
St Clair birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta olan insan-
ların hizmet fırsatı yaratmada karşılaştıkları zorluklar ve mey-
dan okumaya dikkat çekiyor. Diğer engeller arasında beraberliği 
sürdürebilmek ve yaşlı üyelere bilgisayar ile iletişim yöntemleri-
ni öğretmek bulunuyor. 

Üyeler yılda iki kez biraraya gelerek bazıları bir hafta süren 
toplantılar yapıyorlar. Queensland'ın Bribie Adasında son yapı-
lan ve dört gün süren toplantıda üyeler, kumulların kaymasını 
önlemek için dörtyüz ağaç dikmişler.

Kulüp üyeleri fon yaratma çalışmalarını  yaşam tarzlarına 
adapte etmişler. Bir çok üye örgü, tığ gibi el işlerini yolda iken ya-
pıyorlar. Kulüp toplantı yapmak için biraraya geldiğinde de bir 
stand hazırlayıp yaptıklarını satıyorlar. Her yılın Mart ayında da 
el işleri sergisi düzenleyerek, atölyeler düzenliyor, konuşmacılar 
davet ediyor ve satış yapıyorlar. Bu faaliyetlerden elde edilen ge-
lirler, Royal Flying Doctor Service gibi hizmetler için kullanılı-
yor. Rotary'nin sponsor olduğu yarışlar, konserler, yat yarışları 
ve Doğu Avustralya'da yapılan bir çok festival için bizzat destek 
de olmak, gezginci kulübün özelliği oluyor. 

Geçtiğimiz Eylül ayında Brisbane 
billycart* şampiyonasında Carin-
dale Rotary kulübüne destek 
olmuşlar. St Clair, kulüplerin 
çoğunun bu yardımlardan 
hoşlandıklarını ve bunun da 
kulübün sloganı olan "Ülke 
Genelinde Yardım Elleri"ne 
uygun olduğunu belirtiyor. 

Kampçılar Rotary ile beraber yürüyorlar
Her yıl Avustralya'nın karayollarında 135,000 karavan yol alıyor. Bu çağrıya 

cevap veren Rotaryenler için, karavanların yaşam stili, geleneksel kulüplerin vazi-
feleri ile çatışabilir. Queensland Eyaletinin Jindalee Rotary kulübü tarafından 2014 
yılında dolaşan Rotaryenler konsepti üzerine kurulan Avustralia Nomads  Rotary 
e-kulübü, hizmet ve dostluk için ilişkileri bu şekilde oluşturuyor.

Avustralya'nın New South Wales'deki iki Rotary kulübünün 
eski başkanı Wayne Kemmi, 2011 yılında eşinin vefatı sonrası 
6.70 metre uzunluğunda bir RV(karavan) almaya karar vermiş. 
Yeni yaşam stiline Rotary uyabilir mi diye düşünürken, Rotary 
Down Under dergisinde Australia Nomads adlı yeni bir kulüp dik-
katini çekmiş. Gazete yöneticiliğinden emekli olan Kemmis, Ku-
lüp üyelerinin çoğu zamanını seyahat etmekle geçirdiklerini öğ-
renmiş. 

Yeni kulüp kurulunca, ilgi de artmış. Queensland Lockyer Val-
ley Rotary Kulübü eski başkanı Geo�  St Clair, Rotary yaşamını bu 
sayede tekrar başlatmış: "Yedi yıl Rotaryen olduktan sonra dört 
yıl bıraktım. Ancak Nomads'lar kurulunca 2014'de ben de eşim-
le beraber katıldım. Çünkü kulüp, Rotary ideallerini muhafaza 
ederken, seyahat etmenize de müsaade ediyordu. Her yıl, üç dört 
ay boyunca eşim Laurelle ve maltiz karışımı köpeğimiz Josie ile 
5.80'lik karavanımız içinde Avustryalya'yı dolaşmaya devam et-
tik." 

Kulüp üyeleri nerede olursa olsunlar, çarşamba akşamları 
düzenledikleri iletişim yöntemleri ile seyahatleri hakkında bilgi 
veriyorlar ve hizmet projelerinin gelişmelerini gündem maddesi 
olarak tartışıyorlar. Kemmis toplantıların temasının genel olarak 
eğlenmek olduğunu belirtiyor. Üyeler çevrim içi duruma geçip, 
bir bardak şarap ya da başka bir içecek ile toplantıya katılıyorlar. 
Üyeler gündelik kıyafetleriyle toplantıya katılıyorlar. Herhangi 
bir giyim kuralı olmadığı için pijamaları ile katılan üyeler bile bu-
lunuyor. 

Karavanlı Rotaryenler toplantıda

Mutlu gezginler
Avustralya Nomad Rotary E-Kulübü 

YENİ YÖNTEM:
Avustralya'nın binlerce kilometrekare alana yayılmış 

olan doğu eyaletlerinde, Rotaryenler laptop, tablet ve akıllı 
telefonlarını devreye alarak, telekonferans uygulaması kullanıp 
haftalık toplantılarını gerçekleştiriyorlar.  Karavanlarında 
dolaşan üyeler eğlence, hizmet projeleri ve fon yaratma 
çalışmaları ile ilgili kulüplerinde ve ziyaret edecekleri 
kulüplerde kullanacakları  yöntemleri belirliyorlar.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Başlangıç üye 
sayısı: 26

Kuruluş: 2015
Üye sayısı: 40

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

*Billycart: Avustralya'lıların 19. yüzyıldan beri kullandıkları ve ucuz bir şekilde 

yapılmış, motorsuz ve pedalsız araçlar.
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Kurumsal üyelik konusu, 6540. bölgenin guvernörü ve ku-
lübün de üyesi olan Dan Ryan'ın görevi imiş. Kurumsal üyelik 
opsiyonunun temelini de Indiana eyaletinin Portage Rotary 
kulübü atmış. Kurumlar, çalışan temsilcileri için aylık aidatla-
rı ödüyor, toplantılara katılım kuralı ise üye sayısına göre deği-
şiyor: bir temsilci için ayda iki, ya da iki temsilcinin her biri için 
ayda bir toplantı kural olarak konmuş.Katılan temsilciler tam 
Rotaryen statüsünde kulüp üyesi olmaktalar.

Ryan, emlak ve inşaat konusunda çalışan Hamstra Group'a 
yaptığı ilk teklifi hatırlıyor: "İki genç yönetici ile, yerel toplu-
ma katılımın önemini konuşuyorduk. Firmanın iki başkan yar-
dımcısı, Eric Van Kley ve Bruce Przybylski kısa bir süre sonra,-
kurumsal destek ile kulüp üyesi oldular."

Çocuklarının spor takımlarıyla da uğraşan Przybylski, 
özellikle esnek katılım koşulunu ilginç bulmuş. Durumunu, 
toplum ve Rotary için biraz daha fazla iş yapabilecek bir düzen 
olarak değerlendiriyor. Patena da kulübün bu girişimini anlam-
lı bulurken, küçük kasabalarda kulüplerin bu kadar etkili olabi-
leceklerini hiç düşünmediğini belirtiyor.

Ryan'a göre, kulübe bu yeni katılımlar önemli sonuçlar do-
ğurdu: "Kulübe enerji kattılar ve projelerde destek oldular. Ku-
lüp olarak yaş ortalamamız yükselmişti.  20 yıl önceki gençlik 
yıllarımızdaki kadar projelerle ilgilenemiyorduk. Sponsor olan 
iş yerleri için de önemli faydalar oluştu. Avantajlardan bir tane-
si topluma hizmet etmek. Ayrıca çalışanlarınıza liderlik eğiti-
mi ve toplumdaki daha yaşlı iş insanları tarafından mentorluk 
yapılma ve iletişim kurma fırsatı vermiş olmak da, o personel 
için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiriliyor." 

GENİŞLEYEN TOPLUM
Chicago ve Indianapolis arasında eyalet otoyolunun bir kaç mil içinde kalan De 

Motte, insanların yatmak için geldikleri bir banliyö. Bir çok mukim, hafif imalat ve ta-
rım ile ilgili işleri için işyerlerine günlük gidip gelmeyi tercih ediyorlar. DeMotte-Kan-
kakee Valley Rotary Kulübü her yıl düzenlediği 5 km'lik yarıştan elde edilen fonlar 
ile toplumda girişimlerde bulunuyor ve bölgenin kulüpleriyle beraber Meksika'nın 
Guanajuato şehrinde su tankları inşa ediyorlar. Bunlar 4,000 kişilik bir kasabada bu-
lunan Rotary kulübü için tipik görevler. Kulüp "kurumsal üyeliği" kullanarak iş alemi-
ne de ulaşmaya çalışıyor. 

Deann Patena'nın Rotary bilgisi, çalıştığı işte Merrilville 
Indiana Rotary kulübünün oteldeki toplantılarını ayarlama-
dan öteye gitmiyordu. 

"İnsanları tanıyordum ve hepsi de çok nazik idi" diyen Pate-
na, bir Rotaryen olabileceğini ise asla düşünmemiş. Tek çocu-
ğuyla, çalıştığı işte, toplumda ve dünyada iyi işler yapabilecek 
mali gücü  olmadığını düşünmüş. 

Ancak iki sene önce toplantı yeri kapanınca, Patena benzer 
bir işi, hayvanlarla daha yakınlaşmayı sağlayan, sergiler ve res-
toran hizmeti veren tarımsal bir turist noktası olan Fair Oaks 

Farms'da bulmuş. İşe başladıktan bir ay 
sonra, 2017 yılının Ekim ayında, 

şirketteki yöneticisi, DeMot-
to Rotary kulübünde şirketi 

temsil edip edemeyeceğini 
sormuş. Rotaryen olacağını 
düşünmeyen Patena iş dün-
yasından insanlarla tanışa-

cağını düşünerek ve masraf-
ları da zaten firma karşıladığı 

için teklifi kabul etmiş.    

Patena'nın kabul töreni (üstte);Üyeler "Çocuk felcine 
son"a fon yaratmak için yürüyorlar(altta).

Kurumsal vatandaşlar
DeMotte-Kankakee Valley Indiana Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Üye sayısını arttırmak için kurumsal üyelik modellerini 

incelerken, kulüp 6540. bölgede bir çok kulübün öncülük ettiği  
ve yerel işyerlerinin çalışanlarına sponsor olduğu sistemi seçmiş. 
Toplantılara katılım esnekliği sağlayan program çerçevesinde 
9 kişi Rotary'ye katılmış ve katılımlar halen de devam ediyor. 
İşverenler kulüp, bölge ve UR aidatlarını ödüyorlar.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Üye sayısı: 49
Berat tarihi: 1979
Başlangıç üye sayısı: 26

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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