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VAKIF PENCERESİNDEN
Vakıf Ayını
beraberce
kutlayalım

B

irkaç
ay
önce “Vakıf
Mütevellileri
ne yapar?” sorusunu
gündeme getirmiştim.
Kritik görevlerimizden
birisinin dinlemek olduğunu da belirtmiştim.
Vakıf ayı olan Kasım’da size hacimli anlatımlarınız olduğunu ve bunları dinlediğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Yakın zaman önce maalesef kaybettiğimiz Gelecek Dönem UR
Başkanı Sam Owori, Rotary’de “farklılık yaratmak için inanılmaz
bir tutku” gördüğünü ve bu heyecan ve gururu kullanarak her projenin barış ve refahın bir parçası olmasını sağlamayı düşündüğünü
belirtmişti.
Mektuplarınız, raporlarınız ve harika hikayelerinizden gördüğüm
kadarıyla sizler de Sam’in, Rotaryenlerin beraberce çalışarak dünyada, toplumlarımızda ve kendimizde sürdürülebilir değişim yaratabileceğimiz bu dünya vizyonunu paylaştığınızı biliyoruz. Geçtiğimiz
yıl başlatılan küresel ve bölge bağışlarında artış gerçekleşti. Aynı
zamanda Barış Bursiyerleri müracaatları da rekor seviyeye çıktı.
“Eylem Bireyleri” (People of action) olarak yaptığınız toplam bağışlarda da önemli artışlar gerçekleşti. Bunu sağlayan Rotary kulüp ve
bölgelerine sürekliliğimizi sağladıkları için teşekkür ederiz.
Fon Yaratma Profesyonelleri Derneği’nin (AFP) Uluslararası
Konvansiyonunda “Dünyanın Önde Gelen Vakıfları” arasında kabul
edilmemiz, sizlerin çalışmalarının bir sonucudur. AFP Komitesinin
jüri üyeleri Rotary’nin seçilmesinin en önemli nedeninin çocuk felcini yok etme kampanyasındaki girişimi olduğunu belirttiler.
Vakıf benefaktörlerine, Bequest Derneği üyelerinde ve her seviyedeki Büyük Bağışçılara teşekkürler! Gelecek için mali istikrarımızı
inşa etmektesiniz. Bağış fonumuz sizin inancınız ve Vakfın programlarının sürekli gelişmesi sayesinde büyümeye devam ediyor. Bağış
Fonumuzun “2025’te 2025” girişimi yolunda ilerliyoruz. 2025 yılına
geldiğimizde 2.025 milyar dolarlık toplam taahhüt ve barış hedefine
ulaşacağız.
Bir Rotaryenden diğerine, kalbimden sizinkine, yıllara yayılan
çalışmalarınız ve başarılarınız için lütfen kişisel teşekkürlerimi kabul
edin. Rotary’de anahtar liderlik konumunda olmanın imtiyazlarından biri de sizler gibi tutkulu ve özverili Rotaryen dostlardan öğrenmeye devam etme imkanını yakalamış olmaktır. Rotary Vakfı Ayını
hep beraber kutlayalım. Teşekkürler, teşekkürler.
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Partnerlerle etki ve
gücümüzü arttıralım

u ay partnerliklerin amacı ve gücüne odaklanacağım. Rotary’nin her seviyesinde tarihsel bir ortak
girişim yatar. Rotary Vakfı programları, projeleri ve
bağışlarında üyeden üyeye, kulüpten kulübe, bölgeden bölgeye, bunu görebiliriz. Ne kadar güçlü olarak sürdüğünü de.
Ama sadece son bir kaç on yıldır Rotary dışındaki organizasyonlarla partner olma konusunda önem vermeye başladık. Bu yaklaşımın ortak bir hedef için uzmanlıklarını
kullanan bir çok kurumun biraraya geldiği “Küresel Çocuk
Felci Yoketme Girişimi”ne yol açtığı konusunda hepimiz
hemfikiriz diye düşünüyorum. Bu kamu ve özel sektörün
sağlık girişimi sonucu insanlık tarihinda ikinci kez bir bulaşıcı
hastalık yokedilmiş olacak.
Basit anlatımıyla, partnerler ortak hedefleri geliştirmek
için beraber hareket etmeye karar veriyorlar. Böyle davranarak tek bir kurumun yapabileceğinden çok daha fazlasını yapılabiliyorlar. Artık, etkimizi maksimize edebilmek
için Rotary’nin sadece kendi organizasyonu içinde değil,
Rotary’nin dışında da yaratıcı partnerlikler oluşturulması
gerektiğini anlıyoruz.
İkinci büyük ortak girişimimiz “Rotary Barış Merkezleri”
programı oldu. On yıldan biraz uzun bir sürede, barış merkezlerimizde 1.100’den fazla kişiyi yetiştirdik. Bu program
kanalıyla, Rotary Barış Bursiyerleri kendi toplumlarında ve
küresel ortamda liderlik ve katalist olma yeteneklerini geliştiriyorlar.
UR Direktörleri ve Vakıf mütevellilerinden oluşan
“Partnerlik Ortak Komitesi” sayesinde Rotary’nin partnerlerinin sayısı artıyor. “Rotary.org” sitesindeki “Partners” sekmesinden geniş bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen bir kaç dakikanızı ayırıp inceleyin. Sayfanın sonuna kadar inip partnerleri
ve kendi kulüp ve bölgenizin nasıl katılabileceğini öğrenin.
2018 yaklaşırken ve “Yeni Yıl Kararlarımızı” belirlerken
partnerlerimizle yapabileceğimiz hizmet fırsatları konusunu
büyük olarak düşünelim.
2018 yılını Rotary’nin imkanlarının avantajının kullanıldığı bir yıl yapalım ve ortaklıkların gücünün ne kadar üretken
ve verimli olabileceğini görelim.
Hepinize iyi bir “Yeni Yıl” dilerim.
Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

