VAKIF PENCERESİNDEN
Arch
Klumph’ın
bir fikri
vardı - bu ne
kadar iyi idi?

A

rch Klumph,
R o t a r y ’n i n
Başkanı olduğu 1916-17 yılında, 1917’de Atlanta’da yapılan konvansiyondaki konuşmasında, Rotary’nin dünyada iyi şeyler gerçekleştirmesi için bir
fon oluşturmasını önermişti. Bu kısa bir referans idi ama Rotaryenler
bu fikri kabul ettiler Kansas City Rotary kulübü 26.50 dolarlık ilk
katkı ile fonu başlattı. Fon 1928 yılında resmen Rotary Vakfı olarak
isimlendirildi.
Rotary Vakfı 1930 ve 40’lı yıllarda bazı faaliyetlerde bulundu ama
1947 yılının Ocak ayında Paul Harris’in ölümünden sonra ilk kapsamlı programlı başlatacak olan fonlar akmaya başladı. İlk kapsamlı
proje, başarılı kolej mezunlarının Rotary bursiyerleri olarak yabancı
bir ülkede bir yıl süre ile eğitim almalarını sağlayan ve 18 öğrenciye
bu imkanı tanıyan burslardı. Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde
Rotary bursiyeri olduğum 1960-61 yılına gelindiğinde, programdan
her yıl faydalanan bursiyerlerin sayısı 125’e ulaşmıştı. Daha sonra özel
fonlarla desteklenen ve her yıl 1,200 öğrenciye burs sağlayan en büyük
burs programı oldu.
Rotaryenlerin en iyi yardım projesini sürekli aramaları sonucu
1965-66 döneminde “Eşli Bağışlar” ve “ Grup İnceleme Değişim” programları başlatıldı. O tarihten sonra, 1980’li yılların ilk döneminde
Vakıf PolioPlus programı başlatıldı, 2002’de Rotary Barış Merkezleri
ile devam etti ve Rotary’nin “İnsani Bağışlar Programı”nı 2013 yılında
“Geleceğin Vizyonu Planı” kapsamında yeniden yapılandırdı.
Bütün bu gayretlerin sonucu ne oldu? 2014-15 döneminde Yıllık Fona 123 milyon dolar katkıda bulunan Rotaryenler, duydukları
gurur ve verdikleri desteği katkılarıyla gösterdiler. Bunun yanı sıra,
CNBC 2015 yılının “İlk 10 Yardım Kuruluşu” listesine Rotary’yi de
aldı. Gerçekten de Vakfımız dünyada iyi şeyler gerçekleştiren ilk beş
yardım kuruluşundan biri oldu.
1917 yılında Arch Klumph’ın vizyoner görüşüyle doğan bir fikir
için ne güçlü bir övgü! Önümüzdeki yıl Atlanta Konvansiyonunda
Rotary’de ve Rotary Vakfında gurur duyacağımız ne kadar çok şeyi
kutlayacağımızı düşünün. Lütfen şimdiden 100. yıl kutlamalarının
yapılacağı konvansiyona katılmayı planlayın ve dünyanın önde gelen
yardım kuruluşuna desteğinizi gösterin.
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Rotary çok büyük ama her
Rotaryen erişebilir

R

akamlar etkileyici: Rotary 200’den fazla ülke
ve coğrafi bölgede 1,2 milyon üyenin oluşturduğu 35,000’den fazla kulüpten oluşuyor. Bugüne kadar yapılmış en büyük sağlık girişimi olan “çocuk
felcini yoketme” projesinde partner olacak kadar büyük bir
kuruluştur Rotary.
Ama bu büyüklüğü ve kapsamına rağmen, Rotary kulüpler kanalıyla birey olarak Rotaryenler tarafından erişilebilir olup, dostluk, arkadaşlık ve yerel seviyede ilişki
kurmada büyük fırsat yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak Rotaryenler katılımlarını birinci olarak yerel seviyede
kendi toplumlarında hizmet projeleri üretmek için kullanamaktadırlar. Halbuki Rotary Vakfının yardımıyla hiç
bir şeyin onları sınırlayamayacağının farkına varmalıdırlar.
Rotary’de her büyük fikir herhangi bir bireyin düşüncesiyle oluşmuştur. “Çocuk Felcine Son” projesi bile
küçük bir gurubun düşüncesiyle başlamıştır: Örneğin,
Avustralya’dan Clem Renouf, Rotary’nin görünürlüğünü
arttırmak için büyük bir kurumsal proje önerirken, ABD’li
John Sever, Çocuk Felcinin önemli bir hedef olduğuna değinmiştir. Her birinin fikri Rotaryenlerce kabul edilmiş ve
desteklenmiştir. Bunun sonucu, “Çocuk Felci” yakın bir zaman sonra yok olacaktır.
Rotaryenler kulüplerini aşan hizmet projelerini düşünmeye başladıklarında, Rotary Vakfının bölge fonları
ve küresel bağışlarından faydalanabilirler. Bunun yanı sıra,
bölge seviyesinde başta guvernörler ve Rotary Vakfı Komite Başkanları olmak üzere yardım edebilecek Rotary gönüllüleri ekibinden destek alabilirler. Ayrıca Rotary Vakfı
Koordinatörleri, Merkez Evanston’daki çalışanlar ve uluslararası bürolar yardıma hazırdır.
Rotary için büyük yeni fikirler kimbilir nereden çıkacak? Rotary temeldinde bir organizasyon olduğu için, büyük olasılıkla Rotaryenlerden çıkacaktır. Bu nedenle “Altı
Odak Noktası”nın icap ettirdiği konulara değinip Rotaryenleri iyi fikirleriyle Vakıf kaynaklarını yönlendirmeliyiz.
Sonuçta, Rotary Vakfının misyonu Rotaryenlere dünyada
iyi şeyler yapma imkanı tanımak değil midir?
Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

