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GENÇLIK HIZMETLERI AYI

S

tirirken mentor ve sponsorlar ile onlara
evgili Rotary Ailem,
rehberlik eder.
Rotary Gençlik Hizmetleri geleceGençlik Değişim Programları ise
ğimiz gençlerimiz için 5 önemli
Uzun ve Kısa Dönem olarak ikiye aygençlik programı uygulamaktadır.
rılmaktadır.
Rotaract Kulüpleri, Interact KuÖncelikle belirtmeliyim ki, pandemi
lüpleri, RYLA, Gençlik Değişim ve
dolayısı ile bu yıl yapılamayan progYeni Nesiller Değişim gibi liderlik
ramlar 2021-2022 Rotary dönemi için
geliştirme programları ile gençleri
de Uululararsı Rotary tarafından erteve genç profesyonelleri güçlendirlenmiştir.
menin öneminin farkındadır. ProgUzun Dönem Değişim Programlaramlarımız genç liderlerin liderlik
Selda Gerşon
rına katılan öğrenciler yeni bir dil öğrebecerilerini, eğitimlerini geliştirmeUR 2420 Bölge
lerine ve hizmetin değerini öğrenİstanbul-Galatasaray nir, başka bir kültür keşfederek, liderlik
becerilerini de geliştirirler. 15-18 yaş
RK GDB, 2420. Bölge
melerine yardımcı olur.
Kısaca RYLA dediğimiz Rotary Dönem Bölge Sekreteri arası öğrenciler için değişim, 100'den
fazla ülkede Rotary kulüpleri tarafından destekYouth Leadership Awards diğer bir deyişle Rolenmektedir. Uzun dönem değişimler tam bir akatary Yarının Liderlerini Arıyor programına katılan
demik yıl sürer ve öğrenciler yerel okullara
gençler, hem eğlenirler, hem de yeni dostluklar
devam ederek, ailele yanında kalırlar.
kurarken liderlik becerilerini geliştirirler.
Kısa dönem değişimler birkaç günden üç aya
Rotaract kulüpleri toplumdaki liderlerle fikir
kadar sürer ve genellikle okulların tatilde olduğu
alışverişinde bulunmak, liderlik ve mesleki beceriler geliştirmek ve hizmet yoluyla dünya barışına zaman gerçekleşen kamplar, turlar veya aile yanında kalma şeklinde olur.
katkıda bulunmak için yaşları 18 ve üzerinde
Her Uzun ve Kısa Öğrenci Değişim programı
olanları bir araya getirir.
değişir, ancak öğrenciler genellikle; Gidiş-dönüş
Interact kulüpleri, 12-18 yaş arasındaki gençleri, Kendinden Önce Hizmetin gücünü keşfeder- uçak bileti, seyahat sigortası, pasaport ve vize
gibi Seyahat belgeleri, Uzun Dönem Değişim
ken liderlik becerileri geliştirmek için bir araya
getirir. Gerçek Liderliğin ne kadar eğlenceli olabi- programında gidilen ülkedeki daha önceden bilgilendirilen ek seyahat
leceğini öğretir.
veya tur harcamalarından
Toplulumlarındaki ve
sorumludur.
dünyanın dört bir yanındaki
Yeni Nesiller Değişim
liderlerle bağlantı kurmaProgramı 30 yaşına kadar
ları, Okullarında ve topüniversite öğrencileri ve
lumda fark yaratmak için
profesyonel için özelleştiriharekete geçmeleri ve
lebilir bir programdır. Bireyuluslararası anlayışın gelişsel veya gurup halinde
mesine, yine liderlik beceyapılabilir. Katılımcılar gitrilerinin gelişmesine,
tikleri ülkelerde ücretsiz
dünyanın her yerinden yeni
staj yapabilirler veya mesarkadaşlar edinmelerine
leki hedeflerini insani bir
olanak sağlar.
proje ile birleştiren değişimInteract kulüpleri her yıl
ler yapabilirler. Birkaç hafen az iki proje düzenler,
tadan 6 aya kadar sürebilir.
bunlardan biri okullarına
Fakat turist vizesi ile gitveya toplumlarına yardım
mek daha kolay olduğuneder ve diğeri uluslararası
dan genellikle ev sahibi
anlayışı geliştirir. Rotary
ülkeler 3 ayı tercih etmekkulüpleri, proje yapılırken
tedirler.
ve liderlik becerilerini geliş-
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