VAKIF PENCERESİNDEN
Çocuk felcini
sonlandırmak
için azmimizi
duraklatmamalıyız

Rotary
Vakfı ayını
kutlayınız

K

asım ayı, Vakfımızla onur duymak ve aidiyet hissimizi güçlendirme zamanıdır. PolioPlus başarılıdır çünkü Rotaryenler taahütümüze inanmakta ve maddi
olarak bunu desteklemektedirler. Çocuk felcini yok etme operasyonuna bağış yapıyoruz çünkü paramızın ne yaptığını ve amaçladığımız şeye nasıl yardım ettiğimizi net olarak görüyoruz. Hepimiz, yaptığımız katkıların çocuk felcinden arındırılmış bir dünya
yaratmaya yardım ettiğini biliyoruz ve bundan gurur duyuyoruz.
Ancak bir çok Rotaryen de Vakıf Fonu ve Yıllık Fon konusunda bizim duyduğumuz gurur ve aidiyatı hissetmiyor. “Her Yıl, Her
Rotaryen” programımızda hedeflerimizin altında kalıyoruz. Neden? Çünkü Rotaryenler olarak, Vakıf Fonu ve Yıllık Fonun bize
neler yaptırabildiğini bilmiyoruz.
Vakıf Fonu ve Yıllık Fon, Rotary’yi kulüplerden oluşan bir
dernek yapısının ötesine taşımaktadır. Kaynaklarımızı paylaşma,
beraber çalışma ve çalışmalarımızı daha üst bir seviyeye bu fonlar
sayesinde getirebiliyoruz. Vakfımızın kaynakları ne kadar büyük
olursa, Rotaryenler olarak bizler de toplumun ihtiyaçlarına o kadar kolay cevap verebiliriz.
Ve her birimiz Rotary Vakfına katkıda bulunduğumuz zaman, Vakıf gerçek anlamda bizim olmakta ve her birimiz yapılan
iyiliklerdeki gururu paylaşabilmekteyiz.
Bu nedenle “Her Yıl, Her Rotaryen” programımız var. Yıllık
Fondaki 2013-14 hedefimiz buna istinaden 120 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Bu ise her Rotaryenin ortalama 100 dolar bağış
yapmasına eşdeğerdir.
Hizmetlerimizde hırslı olma özgürlüğünü istiyorsak, arkamızda güçlü bir Vakıf olduğunu bilmemiz gerekir. Rotary’nin geleceği olduğunu düşünüyorsak da, ileride karşımıza çıkacak meydan okumalar için, güçlü bir bağış fonuna ihtiyacımız olduğunu
unutmamalıyız.
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ralık Rotary’de, Rotary’nin büyük
ve genişleyen ailesine önemin vurgulandığı Aile Ayıdır. Rotary sadece
34,558 kulüpteki 1.2 milyon Rotaryenler değildir.
Bizler 365,125 İnteraktör, 133,860 Rotaractör ve
174,547 Rotary Toplum Birliklerinden oluşan bir
grubuz. Ailemiz Rotaryenlerin eşleri ve çocuklarını da ihtiva etmektedir. Ayrıca, Rotary’nin partnerlik oluşturduğu düzinelerle kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarını da kapsamaktadır.
Rotary aiesi, yeni bağlantılar kurmamızla büyüyen milyonlardan oluşan bir güçtür.
Rotary’de hepimizin bildiği şey, birey olarak
yapabileceklerimizden daha fazlasını gerçekleştirebileceğimizdir. Hep beraber inanılmaz bir erişim gücümüz var. Bizler Rotary’nin, ailenin her
dalında büyümesini sağlamalıyız. Yerel sivil toplum örgütleri ve diğer organizasyonlarla beraber
çalıştığımızda, daha fazla bilgi ve içgörü sahibi
olmaktayız. Kaynaklarımıza ve yeteneklerimize ilaveler yapmaktayız. Daha çok sayıda anlayış, dostluk ve işbirliği köprüleri inşa etmekteyiz.
Tüm dünyada başkalarıyla ortaklıklar kurarken
sadece yapabileceklerimizi arttırmak değil, aynı
zamanda Rotary Ailesini de büyütmekteyiz.
Çocuk felci ile savaşımızın uzun tarihinde, bu
tür ortaklıkların ne kadar etkin olabileceğini öğrendik. Global ortaklarımız sayesinde çocuk felcini yoketmek mümkün olurken, bu yoldaki çalışmalarımızda bir çok iyi şeyi de başardık. Bu, önümüzdeki yıllarda aynı temelin üzerine inşa edebileceğimiz konusunda önemli bir derstir.
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