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Rotary Kulüplerinin
Toplumun Derinliklerinden
Gelen Sesleri

Değerli Rotary Ailem,
Ve yine fark ettim ki Rotary’e aitlik duygusu toplumun
Rotary; “Fırsatlar Yaratır” diyerek yola çıktığımız
her köşesinden olabilirmiş, bu farkındalık bana
sinerjik dönemimizde, güzel insanlara güzel fırsatlar
Rotary’deki çalışmalarımın daha da yoğunlaşması
yaratmak için birçok kapıya ulaşmaya çalışmaya
gerektiğini ve eğer bir şeylerin ucundan tutmayı beraber
başladık ve bıkmadan, usanmadan, yenilmeden devam
başarabilirsek, o fırsatları o insanlara sağlayabilirsek,
ediyoruz.
daha birçok yeni fırsatın o güzel kapıları çalabileceğini
Bu kapılara ulaşabilmek için başlayacağımız yolda
fark ettirdi.
dönemimizin en başında pek de beklemediğimiz bir
Sinerjik Dönemimizde yeni kurulan
şekilde dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla
Rotary Toplum birliklerine gelecek olursak;
karşı karşıya geldik, öyle ki bölgemizdeki tüm kulüplerin
en az 1 RCC’ ye sahip olmasını hedeflemiştik ama şimdi
17 yeni Rotary toplum birliği ile gücümüze güç
düşünüyorum ki belki de değişen koşullarda
katmaya devam ederken Karadeniz Ereğli Rotary
hedeflerimize ulaşırken geçtiğimiz zorluklar bizi daha
Kulubünün yeni kurulacak olan toplum birliği için
güçlü yapacak ve birbirimize daha da kenetlenmemizi
yazışmalara başlanılmıştır.
sağlayacaktı. Bu konudaki düşündüklerim, sanki
Dönemimizin sonuna kadar en az 5 yeni RCC
gerçekleşmeye başladı ki; 2430. Bölgemizde tüm kulüp
kurmayı daha hedefliyoruz, umarım 2430.Bölge Rotary
başkanlarımla gerçekten güzel bir sinerji yakaladık ve bu
Toplum Birliği, çalışkan Komite üyelerimiz ile birlikte bu
zamana kadar
hedefimize ulaşacağız.
gerçekten çok çalıştık.
Mevcut durumda
KULÜP ADI
RCC ADI
Kendilerine ve yeni
kurulmuş olan
RCC’lerin
RCC’lerimizle de proje,
Antalya Falez
Üreten Kadınlar
kurulmasında emeği
eğitim ve yardım
Adana Tepebağ
Topalak
geçen tüm Rotaryen
çalışmalarımıza
Gaziantep Yesemek
Şehit Ali Serin İlköğretim Okulu
dostlara çok teşekkür
devam ettik. Ve
ediyorum.
geçmiş yıllarda
Gaziantep İpekyolu
Sarısalkım
Rotary Toplum
kurulmuş olan en az
Gaziantep Alleben
Dımışkılı
Birlikleri’ni tanımlarken
10 RCC’imiz için
Eskişehir YazılıkayaEngelli Okuluaslında üzerinde bu
çalışmalar devam
Eskişehir Gordion
Görsem Rehabilitasyon Merkezi
kadar çalıştıktan sonra
ediyor, dönemimizin
şöyle bir tanımlama
sonuna kadar da hız
Mersin Akdeniz
Akdeniz Kadınları
getirebilirim. Onlar
kazanarak devam
Bafra Kızılırmak
Gökçeağaç
adeta Rotary
etmesi için komite
kulüplerinin içinde
olarak bu konuda
Osmaniye
Karatepe
bulunduğu
desteklerimize devam
Osmaniye
Güç Bizde Kadınları
toplumlardaki
edeceğiz.
Antalya Olimpos
Zeytinköy
derinlerden gelen
Sağlık dolu güzel
sesleri gibi...
günlerde
tekrar bir
Eskişehir Anadolu
Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü
Kurulan birlikler;
araya gelebileceğimiz
Mersin Olba
Kazanlı
toplumumuzda hep var
umuduyla,
ve umut ediyoruz ki
Rotaryen Saygı ve
Samsun Karadeniz
Karadeniz Kadınları
hep var olacak ve belki
Sevgilerimle...
Mersin Kızkalesi
Mezitli Üretici Kadın Girişimi
de bizlerden gelecek
Ankara Bahçelievler
Altındağ Üreten Kadınlar
2430.Bölge
en küçük bir kıvılcımla
Rotary
Toplum
Birliği
harekete geçecek
Silifke
Ata Çiftliği Kadınları
Komite Başkanı
Rotary gönüllülerinden
TOPLAM
17 YENİ RCC
GDB.Rtn.Ezgi Tığlı
oluştular.
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Rotary Toplum
Birlikleri (RCC)

otary Toplum Birlikleri, Rotaryen olmayan gönüllü
kadın ve erkeklerden meydana gelen ve
Rotary’nin hizmet sorumluluğunu paylaşan bir
gruptur.
Rotary Toplum Birlikleri üyeleri, sponsor
Rotary kulübünün rehberliğinde, yaşadıkları
toplumun yaşam standartlarını geliştirmek üzere kendi
becerilerini kullanırlar.

R

RCC programının amaç ve hedefler şunlardır.

1) Köylerinin, yakın çevrelerinde veya yörelerindeki
yaşam koşullarını iyileştirmek üzerine, bireyleri
özendirerek sorumluluk almaları yönünde teşvik edilmesi
2) Her türlü yararlı iş ve mesleğin değer ve
saygınlığını takdir edilmesi
3) Birlikte çalışma ve kendine yetme özelliklerini
harekete geçirerek yaşam koşullarını iyileştirilmesi
4) Yerel kültür ve toplumun genel koşulları
doğrultusunda insan potansiyelinin tam olarak
kullanılması ve gelişiminin teşvik edilmesi
Her Rotary Toplum Birliği, liderlik potansiyeli bulunan
ve birliğin kurulduğu yöre veya civarında oturan, çalışan
veya okuyan kadın ve erkekten meydana gelir.
Rotary Toplum Birliği, bir veya daha fazla sayıdaki
Rotary kulüp hamiliğinde, Rotary kulübünün bulunduğu
ülke ve coğrafi alanda oluşturulur.
Devamlılığı, sponsor Rotary kulübün sponsorluğunda
hizmetlerine devam etmesine ve UR tarafından
tanınmasına bağlıdır.
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