Başkanın mektubu - Eylül
Çocuklarımızı Rotary aktivitelerine katmayı unutmayalım

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Amerika'da bir yaz mevsimi daha sona eriyor. Maloney ailesi için her yaz sonu, doğup büyüdüğüm Illinois Eyaletinin
Ridgeway kasabasında her yıl yapılan "patlamış mısır" festivali organizasyonunun seremonilerinin yöneticisi olarak
"Popcorn Kralı" sıfatıyla onurlandırıldığım bu kasabaya gelmeyi görev addederim.
Mevsimler dikkate alınmasa bile her ailenin bir geleneği
vardır. Ben sizlere bir yenisini önermek istiyorum. Ailenizi
Rotary ile tanıştırmak için bir fırsat yaratın. Benim ailemin
geleneklerinden biri torunlarımı Uluslararası Rotary Konvansiyonuna götürmektir. Honolulu'da yapılacak olan 2020
Konvansiyonu, çocuklarınız ve torunlarınızı Rotary ile tanıştırmak için güzel bir fırsat olacaktır.
Aile fertlerini Rotary hizmet projesine dahil etmek ya da
bir fon yaratma aktivitesine katmak için her zaman uygundur. Ama belki kulübünüzde aileye yakın bir aktivite görmemiş olabilirsiniz. Bu nedenle bu yıl için önceliklerimin başında, Rotary faaliyetlerini aileyi kucaklayacak şekilde düzenlemek gelmektedir.
Geliştirmek istediğimiz kültür, Rotary'nin aile ile rekabet içinde değil onu tamamlayıcı olmasıdır. Hiç bir zaman üyelerimizden ikisi arasında bir seçim yapmalarını istememeliyiz. Beklentilerimiz gerçekçi olmalı, program yaparken üyelerimizin durumun dikkate almalı ve her seviyede Rotary
faaliyetlerine çocukları katmalıyız.
Çoğu kez, dinamik bir 21. yüzyıl organizasyonu olabilmek için saflarımıza katmayı düşündüğümüz genç profesyoneller, en büyük aile sorumluluğu taşıyan kişiler olmaktadır. Biz bu müstakbel adaylarımızı ailelerinden uzaklaştırmamalı
ve bunun için aktiviteleri akşamları ya da hafta sonları düzenleyerek onları çocuklarının katılamayacağı organizasyonlar yapmamalıyız.
Çok uzun zaman, bir çok Rotary aktivitesinin kapılarını çocuklara kapadık, hatta eşlerimize bile bu kapılar bazen kapalı idi. Ne büyük fırsatların kaçtığını düşünün! Rotary'yi büyütmek istiyorsak ve gelecek nesillerin de misyonumuza gönül vermelerini arzu ediyorsak, Rotary'nin olgusunu genç insanlara aksettirmek için her fırsatı kullanmalıyız.
Dolayısyla kapılarımızı açalım ve bunu eğlenceli bir şekilde yapalım ve çocuklarımız ve torunlarımızın Interact, Rotaract ve Rotary üyeliği hakkında bir şeyler öğrenme istemelerini sağlayalım. Bazı toplantılarımızı aileyi katabilecek şekilde düzenleyelim ama bu tür olayların gelecekte devamını nasıl sağlayabileceğimizi de düşünelim.
Çocukları Rotary aktivitelerine katmak sadece eğlenceli değil, onları aynı zamanda dünyaya açan bir girişimdir. Bu
yılı aileniz için ve gittikçe genişleye Rotary ailesi için "Rotary Dünyayı Birleştirirken" unutulmaz bir yıl yapalım.
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Başkanın mektubu - Ekim
Bu yıl "Dünya Çocuk Felci Günü"nde her zamankinden fazla faaliyet yapalım

Rotary'nin çocuk felci ile uzun zamandır sürdürdüğü savaş, organizasyonumuz ile bir anlamda özdeşleşiyor. Bu yıllar içinde yapmış olduğumuz şeylerden gurur duyma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum..
Programımız gerçek ve dikkate değer. 1988 yılında çocuk felci 125 ülkede endemik durumdaydı ve dünya genelinde yılda
300.000 vaka görülmekteydi. O zamandan beri Rotary ve Küresel Çocuk
Felcini Yoketme Girişimi ortaklarımızla beraber çocuk felci olaylarının
%99,9 azalmasını sağladık, 2,5 milyardan fazla çocuğu aşıladık ve 18 milyon felç vakasını önledik. Yıllar içinde Rotary ülkelerin yavaş yavaş çocuk
felcinden arındırılmış statüye kavuşmasını ssağladı. Bu ülkeler içinde,
uzun bir süre imkansız olarak gözüken Hindistan da var. Çocuk felcinin
3 farklı tip virüsünden tip 2 yokedilmiş durumda ve tip 3 ün de yokedildiği kısa bir süre sonra sertifikasyona bağlanacak. Nijerya'da üç yıldan beri
çocuk felci virüsü görülmüyor. Bu eğilimin devamı durumunda, dünyada
sadece bir kesimde, Afganistan ve Pakistan'da tek bir tip virüs kalmış olacak.
Bu bölgede ciddi bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Ama optimist
Mark ve Gay Maloney ve PolioPlus Direktörü Carol Pandak, rekor kıran Sydney
olmak zorundayız. Bugüne kadar yaptıklarımız bakın. Cesaretimizi kayKörfezi Köprüsü tırmanışında. Çocuk felci için fon yaratan bu organizasyonda iki
betmemeli ya da görevin imkansız olduğunu düşünmemeliyiz. Çocuk Felrekor kırılmıştı. Birincisi köprüde aynı anda bulunan farklı bayrak sayısı (278) ve
aynı anda köprü üstündeki insan sayısı (340 kişi)
cine son vereceğimiz kesin ama son noktaya kadar kararlı ve uyanık olmamız lazım. "Dünya Çocuk Felci Günü" tüm dünyadaki Rotaryenler biraraya gelerek çocuk felci ile yapılan savaşta gösterdiğimiz aşamaları takdir etmeli, ve çocuk felcini sonsuza kadar yoketmek için yapmamız gereken icraatları planlamalıyız.
Anahtar kelime "icraat"dır zira hâla yapmamız gereken önemli işler var.
Bu yıl, her zamankinden fazla Rotary kulübünün "Dünya Çocuk Felci Günü" faaliyeti yapmasını istiyoruz. Yeni fikirlere
mi ihtiyacınıza var? Mesela Rotary'nin "Çevrimiçi Küresel Güncelleme" güncellemesinin arkadaşlarla biraraya gelip izleyebilirsiniz. Kulüpte bir gününüzü çocuk felcine ayırabilir ve fon yaratma faaliyeti yapabilirsiniz. Unutmayınız ki yaratılan
her bir dolar için Bill & Melinda Gates vakfı 2 dolar katkıda bulunuyor.
Bir faaliyet düzenlediğiniz zaman "endpolio.org/register-your-event" bağlantısından kaydedin. Daha sonra da çocuk
felci için düzenlenmiş araçları kullanarak promosyonunu yapın. 24 Ekim'deki Çevrimiçi yayınlanacak olan Küresel Güncellemeyi ajandanıza kaydedin. Bu yıl Facebook sayafasında bu olayı dünyadaki çeşitli zaman dilimlerine göre yayınlayacağız. Rotary International Facebook sayfasını ziyaret edin sosyal medyada aktiviteyi takip edip, paylaşın.
Hedefimize ulaştığımız zaman, çocuk felci dünya yüzünden yokedilmiş ikinci hastalık olacak ve Rotary uluslararası övgü
alacak. Ama en önemlisi bunddan böyle hiç bir çocuğun bu hastalığa yakalanmayacak olması. Rotary çocuk felcini yoketme çalışmalarında dünyayı birleştirmeye devam etmelidir. Bu bizim elimizdedir. Hep beraber bu işi bitirelim.
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