VAKIF BAŞKANINDAN

Hedeflerimize
ulaşmak geleceği
kazanmak
demektir
Rotary yılının son çeyreği yaklaşırken, ilerlememizi kontrol etmenin zamanı geldi. Geçen yıl Ocak ayında,
fon yaratma konusunda bazı hedefler koyduk ve Haziran
ayında bu konudaki karnemizi alacağız. Bu karne acaba
nasıl olacak?
Rotary Vakfı Başkanı olarak önümüzdeki Konvansiyonda hepimizin duymak istediği şeyi sizlere söyleyebileceğimi düşünüyorum: sadece hedefimizi yakalamakla
kalmadık, hedefimizi aştık.
Çünkü bu hedeflerin her biri, direkt olarak altı odak
alanında yaptığımız ilerleme ile örtüşüyor.
2017-18 döneminde 1.300 küresel bağış onayladık. Bu
bağışlar ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçları olan uluslararası projeleri fonladı. Bazıları yeni doğan bebeklerin
yaşamalarını sağladı. Bazıları toplumlara içilebilir su ve
sağlıklı tuvaletlerin inşasını temin etti. Bazıları da fakir
bölgelerin ekonomik kalkınmaları için kullanıldı. Ama
harcanan her doların kalıcı bir etkisi oldu.
Ama bunlar kadar önemli bir şey daha var: bunu gelecekte de uzun bir süre için yapmamızı garanti etmek.
İşte burada "Endowment Fonu" için koyduğumuz
hedef devreye giriyor. Rotary'nin bu hazinesi, insanlığa
hizmetimizin devam edeceği ve hiç bir zaman vazgeçmeyeceğimizin göstergesi olarak geleceğe verdiğimiz
sözdür.
Endowment Fonuna bu yılki katkılarımız olarak direkt bağışlarda 26,5 milyon dolar, ek olarak da taahhütlerde 35 milyon doları hedefledik. Ama bunun ötesinde
de hedeflerimiz var. Uzun vadeli hedefimizin 2025 yılında 2,025 milyar dolara ulaşmak olduğunu unutmayalım.
Endowment Fonunu bu seviyeye getirmek, Yıllık fonun her yıl Vakıf programlarını finanse edecek yıllık gelire sahip olmak demek. Bu para sonsuza dek Endowment
fonuna yapmış olduğunuz bağışların amaçları doğrultusundaki programları desteklemek için kullanılacak. Her
birimiz bu fonu desteklersek, gerçekten "Rotary'nin
Sözü" olan Mirasımızı gerçekleştirebiliriz.
Hep beraber, dünyada daha fazla iyi şeyler gerçekleştirmek için Vakfımızı daha güçlü yapabiliriz.
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Vakfımız dünyada gerçekten
farklılık yaratabilmektedir
Rotary yılının son çeyreğine başlarken, nasıl güçlü bir
bitiriş yapabiliriz diye düşünüyoruz. Sizlerin kulüplerinizi
dönem başından daha güçlü duruma getirmiş olduğunuzu
ümit ediyorum. Her kulüp, üyelerinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine bağımlı olup bu sayede sadece ayakta kalmak değil ama büyümeyi de gerçekleştirebilir.
Ama bunun gerçekleşmesi için her üyenin yılın her gününde başarıya katkıda bulunması lazımdır. Potansiyel yeni
üyeleri belirleyip onlara sponsor olmak, eski üyelerimize
ulaşıp onları tekrar aramıza katmak önemlidir. Herşeyin
ötesinde, ister yeni üye, ister tekrar katılan üye olsun, onlara mentorluk yapıp kulübün güçlü birer üyesi olmalarını
sağlamalıyız. Kollarımızı sıvayıp kulüp projelerinde, bölge
projelerinde ve küresel projelerde çalışmalıyız zira hiç bir
şey, kulübünüzün üyeleriyle beraber çalışmaktan daha fazla
dotlukların oluşmasını sağlayamaz.
Rotary Vakfına da destek olmalıyız. Dünyada iyilik yapmak kendiliğinden olmuyor. İnsanların projeleri gerçekleştirme girişimleri yanı sıra bunları yaşayabilir yapan fonlara da ihtiyacımız var. İşte burada hepimize görev düşüyor.
Bizler, partnerlerimiz ve faydalanan kişiler bu fonların kaynaklarıdır. Her üyemizin yardım düşüncesini Vakıf lehine
kullanarak bizlerin yaşamları değiştirmemizi ve daha iyi
bir dünya yartamamızı sağlayacaklarını ümit ediyorum.
Ayda iki kafe late fiyatına sizler Vakfa yılda 100 dolar katkı yapan biri olabilirsiniz. Bu miktar Vakfımızın yaptıkları
güzel şeyler için çok küçük bir meblağdır.
Vakfa bağışta bulunmak da hiç bir zaman bu kadar kolay
olmamıştı. Katkınızı "rotay.org/donate" adresinden istediğiniz zaman rahatlıkla ve güvenle yapabilirsiniz. Ben de
bu ay online olup bir katkı daha yapacağım. Sizlerin de aynı
davranışta bulunmanız için meydan okuyorum.
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