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Rtary ve part-
nerleri çocuk 
felcine son için 

iyi bir final hazırladılar ve 
plan başarılı bir şekilde yü-
rümekte. Kimse son çocuk 

felci vakasının ne zaman olacağını bilmez ama ilerlememiz de-
vam ederse, büyük olasılıkla bu Rotary yılının sonundan önce 
bu gerçekleşebilir. Bu, başta dünya çocukları olmak üzere, Ro-
tary ve ortakları için ne büyük bir zafer olacaktır düşünün. 

Rotary’nin de bu olayda oynadığı önemli rolü anlatacak ve 
katkısının takdir edilmesini sağlayacak planları var. Rotary ço-
cuk felcine karşı ilk aşılama kampanyasını, yılda 500,000’e yakın 
felç vakasının görüldüğü 1979 yılında başlattı. Burada elde edi-
len başarı sonucu 1985 yılında çocukları hedeflemeyi amaçlayan 
PolioPlus programı başlatıldı. İlk üç yılda bu amaç için 247 mil-
yon dolar fpn yaratıldı ve Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hasta-
lık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve UNICEF ile 1988 yılında 
güçler birleştirildi. Ortaklık kurulduğunda, gerçek bir destansı 
savaş başlamıştı ve bunun katalisti de Rotary idi. 

Bu cesur çabanın son günlerinde, tüm dünyanın da 
Rotary’nin bu konudaki katkılarını bilmesi önemlidir. Uluslara-
rası Rotary ve Rotary Vakfı, Rotary’nin rolünü vurgulamak için 
ellerinden geleni yapacaklardır ama bu yapbozun bir parçasıdır. 
Her Rotary kulübü PolioPlus kampanyasının tarihini öğrenmeli 
ve bunun tanıtımını yerel toplumda yapmalıdır. Dünyadaki tüm 
Rotary kulüplerinin bunu yapması, haberin küresel olarak da-
ğılmasını sağlayacaktır.

Gerekli destek için endpolio.org sitesinden pazarlama yar-
dım kitlerini indirebilir ve shop.rotary.org’da bulunan “Rotary 
and the Gift of a Polio-Free World” kitabını okuyabilirsiniz. Bu 
hastalığa son vermede Rotary’nin rolünü sosyal ağlarda paylaşın.

Her yıl 24 Ekim Dünya Çocuk Felci günüdür ve her Rotary 
kulübünün o gün için bir faaliyet düzenlemesi Rotary’nin bu 
olaydaki rolünün tanıtımı için iyi olacaktır. Pre o kadar yakı-
nız ki bizi yanlız bırakmayın. ogram için endpolio.org’daki canlı 
yayın güncellemelerini kullanın. 2015 Dünya Çocuk Felci günü 
için bu iyi bir zamandır. Hedefe o kadar yakınız ki, bizleri yal-
nız bırakmayın. Kulübünü PolioPlus ile ilgili haberleri şimdiden 
yaymaya başlasın.

Rotary Vakfının 100. yıl kutlamalarına 
Seul’da başlayalım ve tüm dünyada devam 
edelim.  

2016-17 dönemi, 1917 yılında Atlanta’da konvansi-
yonda faaliyete başlayan Rotary Vakfının 100. yılı ola-
cak. Derginin bu sayısında, 28 Mayıs - 1 Haziran ta-
rihleri arasında Seul’da yapılacak konvansiyon ve Vak-
fın 100. yıl kutlamaları ile ilgili bilgi yer almakta.

Vakfın eski mütevellilerden Stephanie Urchick baş-
kanlığında çalışan 100. yıl kutlama komitesinin yıl 
boyu sürecek kutlamalar için planları hemen hemen 
hazır ve Atlanta’da yapılacak 2017 konvansiyonunda 
zirve yapacak şekilde düzenlenmiş bulunuyor. Rotary 
Vakfının kulüpler ve bölgelerin hizmet projelerini ger-
çekleştirmeleri için oynadığı role binaen, Mütevelliler, 
UR direktörleri ve Rotary çalışanları bu programın en 
iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Gerçekten de 
Rotary Vakfı dünyada iyi şeyler gerçekleştirmede müt-
hiş bir güç oldu.

100. yııl planlarımızı değerlendirirken, bir kez 
daha, kulüpler ve bölgelerimizde olanların Evanston 
ve konvansiyondakilerden çok daha önemli ve büyük 
olduğunu takdirle karşılıyoruz. Bunun sonucu olarak, 
100. yıl kutlamalarının gerçek başarısı kulüplerin bu 
olayı ne kadar içselleştirebildikleri ile bağlantılı olacak-
tır. Önemli olan, Rotaryenlerin Vakfın 100. yılını ne 
kadar kucaklayacakları ve kendi proje ve kutlamalarını 
ne ölçüde yapacaklarıdır. Lütfen kulübünüzü harekete 
geçirmek için elinizden geleni yapınız.

Rotary Vakfı, uluslararası anlayış, iyi niyet ve dün-
yada barışı yaygınlaştırmak için kulüplere verdiği des-
tekte gayet başarılı oldu. Bu nedenle tüm kulüpler ve 
bölgeler 100. yıl kutlamalarına katılmalı. Her zaman 
olduğu gibi, Rotary’de kulüp ve bölgelerin kutlamalara 
nasıl katılacakları ile ilgili bir tavsiye yöntemi yoktur. 
Kulüplerimizin bu konuda yaratıcılıklarını kulanacak-
larını düşünüyorum. Hepimizin Rotary Vakfını takdir    
etme zamanı gelmiştir.
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