VAKIF PENCERESİNDEN
100 yıldır
yaptığımız
iyi şeyleri
kutlayalım

H

er Rotary yılının
başlangıcı
heyecan vericidir.
Esinlendiğimiz yeni bir tema,
yeni kulüp görevlileri ve üzerinde çalışmayı düşündüğümüz
projeler bu heyecanı yaratır.
2016-17 döneminde kutlayacağımız çok özel bir olay da var: Rotary Vakfının 100. yılı.
1917 yılından beri Arch C. Klumph’ın “dünyada iyi şeyler yapmak için”
fon oluşturma teklifini takiben Rotary Vakfı dünya çapında insani bir organizasyon olmayı başardı. Sadece 26.50 dolar gibi mütevazi bir parayla
başladığı da düşünülürse, çok az benzer yardım kuruluşu 100 yıllık bir
tarih ile övünebilir. Halen vakfımızın varlıklarının 1 milyar doları aşmış
olması tüm dünyadaki Rotaryenlerin cömert katkıları sayesinde gerçekleşebilmiştir. Çoğu zaman, her Rotaryen istikrarlı desteğini sürdürürse
Vakfımızın nasıl bir güce kavuşacağını düşünmüşümdür.
Vakfımızın bir çok başarısını, yaptıklarından gurur duyduğumuz işleri zamanınızı ayırıp irdeleyeceğinizi ümit ediyorum. Geçtiğimiz 100 yılda, dünyadaki binlerce toplulukta büyük veya küçük, 3 milyar doları aşan
destekle çeşitli problemlere el attık. Küresel ve Bölge bağış fonlarımız hayatları kurtarıp değiştirmekte ve bu canlı mirasımızı sürdürmek için akademisyenlere öğrenim verip, profesyonelleri eğitmemizi sağlıyor.
100. yıl, üyelerimize ve genel olarak tüm dünyaya Vakfımızın zengin
hikayesini ve insani çalışmalarını anlatmak için ideal bir fırsat sunuyor.
Bill Gates ve bir çok kişinin Rotary’nin konuya gösterdiği bağlılık olmadan başarılamayacağı konusunda hem fikir oldukları gibi, çocuk felcine
son girişimindeki öncü rolümüzden herkesin haberdar olmasını sağlamalıyız. Yıkıcı hastalıklarla yaptığımız savaş, temiz ve güvenli içme suyu temin etmemiz, okuma yazmayı yaygınlaştırarak eğitimi arttırmak ve yerel
ekonomilerin kalkınmaları için yardımcı olma çalışmalarımızı ön plana
çıkarmalıyız.
100. yılımızı nasıl kutlarsanız kutlayın, bu kutlamaları toplumıu da
kapsayacak şekilde yapacağınızı ümit ediyorum. Toplumunuzun tümünü
içeren bir aktivite düzenleyin ve Rotary Vakfının yaptığı iyi işleri tanıtın.
www.rotary.org/foundation100 sitesinde yardımcı olabilecek bir çok fikir
bulabilirsiniz.
Başkan John Germ’ün teması “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” Rotaryenlerin yıllarca ihtiyacı olanlara insani ve hizmet vermesini sağlamış vakfımızın çalışmalarını direkt olarak ifade etmektedir. Bu yıl esinlendirici
hikayelerimizi paylaşırken, yenilerini de yazmaya devam edelim.
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Daha çok üye, daha güçlü
Vakıf demektir

R

otary Vakfımız, güçlü ve büyüyen Rotary üyeliğinden destek almaktadır. Gerçekten de,
dünyadaki bir çok acil problemlere el atmamız üyelerin sağladıkları destekler ile mümkün olmaktadır. Bu katkı önemli olsa da, Rotaryenlerin verdikleri tek
destek değildir.
Rotary Vakfının alışılagelmişin dışında bir iş modeli
vardır. Başka yardım kuruluşları gibi, biz de kritik bazı konulara çözüm için bağış kabul etmekteyiz. Kâr amacı gütmeyen diğer organizasyonların aksine, anlamlı ve etkin
hizmet projeleri üretmeyi üyelerimiz ile yapıyoruz. Sizin
gönüllü çalışmalarınız katkı dolarlarınızı genişleterek az
şey ile çok iş yapmamızı sağlamaktadır.
Tipik bir küresel bağış, tek bir dolar harcanmadan ve
vakıftan alınmadan saatler sürecek planlama ve bütçeleme çalışması gerektirmektedir. Bu etaptan sonra sponsorlar malzemeleri satın almalı, bağış malzemeleri aramalı,
banka hesabı açmalı, gönüllüleri organize etmeli, raporları
yazmalı, projenin gelişmesini kontrol etmeli ve bütün bunları dünyanın başka bir tarafındaki Rotaryenlerle çalışırken yapmalıdır. Çok şükür ki kulüplerimizin bu tür işleri
yapacak nitelikli üyeleri var. Küçük kulüpler Vakfın misyonuna inanmış olmalarına rağmen küresel bağış organize
edebilecek mali ve insan kaynağı yapısına sahip olmayabilirler. Bu tür kulüplerin iki-üç misli daha fazla üyeleri olması durumunda neler yapabileceklerini bir düşünün.
Ağustos ayında “Üyelik ve Yeni Kulüp Geliştirme Ayı”nı
kutlarken, yeni üyeleri Rotary hizmetine hızlı bir şekilde
sokmayı unutmayalım. Vakfımızın üyelere ilgi duydukları
hizmet alanı, sağlık konularında çalışma, eğitim ve öğrenim konuları ve ihtiyacı olan toplumlara barış ve istikrar
için gerekli imkanları nasıl sunduğu konusunda yeni üyelerimizi bilgilendirmeyi unutmayın.
Rotary Vakfı kanalıyla üyelerimiz yeteneklerini kullanarak farklılık yaratma şansını yakalamaktadırlar. Ama
önce bu yetenekli insanları yanımıza almalı ve onları Vakfımızın daha iyi bir dünya yaratmak için yaptığı çalışmalara dahil etmeliyiz. Ve sadece bizler, Rotaryenler olarak
bu yeni üyeleri içimize alabiliriz. Yani her şey bize bağlı,
değil mi?
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