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Rotary Günleri ile Rotary’yi ışıldatalım
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otary yılının başında, tüm Rotaryenlerden “Rotary günleri” organize ederek “Rotary’yi Hizmetlerimizle Işıldatmalarını” istedim. Bunu
nasıl yapacağınız konusunu sizlere bırakıyorum: Belki bir tam gün
ya da bir kaç saat sürebilir. Kulübünüz, bölgeniz veya tüm ülke genelinde organize edilebilir. Bir hizmet projesi, bir festival ya da istediğiniz herhangi bir aktivite olabilir. Topluma açık olduğu sürece, tüm Rotary ailesini kapsadığı takdirde ve eğlenceli ise, bu bir “Rotary Günü”dür.
Rotary gününün hedefi Rotary’nin üzerine bir ışık tutmaktır. Uzun yıllar
boyunca, Rotaryenler olarak yaptığımız iyi işleri ön plana çıkarmanın doğru
olmadığını düşündük. Hepimiz sessiz kalmamız gerektiğine, yaptığımız işlerin
bir şekilde kendisini göstereceğine inanıyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bir çok toplumda, yerel bir Rotary kulübünün olduğundan bile haberdar
olmayan insanlar var. Bu durum kulüplerin yeterince güçlü olmamaları ya da
iyi hizmet vermemelerinden kaynaklanmıyor. Kulüplerimiz güçlü ve iyi işler
yapıyorlar. Ama Rotaryenler, yaptıkları işler konusunda konuşmadıkları sürece, insanların da onlardan haberdar olmaları hiç mümkün olmayacak.
Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatmamız ve insanlara da neler yaptıklarımızı
anlatmamızın zamanı gelmiştir. Bu Rotary yılının ilk yarısında, “Rotary Günleri” konusunda meydan okumamı ne kadar çok Rotaryenin ciddiye aldığını görmek beni heyecanlandırdı. Filipinler, Kore, Çin, Amerika Birleşik Devletleri,
Türkiye, Hindistan, Tayvan, Sri Lanka ve Bangladeş dahil olmak üzere Rotary
Günlerine bir çok ülkede katıldım. Her biri birbirinden farklı şekilde düzenlenmişti ve her biri kendi yöntemiyle Rotary’yi hizmetleriyle ışıldatmıştı.
Şayet siz de toplumunuzda bir Rotary günü organize ettiyseniz bizi haberdar edin. Konu bölümüne “Rotary Günleri” yazarak rotarian@rotary.org’a detayları ve resimleri e-posta olarak gönderin. Önümüzdeki aylarda mümkün olduğu kadar çok Rotary Günü ile ilgili haber yayınlamayı planlıyoruz.
Şayet bugüne kadar bir Rotary Günü organize etmediyseniz, neden şimdi
yapmıyorsunuz. Rotary’ye olan sevginizi topluma göstermenin güzel bir yoludur bu. Başkalarına Rotary hakkında bilgi verirken, üyeliğin yaşamlarını nasıl
zenginleştireceğini anlatırken, kulübe katılmak için bize yapılan davet hediyesini onlarla paylaşmış oluyoruz. Bu hediyeyi elden ele geçirirken, Rotary ve hizmetlerinin önümüzdeki nesillerde de sürdürülmesini teminat altına alıyoruz.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Şubat
Aile fertlerini Rotary’ye katılmaya teşvik edelim

U

luslararası Rotary başkanı olarak görevim, karşılaştığım Rotaryenleri teşvik etmek ve esinlendirmektir. Ayrıca onların söylediklerini dinlemek de
görevlerimin arasındadır. İster başarılı bir proje, ister bir meydan okuma,
harika bir Rotary Günü ya da yeni bir fikir, Rotaryenlerin düşündükleri, yaptıkları ve
planladıklarını öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla, nereye seyahat edersem edeyim, ev sahiplerinden kendi kulüplerinden bahsetmelerini istiyorum. Nerede işler iyi gidiyor, nerede iyileştirme yapılabilir ve bizler ve UR merkezi yardım için ne yapabilir?
Cevaplar herzaman enteresan ve çoğu kez sürpriz niteliğinde oluyor. Bazen benim
bir önerim ya da katkı için bir fikrim oluyor; bazen projenin ilerlemesini sağlayacak bir
bağlantı kurabiliyorum. Çoğu kez Evanston’a bizleri yönlendirebilecek fikirler ve sezgilerle dönüyorum. Ama bu konuşmalarda en çok dinlediğim hikayelere değer veriyorum.
Bu hikayeler biraraya geldiğinde Rotary’nin hikayesini anlatıyor.
Atlanta’da katıldığım, öğretmenlerin onurlandırıldığı bir Rotary aktivitesinde, okuma yazmanın ne kadar büyük bir hediye olduğu ve yaşamları nasıl değiştirdiği konusunda hikayeler dinledim. İstanbul’da tekerlekli sandalye ile yarışanları gördüm ve Türk
Rotaryenlerin engellilerin yaşamlarını değiştirmek için nasıl çalıştıklarına şahit oldum.
Peru’nun başkenti Lima’da Rotary’ye davet edilmek için 20 yıl bekleyen bir Rotaract ile
konuştum ve Rotary’ye katılımıyla yaşamının nasıl değiştiğini anlatıma şahit oldum.
Beni güldüren, zaman zaman da ağlatan hikayeler dinledim. Yaptığımız hizmetlerin
insanların yaşamlarını nasıl değiştirdiğine ve Rotaryenler olarak bizleri nasıl değiştirdiğine dair hikayeler dinledim. Bu hikayeleri dinlediğimde merak etmeden duramıyorum: Rotary’ye daha fazla insanı katarak daha ne kadar fazla insanın yaşamını daha iyi
bir şekle sokma yönünde değiştirebiliriz? Ve Rotary hikayelerimizi paylaşarak daha ne
kadar çok kişiyi Rotary’ye katabiliriz.?
Bu Rotary yılında sizlerden sadece bunu yapmanızı istedim. Rotary hikayelerinizi
paylaşın. Hikayelerinizi sosyal medya kanalıyla veya rotary.org’u kullanarak arkadaşlarınıza anlatın. Bizi esinlendiren ve başkalarının da aramıza katılmasını sağlayan Rotary hikayelerimizdir; Bu hikayelerle Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatabiliriz.
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