
1COVID pandemisinde 
kulüplerin adapte olma-
sına yardım etmeye nasıl 

karar verdiniz?   
Bölgemdek� büyük b�r kulüp artık toplanma-

yacağını �lan e� �. "B�r sonrak� uyarıya kadar Ro-
tary yok" kel�meler� ben� rahatsız e� �. B�rşeyler 
yapmalıydım. b�t.ly/2WNedoZ de Zoom g�b� onl�ne 
platformlarda kulüpler�n toplanab�lmeler� �ç�n 
b�r rehber hazırladım.

Georg�a, Flor�da ve Kara�pler�n b�r bölümünü 
kapsayan 34. Zon koord�natörü olarak üyel�k ko-
nusuna önem ver�r�m. İlk düşüncem kulüpler�n 
üyeler� muhafaza etmeler� �ç�n toplanmaları ge-
reğ�yd� ama burada büyüme �le �lg�l� b�r fırsat da 
olab�leceğ�n� gördüm. Halen b�r çok �nsan evde 
kapalı ve seyredeb�lecekler� spor göster�ler� de 
yok. Sanal toplantılar Rotary'ye yen� üye katmak 
�ç�n b�r fırsat sunuyor. Ayrıca �nsanların zamanı 
olduğu �ç�n, kulübün sosyal medyada mevcud�ye-
t�n� göstermes� de faydalı. Bu s�z�n kulübünüzde 
de üyeler� b�raraya get�rmen�n yanı sıra yen� b�r 
�lg� alanı da yaratab�l�r.

   

2Kulüpler en çok hangi 
soruyu soruyorlar?

B�r çok kulüp proje �ç�n f�k�r �st�yor. 
Onlara, gıda bankası, yaşlılar ev� g�b� yoğun etk�-
lenm�ş yerel organ�zasyonlara ulaşmalarını tav-
s�ye ed�yorum. Rotary'n�n �ht�yacı olanlara yar-
dıma hazır olduğunu ve onların ne g�b� talepler� 
olduğunu öğrenmeler�n� söylüyorum.

Bazen bu yardımı r�sk grubu �ç�nde olan ken-
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d� üyeler�m�ze de yöneltmel�y�z. Yaşlı kulüp üye-
ler� �le temas ederek dostluğunuzu güçlend�r�n. 
B�r sosyal gece düzenlenmes�n� de öner�yorum. 
Zoom üzer�nden b�r kadeh şarap, eşl�ğ�nde yapı-
lan v�deo konuşmalarını ben�m kulübüm çok ba-
şarılı b�r şek�lde dened�. 

  

3 Başarılı gördüğünüz 
yaklaşımlar var mı ?

Rehber çıktığından ber�, daha önce 
h�ç on l�ne kullanmamış olan dünyanın b�r çok 
bölges�ndekk� kulüplerle v�deo konferans ger-
çekleşt�rd�m. Geleneksel toplantılarmızda ge-
nel olarak masanızdak� �nsanlarla konuşuyorsu-
nuz. V�deoda �se herkes b�rb�r�yle konuşab�l�yor. 
Bu sabah da çok �y� b�r haber aldım. B�r sonrak� 
uyarıya kadar Rotary yok d�yen kulüp onl�ne top-
lantılarına destek �ç�n ben�mle temasa geçt�. B�r 
çok bölgede �let�ş�m görevl�s� ya da halkla �l�şk�ler 
kom�tes� büyük kaynak olab�l�r. Ayrıca teknoloj� 
düşkünü arkadaşlarımızı Rotaryenlere destek 
�ç�n mot�ve edel�m. İnsanları on l�ne toplantı yap-
maya �kna edeb�l�rsek, bu Rotary �ç�n büyük b�r 
başarı olacaktır.

4Peki on line toplantı bir 
seçenek değilse?

Flor�da'da yaşlı �nsanların oluştur-
duğu çok sayıda topluluk var. Buradak� kulüpler-
den b�r� "On l�ne olmamıza �mkan yok. Bu olanak 
dışı. Kulüpte herkes teknoloj� özürlü" ded�. Bu 
�şte emn�yet sübabı olan yazılı b�r haber bülte-
n�n� devam e� �rmek ve üyelere k�ş�sel kartlar ve 

mektuplar göndermek lazım. Rotary'n�n sıkıntılı 
durumlarda da m�syonuna devam e� �ğ�n� gös-
termek çok öneml�.

5 Bundan sonra Rotary 
nasıl farklı olacak ?

Rotary b�r profesyonel �nsanlar or-
gan�zasyonudur. Küçük �şletmelerle �lg�l� olarak 
ekono�k anlamda çok c�dd� sıkıntılar var. Büyük 
olasılıkla �st�hdam konusu da menf� olarak etk�-
lenecek. Bu  anlamda çok duyarlı olmalıyız ve b�r-
b�r�m�ze yardım �ç�n el�m�zden gelen� yapmalıyız.

Ben Amer�ka B�rleş�k Devletler�ne 2004 se-
nes�nde İng�ltere'den geld�m. Burada h�ç k�mse-
y� tanımıyordum. Ama geld�kten sonrak� �k� hafta 
�ç�nde Rotary kulübüne katıldığım �ç�n 72 tane 
arkadaşım olmuştu. Dostluk b�z�m temel gücü-
müzü oluşturuyor. Tab� k� sağlık güvenl�ğ� nede-
n�yle şu ara meydan okumamız gereken sorunlar 
var. Ama bu durumu atlatmak �ç�n konuya poz�t�f 
yaklaşmalı ve bu durumdan daha güçlü dostluk 
bağları �le çıkmaya gayret etmel�y�z.

— VANESSA GLAVISKAS                             

Online toplantı ek bilgi 
için on.rotary.org/online-
meetings linkini kullanın. 
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SORU

Kulüplerin nasıl adapte olmaya çalıştıkları 
ile ek bilgi 11. sayfada. 

dünyamız

Napoli Parthenope RK, Italya

“Hayatlarımız, yaşamlarımızı ve özellikle 
ilişkilerimizi radikal bir şekilde değişti-
ren görünmeyen bir düşman tarafın-
dan çarpıtıldı ve bozuldu. Girişimleri 
değerlendirmek için Zoom platfor-

munda on line toplantılar düzenliyoruz. Napoli'deki 
bir hastanenin bulaşıcı hastalıklar bölümü için de 
Rotary kulüpleri ile beraber toplumun katılabile-
ceği bir fon portalı kurduk.”  

Ludovica Azzariti Fumaroli

Schaumburg-Ho� man Estates, RK 
Illinois, ABD

“12 Mart'ta sorumluluk altında 350'den 
fazla kişiyi bir salonda toplayamayaca-
ğımız belli olduğunda bir B planı 
bulmamız gerektiğini anladık. 50. 
yıldönüm partimizi sanal bir aktiviteye 

dönüştürdük ve içine bir açık arttırma, özel bir 
çekiliş ve canlı yayın programı ekledik. Toplum 
projelerinde ve uluslararası alanda kullanılmak 
üzere yaklaşık 120.000 dolar fon yarattık. Normal bir 
toplantıda da bu kadar toplayabilirdik. Yemekler 
yardım kuruluşuna verildi. ” 

Pat Groenewold, Başkan 

Kirkcaldy RK, İskoçya

“Kulübümüzde yaşlı Rotaryen sayısı 
oldukça fazla ve Mart ayından beri 
evlerine kapanmış durumdalar. Genç 
Rotaryenlerin alışveriş yapıp, yaşlıların 

ilaçlarının ve ısıtabilecekleri yemeklerin temin 
edildiği bir hizmet oluışturduk. Daha sonra bunu 
topluma da açtık. Yedi kişilik ekibimiz sabah gelen 
telefon ve e-postalara göre ihtiyaçları tedarik 
ediyor.” 

Sharon Munro

Asheville RK , North Carolina

“150 kişilik kulübümüz Mart sonuna 
kadar olan yemek paralarını topla-
mıştı. Bu paraların üzerine ayırdığımız 

miktarı da ekleyip 5.400 dolar tutan harcamalardan 
dokuz genci RYLA'ya gönderdik ve gıda bankasına 
bağışladık. Toplumda yapabileceğimiz her şeyi 
yapmaya çalışıyoruz. Kan veriyor, acil gıda paketleri 
hazırlıyor ve evsizleri besliyoruz. ”  

Janet Whitworth, Başkan

Vilnius Lituanica International, RK, 
Litvanya

“Chicagoland Lithuanians (Westmont) 
Rotary kulübü üyesi  Aurika Savickaite 
ile çalıştım. Birkaç gün içinde yoğun 
bakımda çalışanların COVID 19 
hastaları için temininde sıkıntı 

çektikleri ventilatör ve diğer ihtiyaçlarını yazabile-
cekleri bir web sitesi oluşturduk. Ayrıca toplumu 
bilgilendirerek operasyonlarını nasıl daha hızlı on 
line'a dönüştürebileceklerini anlattık. Küçük şeylerin 
önemine istinaden de çok çalışan bir doktorumuza 
büyük bir çiçek buketi götürdük.”
Viktorija Trimbel, Başkan

Victoria RK, Hong Kong

“3450. bölgenin Rotaraktörleri çok 
kapsamlı bir çalışma ile ihtiyacı olanlar 
için maskeler sağlık ve kişisel bakım 
malzemesi topladılar. Toplananlar 

yaşlılar ve Hong Kong'da sokakları temizleyenlere 
dağıtıldı. .”
Anita Chan

Siz de on line toplantılardan nasıl 
faydalandığınızı diğer kulüplere anlatın

Uyum sağlayın ve bağlanın
YÜZYILI AŞKIN BİR SÜREDİR, Rotaryenler toplumlarıyla ve dünyada ilişki kurmaktalar. COVID-19 
pandemisi, kulüpleri toplantı yapmaktan, topluma hizmet için fon yaratmaya kadar bir çok alanda tekrar 
düşünmeye zorladı. Tabi ki Rotaryenler yaratıcı yöntemlerle adapte olmaya çalışarak meydan okumayı 
başardılar. Kriz yayılmaya başladıkça dergi olarak biz de kulüplerle temas etmeye başladık. Bu kulüplerin 
hepsi de, iş Rotary'ye geldiği zaman yaşamda durmaya yer olmadığını bize kanıtladılar. 
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