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Bu yıl hedefimiz
380 milyon dolar
Rotary kulübüne katıldıktan birbuçuk yıl sonra, arka
arkaya dört toplantıya katılamadığım için üyeliğime son
vermiştim. O zamanki kural buydu. Açıkça söyleyebilirim
ki ne yemek ne de haftalık toplantı bana fazla birşey ifade
etmiyordu.Zamanımı en iyi şekilde kullanabileceğim şeyler olduğunu düşünememiştim. Ama esas sorun angaje olmamam idi. Bir rolüm yoktu, üye olmam için bir sebep yoktu, ve bana hiç bir şey vermiyor gibi gözüken haftalık öğle
yemeği toplantısına gitme ihtiyacını da hissetmiyordum. .
Ama sonra, gelecek dönem kulüp başkanı bana önümüzdeki yıl kulübün Rotary Vakfı komitesi başkanlığı yapmamı teklif etti. Bu beni için bir dönüm noktası idi ve gerisi de
tarih oldu. Hepinizden, Rotary konusunda tereddütleri olan
üyeleri katılımcı yapmayı düşünmenizi istiyorum. 2018-19
dönemi için yardımınıza ihtiyacım var. Vakfımızın dört çekirdek hedefine benimle beraber odaklanmanızı istiyorum.
İlk olarak, tüm organizasyonumuzun 1 numaralı önceliği _ ki bu size sürpriz olarak gelmeyecektir_ çocuk felcine
son vermektir. Her çocuk için vermiş olduğumuz çocuk felcinden arındırılmış dünya sözünü tutmalıyız.
İkinci olarak, altı odak noktamız içinde hizmet çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini arttırmalıyız. Bunun anlamı
kapsamlı ihtiyaç değerlendirmesi yapmak demektir. Toplumla beraber çalışıp nelere ihtiyaçlarının olduğunu tespit
etmek, o projeyi sahiplenmelerini sağlamak ve zaman içinde gelişmelerin ölçümlerini gerçekleştirmek demektir.
Üçüncü önceliğimiz tüm bölgelerin Bölge Tanımlı Fonlarının tümünü kullanmaya teşvik etmektir. İster bölge bağışları, ister küresel bağışlar ya da PolioPlus olsun, değişime yönelik ortaklıklar kurmak ve bu fonları çalışır hale getirmek için bir çok yöntem vardır.
Son olarak da, Rotary Vakfımızın Bağışlar Fonunu 2025
yılında 2,025 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Bu yıl
için kapsamlı fon yaratma hedefimiz 380 milyon dolardır.
Bu fonlar Rotary üyelerinin her gün üstlendikleri yaşamları değiştiren programlara devam etmelerini sağlayacaktır.
Ama her birimiz Rotary'nin mirasını düşünmeliyiz. Bağışlar fonu bizim geleceğimizdir.
Dolayısıyla, lütfen bana katılın ve bu yılı Rotary için
destansı bir yıl yapalım. Sizin destanınız, Rotary'nin sözü.
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İhtiyaçları tespit edip Rotary
hizmetini gerçekleştirin
Rotary Vakfının Bağış Fonu olmasa çalışmalarımız hiç bir
işe yaramaz. Bağış Fonu, Rotary'nin dünyadaki çalışmalarının omurgası olup, farklılık yaratmak için gerekli zaman, yetenek ve kaynaklara ulaşmamızı sağlamaktadır. Bağış Fonunu 2025 senesinde 2,025 milyar dolara çıkarmak ve bu yıl da
380 milyon dolarlık fon yaratma hedefi organizasyonumuzun
en önemli görevlerinden biridir.
Rotary'nin yıllardır yaptığı şeyler sizlerin finansal desteği
sayesinde gerçekleşmiştir. Aynı değerde önemli olan ve belki
de dikkat çekmemek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olan ise
sizlerin katılımıdır.
Sizler olmadan Rotary hiçbir şeydir. Vakfın cömert mali
katkılarınızın yanı sıra sizin mevcudiyetinize, görüşlerinize
ve yaratıcı düşüncelerinize ihtiyacı vardır. Rotary kulübünüz
toplantılarda olmanızı sadece sandalyeleri ısıtmanız için istememekte, katılmanızı ve ilham kaynağı olmanızı arzu etmektedir.
Yandaki yazıda, Rotary'deki başlangıcımda nasıl ilgisiz
biri olmaktan, Vakıf Komitesi Başkanı olduğumda odaklanıp
angaje bir kişiliğe büründüğümü anlattım. Rotary'deki günlerinizi değiştirmek için birisinin size komite başkanı olmayı ya
da kulüpte görev almayı teklif etmesini beklemeye ihtiyacınız
yok. Rotary'de hepiniz için bir adım atıp "harekete geçenler"
arasına katılma fırsatı vardır.
Angaje olun. Bölge Tanımlı Fonlara uygun olan hizmet projelerinde kulübünüzle çalışmak katılmanın bir yöntemi olup,
düşüncelerinizi paylaşarak farklılık yaratabilirsiniz. Şayet
kulübünüzün hizmet projeleri ilginizi çekmiyor ise, siz yeni bir
projeyi başlatmaya çalışın. Toplumu değerlendirerek kaynaklarımızı müspet değişim yaratmak için en iyi nasıl kullanabileceğinizi bulmaya çalışın.
Bu ay sizi Rotary'deki katılımınız ile ilgili düşüncelerinizi
değiştirmeye davet ediyorum. Her toplantıyı enerjinizi harcayacağıınız yeni kanallar keşfetmek için bir fırsat olarak görün
ve aynı fikirdeki Rotaryenlerle beyin fırtınası yaparak daha
iyi bir dünya için beraberce nasıl çalışabileceğinizi irdeleyin.
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