
etmesine engel olmaya çalışıyorlar. 
Duluth cross-country kayak kulübü ile yaptıkları ortak pro-

jede, geyiklerin genç beyaz çamların tomurcuklarını yemeleri-
ni önlemeye çalışıyorlar. Bu sene, 10 yıldan beri yapılan bu proje 
sonrası, başka ağaç türlerine de kapsayacak şekilde proje geniş-
letilmiş. 

Ekoloji üzerine odaklanmanın ötesinde, kulübün diğer ku-
lüplerden pek farkı yok denebilir. Rotary kulüplerinin geleneksel 
olarak yaptıkları şeyler bu kulüpte de yapılıyor. Salvation army 
için çan çalmak, bayramlarda Adopt a Family programı organize 
etmek gibi rutin aktiviteler kulübün gündeminde yer alıyor. Üye-
ler aynı zamanda Duluth Playhouse olarak bilinen bir tiyatroda 
da metin kütüphanesi oluşturmuşlar.

Kulüp toplantılarda rahat ve 
eğlenceli bir ortam yaratarak 
özellikle gençleri üye yap-
mayı başarıyor. Örneğin 
Belediye Reisi ziyare-
tinde bir bira içip üye-
lerle birebir konuşuyor.  
Kulüp ayrıca maliyet-
leri de düşük tutmaya 
çalışıyor.  Kimber kulüp 
üyelerinin yeni fikirlerle or-
taya çıkmalarını memnunlukla 
karşılıyor ve çeşitli konularda 
eğitim almış hissettiklerini be-
lirtiyor. Plastik torbaların daha 
az kullanılması yanı sıra gün-
lük yaşamda yapılan küçük şey-
lerin çevre için ne kadar önemli 
etkisi olduğu da kulüp üyelerince vurgulanıyor.

EKO ODASI
Duluth Minnesota'da ve Wisconsin Eyaletinin üst kısımlarında, dünya yüze-

yindeki temiz su kaynağının yüzde 10'unun bulunduğu Süperior Gölü kenarın-
daki yerleşimlerde Rotaryenler çevreye duyarlılığı yaygınlaştırmak için liderlik 
yapıyorlar. Duluth Superior Eco Kulübü de "çevre etrafında oluşan" bir kulüp kur-
manın öncülüğünü yaptı. Üyeler çöpleri temizliyor, ağaç dikiyor, toplum aktivite-
lerinde geri dönüşüm istasyonlarında çalışıyor ve aynı zamanda, fon yaratma ve 
tekne yarışları gibi  yakındaki diğer kulüplerin faaliiyetlerine de destek oluyorlar.  

Yeni bir işe başlamak iin Tyler Kimber Duluth'a beş yıl önce 
geri döndüğünde, patronu onun toplumla bütünleşmesini iste-
di. Kimber patronunun cümlesini şöyle hatırlıyor: "Rotary Eko 
Kulübüne bir bak istersen; sana uygun olacağını düşünüyorum." 
Kulüp önce Kimber'a ağaç sevenlerin biraraya geldiği  bir birlik-
telik olarak gözükmüş. Ancak başka kulüpleri ziyaret ettikten 
sonra en çok eğlendiği eko kulübe katılmaya karar vermiş.

"Yapabiliriz " olgusu ve gayriresmi bir atmosfer kulübün ku-
rucu üyelerinden Kay Biga tarafından rehber prensip olarak ka-
bul edilmiş. On yıla yakın Duluth Rotary kulübü üyeliği sonrası 
Kay 2005 yılında kulüpten ayrılmış ve neden olarak kadınlara li-
derlik rolünün verilmemesini göstermiş. Dönemin bölge guver-
nörü onu tekrar Rotary'ye girmesi için ikna etmeye çalışmış ve 
taze bir yaklaşımla bunu yapmasını önermiş. Duluth Rotary ku-
lübünden ayrılan üç kişi ile Kay potansiyel üyelerle konuşmaya 
başlamış ve bu insanların yarısının Rotary'ye katılmak istedik-
lerini farketmiş.  Diğer yarısının ise çevre ile ilgili bir organizas-
yona ilgi duyduklarını gözlemlemiş. İki köşeyi birleştirmek de 
pek zor olmamış. Rotary organizasyonunu çevre misyonu etra-
fında oluşturmuşlar. 

Duluth şehrindeki Hartley Tabiat Merkezinde geyikdiken-
lerini temizlemek ve ağaç dikmek kulübün düzenli programında 
yer alıyor.  Üyeler de özellikle festivallerde çöp istasyonlarını de-
netliyorlar ve çöplerin dönüştürülebilir malzemeleri kontamine 

Üstte: Kulüp üyeleri Süperior 
gölü hayvanat bahçesinde 

envazif bitkileri temizliyorlar. 
Altta Bayfront Festival Parkında 

toplumu eğitme çalışması 
yapılıyor.

Geleceğin liderleri
Duluth Superior Eco Rotary Kulübü, 

Duluth Minnesota, ABD 

YENİ YÖNTEM:
Kulüp toplantı katılı şartlarını gevşetti, üyelik maliyetini düşürdü 

ve  hırslı bir gündem oluşturdu. Ayın üç salı günü toplanmak zaman 
limiti için katı bir kural oldu. Dördüncü toplantı için Rotaryenler sıra 
ile yemek, piknik  ya dda pizza partisi organizasyonuna ev sahipliği 
yapıyorlar. Toplantılar dostlukları geliştirirken, çevreyi koruma 
maceralerını ateşliyor ve bunları kutluyor.

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

Kuruluş: 2009
Başlangıç üye sayısı: 26

Üye sayısı: 40

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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okuldaki Interakt kulübüne danışmanlık yapmakta imiş. "In-
teract ile ilişkim nedeniyle kendini her zaman  Rotary'ye yakın 
hissettiğini söyleyen Kogut, Interact kulübünün sponsoru ta-
rafından bir çok kez Paul Harris dostu statüsüne getirilmiş an-
cak kulübün öğlen toplantılarına katılması mümkün olmadığı 
için Rotaryen olamamış. Yeni ve esnek kurallı kulübün kurul-
ması Kogut'u da Rotary'nin safl arına katmış.

Blgedeki diğer beş kulüp, Clarke County, Frederick County, 
Front Royal, Warren COunty ve Winchester yeni kulübü mem-
nuniyetle karşılamışlar. Sexton, bu kulüplerin projelerine de 
katıldıklarını, kulüplerden üye almaktan ziyade onları bera-
berce büyütmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Yeni Rotaryenler hemen kollarını sıvayıp Kızıl Haç için kan 
bağışı kampanyası ve Front Royal ve Warren County kulüple-
ri, Rotaraktörler ve Interaktörler ile çöp toplama aktivitesi dü-
zenlemişler. Handley Interaktörleri ile de yerel bir üniversite-
nin kampüsünde  ağaç dikme programını başlatmışlar.

Sexton, bölgedeki diğer kulüplerle çalışmanın kendileri için 
bir tutku olduğunu ve bu sayede kulübün lakabına yakışır bir  
tutum içinde olduklarını belirtiyor.

❑❑❑

UFKU GENİŞLETMEK
Northern Shenandoah Valley Rotary kulübü,  yoğun programları arasına hizme-

ti de katma arzusunda olan genç profesyonelleri bünyesine katma planıyla başladı. 
Esnek bir formatın teknoloji kullanıcıları için cazip olabileceği düşünüldü. Kısa bir 
süre içinde 20 yaşların ortasından 70 yaşına kadar çok farklı kişileri biraraya getirme-
yi başardılar. Bir çoğu önceden de yerel toplum hizmetlerine angaje olmmuştu ama 
haftalık Rotary toplantılarına zaman ayırmakta zorlanıyorlardı.

 
Shenandoah Vadisi tabii güzellikleriyle tanınan bir yer 

ama bu kulübün kısa adı olan "Are ONE|ders" ile alakalı de-
ğil. Takma isim bağlı oldukları 7570. bölge ile ve kulübün 
konseptinin ilk oluşturulduğu günlerdeki heyecan ve tutku 
ile alakalı. 

Kulübün charter başkanı Doug Sexton, bir enformasyon 
teknoloji analisti ve bölgedeki diğer beş kulüpten biri olan Front 
Royal kulübünün onu 2018'in Martında Karaiplerde 7030. böl-
geye gidecek olan İnceleme Değişim  Grubuna seçinceye kadar 
Rotary hakkında da bir fikir sahibi olmayan birisi. Program 
dönüşü Sexton hiç bir kulübe girememiş zira hi bir kulüpte ak-
şam toplantısı düzeni yokmuş. Bu nedenle ihtiyacı olan kulübü 
kurmaya karar vermiş. Bölge guvernörü George Karnes de Sex-
ton'un aynı durumda olan kişilerle irtibat kurmasını saplamış.

Kasım ayına gelindiğinde, baş-
langıçtaki beş kişilik grubun 

25 kişiye ulaştığı ve bu 
insanların oğunluğu-

nun da birbirleriyle 
ilk defa tanıştıkları 
ortaya çıkmış. Bun-
lardan biri olan Ju-
lia Kogut, Rotary'ye 

pek yabancı değilmiş. 
Winchester'deki bir li-

sede biyoloji öğretmeni 
olan Kogut, 10 yıldan beri 

Kulüp üyeleri bir sosyal toplantıda (üstte); Kan bağışı kulübün ilk 
projesi idi. (altta)

Tabiat harikaları
Northern Shanondoah Valley Rotary Kulübü, Virginia

YENİ YÖNTEM:
Perşembe akşam toplantıları bölgedeki çeşitli alanlarda yapılıyor. 

Üyeler isterlerse zoom Konferasn yöntemiyle toplantıya katılabiliyorlar. 
Üyelik aidatı oldukça düşük ve ayda 12 dolardan başlıyor ve üyelerin 
imkanlarına göre artma imkanı sunuyor. Sosyal toplantılar bir restoran ya 
da bir barda yapılabileceği gibi, herhangi bir yemek zorunlu tutulmuyor.

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

Berat tarihi: 2019
Başlangıç üye sayısı: 25

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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