, onlara projeleri göster-
mişler ve davetlilere kardeşlik çerçevesinde paylaşılan kaynak-
ların  önemini hissettirmişler. Bir çoğu üye olmuş ve daha sonra 
da ulüp yönetiminde sorumluluk üstlenmişler.

Bir aile olayı
Tagbilaran Rotary Kulübü, Filipinler 

YENİ YÖNTEM:
Rotary'ye katılmak isteyen ve Tagbilaran'da yaşayan  bir çok kişi 

harcamaları için ayıracakları zaman ve maliyetin önemli bir engel 
oluşturduğunu düşünüyorlardı. Bu insanları çekebilmek için kulüp 
aile bireyleri arasında "paylaşılan üyelik" kavramını geliştirdi. . 

Fikirlerinizi bizimle paylaşmak için 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Kuruluş: 1970
Başlangıç üye sayısı: 25

Üye sayısı: 44
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Villareal için önem arzetmiş. Katolik olan okuldaki talebelerin 
yüzde 70'i hispanik olup bir çoğu  göçmen ya da göçmen çocuğu 
imiş. Mentorluk bu çocukların üniversiteye gitmeleri için reh-
berlik hizmetini kapsıyor. Kendisi de beş yaşında iken ailesiyle 
göçmen olarak ABD'ye yerleşmiş olan Vİllareal, kendi perspek-
tifi ile olaya iki yönden bakabildiğini, burada kulübe de yardımcı 
olabileceğininin farkına varmış.

Kulüp başkanı Udell, kulübün kısıtlı hizmet üyeliği sistemi-
ni aslında mevcut üyeleri tutmak için oluşturduklarını, ancak 
Villareal durumunda olduğu gibi yeni üye için de kullandıklarını 
belirtiyor.

Kısıtlı Hizmet üyeliği ücreti üç ayda bir 55 dolar olarak tes-
pit edilmiş. Ayrıca çiftler için de 30 dolarlık bir opsiyon var. Ha-
len dört kişi çiftler opsiyonunu kullanıyor. Çiftlerden biri eşinin 
mentoru olurken, üç aylık normal ücret olan 250 doları ödüyor.

Üyeler tutkulu bir şekilde çalışıyorlar. Villareal, üyelerin 
kendilerini şanslı addettiklerini ve bu nedenle birşeyler vermek 
istediğini söylüyor ve bir aile gibi hissettiği için istediğini yapma 
fırsatını yakaladığını belirtiyor. 

❏❏❏

YÖNLENDİREN IŞIKLAR
Missouri Eyaletinin Kansas şehrinin hızlı büyüyen banliyölerinden olan 

Leawood kasabası sakinleri, kendilerini birbirlerine yardım eden komşular olarak  
nitelendiriyorlar. Bu anlayış, uzun zamandır Leawood Rotary kulübüne enerji 
sağlayan bir özellik oldu ve bu sayede kulüp üyeleri 15 yıldır Kansas City Kansas'daki 
bir kilise okulu talebelerine mentorluk da yapıyorlar. Üç yıl önce kulüp "çek yazan" 
bir kulüpten, gönüllülüğe önem veren ve uyguladığı strateji ile grubu canlandıran 
bir kulüp olma yolunda adım attı.

 
Bir finans hizmetleri firmasındaki işini kaybettikten son-

ra Amanda Villareal moralini bozmamaya karar verdi ve aksine 
bu durumu fırsat olarak gördü. Her zaman toplum için bir şey-
ler yapmak istediğini ama bir türlü vakit ayıramadığını söyle-
yen Amanda, düşüncelerini nasıl kanalize edebileceğini ararken 
Rotary ile karşılaşmış. O sırada Leawood Rotary kulübü başka-
nı olan Chuck Udell ile konuşan Amanda, başkan tarafından bir 
toplantıya davet edilmiş.

Çok iyi karşılandığını  ama kulbün yaş ortalamasının 60 
olması nedeniyle, kendisi gibi 30 yaşlarında bir latino kadının 
uyumsuz olacağını düşünmüş. Ama farklı geçmişlerine rağmen 
eğlenceli bir ortam olması nedeniyle adapte olmuş. Kulüp de he-
nüz iş bulamamış olması nedeniyle düşük ücretli bir üyelik uygu-
layınca, Villareal üyeliği kabul etmiş.

Kısıtlı Hizmet üyeliği olarak adlandırılan bu kategori ile il-
gili kulüp çok detaylı koşullar oluşturmuş. Bu üyelerin yükümlü-
lükleri normal üyelere  göre daha az. Her üye ayda en az iki akti-

viteye katılmak zorunda. Bu bir kulüp 
toplantısı, kulüp sosyal akti-

vitesi ya da hizmet projesi  
olabiliyor. Bu üyelerin 

yılda da en az 20 saat 
hizmet projesinde 
çalışmaları da bek-
leniyor. 

Kulübün en 
önemli projesi olan 

Kansas City'deki Bis-
hop Ward Lisesindeki ta-

lebelere mentorluk yapmak, 

Kulübün her yıl düzenlediği 5KM'lik koşu kasabada büyük ikgi 
görüyor (üstte); kulüp üyeleri ağaç dikiminde(altta)

Hızlandırılmış hizmet
Leawood Rotary Kulübü, Kansas ABD

YENİ YÖNTEM:
Kulüp hizmet ve çiftler üyelik seviyesi oluşturarak ücretleri düşürdü. 

Rotaryenler kasabada mevcudiyetlerini hissetirmek için her yıl yapılması 
planlanan 5 Km'lik  bir yarış düzenlediler. Ayrıca ağaç diktiler, bir yürüyüş 
pistinin bakım sorumluluğunu üstlendiler ve ticaret odasının toplantılarına 
katılmayı bir görev olarak kabul ettiler. Kulüp üyelerinin yüzde 85'i geçen 
yıl en az bir hizmet projesine katıldı.

Kulubünüzün kendini yeniden yaratması için fikir mi 
arıyorsunuz?  

rotary.org/fl exibility linkine bakınız

Berat tarihi: 1995
Başlangıç üye sayısı: 53
Bugünkü üye sayısı: 57
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