Rotary Vakfının 100. yılında kulüplerimize önemli
görevler düşüyor

2016-17

döneminde
Rotary
Vakfımız 100. yılına
girecek. Rotaryenlerin
hayatları değiştirmede ve toplumları daha iyi bir seviyeye
getirmede tüm dünyada yaptıkları çalışmaların bir asrı geçen dönemini geride bırakıyoruz. Bu kutlanmaya değer bir
olgu. Rotary Vakfı kanalıyla Rotaryenler bir asırlık bir dönem boyunca temiz su temin etmek, barışı yaygınlaştırmak,
temel eğitimi desteklemek, hastalıklarla
savaşmak ve yerel ekonomileri kalkındırmak gibi binlerce projeye destek sağladılar. Ayrıca çocuk felcini yok etme savaşında da lider bir organizasyon olarak ön
plandaydık.
100. yıl bu girişimlerimizi dünya ile
paylaşmak için iyi bir zamandır. Her
toplumdaki Rotaryenler ve insanların
Rotary ve Vakfını tanımaları çalışmalarında bize katılın.

Vakfın 100. yıldönümü partisine katılmafırsatını yakalayın. Rotary’nin geçmiş ve görevdeki liderleri ile kitabın yazarı David Forward’a satın alacağınız kitabı imzalatabilirsiniz.
Dostluk Evinde Vakfın 100. yıl sergisini gezme fırsatını
yakalayın.

Kutlama Yöntemleri

Bu önemli dönüm noktasını tarihe yazmak ve tanıtımına katkıda bulunmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.
- Özel bir Rotary günü planlayın ve
toplumunuzdaki herkesi katılmaya davet
edin. Bu aktivite bir konser, yarışma ya
da üzerinde Rotary Çarkı olan bir pastanın kesildiği bir yaşgünü partisi olabilir.
- Çocuk Felci, Rotary Barış Merkezleri ya da Vakıf Bağış Projesine destek
için toplumda bir fon yaratma organizasyonu düzenleyin.
Organizasyonlar:
- Küresel bağış veya bölge bağış proje100. yılı Kore konvansiyonundan başsi organize edin veya katılın.
lamak üzere “şenlikler yılı” olarak tanım- Vakıf tarafından fonlanan kulüp
lıyoruz. Kore Konvansiyonunda Dostluk
veya bölge projelerinizin promosyonunu
Evindeki 100. yıl standını gezdiyseniz,
yapın.
Rotary Vakfının 100. yıl ara oturumuna
- Bazı kulüp toplantılarınızı Vakıf
katıldıysanız şenliğe siz de başlamışsınız Rotary Vakfının 100. yılı için hazılanmış konusunu içerecek şekilde düzenleyin.
demektir. Rotary Vakfının hikayesini
- Kulübünüzün Vakfa katkısını arttırözel kitap
anlatan ve David C. Forward tarafından kaleme alınan “Do- ma için üyelere meydan okuyun.
ing Good in the World: The Inspiring Story of The Rotary Fo- 100. Yıl Promosyon Kit’indeki fikirlerden faydalanın
undation” adlı kitabı muhakkak almanızı tavsiye ediyoruz. ve aktivitelerinizin reklamını yapın. Yerel medya ile temasa
Kitabı “Rotary Resource Center”ı kullanarak on-line sipariş geçerek 100. yıl aktivitelerini ve projelerini tanıtın ve sosyal
edebilirsiniz.
medyayı da aynı amaç için kullanın.
Atlanta Konvansiyonu
- “RotaryShowcase”i kullanarak faaliyetinizin daha çok
10-14 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan Atlan- kişi tarafından bilinmesini sağlayın.
ta Konvansiyonuna kaydınızı şimdiden yaptırınız. Böylece
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