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Ağustos ayında üyeliğe odaklanıyoruz -
Rotary'nin saflarını genişletmenin ve erişe-
bilmenin yollarını araştırıyoruz. Yeni kulü-
pler kurarken ve UR Başkanı Shekhar
Mehta'nın Her Bir, Bir Üye Getir çağrısına
yanıt verirken, bu çabaların organizasyonu-
muzun her düzeyinde nasıl olumlu bir etkisi
olacağını bir düşünelim.

Rotary'nin en büyük iki varlığı, üyeleri
ve Rotary Vakfı'dır ve bunlar birbirine
bağlıdır. Kuruluşumuz 48.000'den fazla Ro-
tary ve Rotaract kulübünden oluşmaktadır
ve özellikle kulüp üyelerimiz olmadan
hiçbir hizmet veremeyiz. Üyelerimiz ayrıca,
taban projeleri üzerinde çalışarak ve sayısız
Vakıf programını ve hibeyi destekleyen
katkılarda bulunarak Vakfın dünyada iyi
işler yapma misyonunu da yerine getiriyor.

Rotary'de daha fazla üye ile Vakıf,
dünyada daha da iyi şeyler yapabilir. Daha
fazla insanın temiz suya erişebilmesi için
su, sanitasyon ve hijyen projeleri oluştur-
mak için daha fazla elimiz olur. Daha fazla
bebeğin yaşayabilmesi için doğum öncesi
hizmetleri destekleyen küresel hibe projeleri
planlamak için daha fazla zihnimiz olur.
Okuryazarlığı destekleyen daha fazla bölge-
sel hibeyi finanse edebiliriz, böylece daha
fazla insan okumayı öğrenebilir.

Bugün, üyelerimizin yaklaşık üçte biri,
yıllık bağışlar veya başka yollarla Vakfı
aktif olarak desteklemektedir. Bu katılımı
birazcık da olsa artırdığımızda, Rotary'nin

erişimini nasıl genişletebileceğimizi bir
hayal edin. Daha fazla Rotaryen katkısı,
Rotary Barış Merkezleri için ek finans-
manın yanı sıra Bill & Melinda Gates Vakfı
ile olan ortaklığımız sayesinde çocuk fel-
cinin ortadan kaldırılmasına yardımcı ola-
cak daha fazla eşleştirilmiş katkı anlamına
gelecektir.

Rotary Vakfı, dünya çapında etkili ve
sürdürülebilir projeleri verimli bir şekilde
yürüten kuvvetli bir güçtür; Charity Navi-
gator kuruluşu, Rotary Vakfı'nı ardarda 13
yıl boyunca her yıl dört yıldızla ödül-
lendirdi. Tüm Rotary üyeleri bununla gurur
duymalıdır. Ve de tüm Rotaryenlerin Vakfı
ellerinden geldiğince desteklemeleri ne
kadar harika olur düşünsenize.

Bu ay sizlerden oldukça basit bir is-
teğim var. Lütfen bir sonraki kulüp toplan-
tınızda bu yıl Vakıf'a daha fazla dahil
olmanın yollarını tartışmak için toplan-
tınızın 10 dakikasını ayırın. Bu, vakfa
fayda sağlamak için çevrimiçi bir bağış
toplamayı planlamak veya küresel bir hibe
projesi için diğer kulüplerle ortaklık kur-
mak olabilir.

Ne yaparsanız yapın, üyelerimizin –
yani hepimizin - Rotary'nin çabalarını yön-
lendirdiğini ve Vakfımızı sürdürdüğünü un-
utmayın.
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