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Bir hastalığı
yoketmenin
eşiğindeyiz ve siz
de bunun bir
parçası
olabilirsiniz

Çocuk felcini sonlandırmaya yüzde
99.9 yakınız. Haziran başı itibarıyla dünyada sadece 16 vahşi polio virüsü vakası
kalmıştı ve bir çok kişi bu yılın dünyada
son olarak çocuk felcinin görüldüğü yıl
olacağına inanıyor.
Rotary ve partnerleri olarak Afganistan ve Pakistan’da çocukfelci virüsünü yoketmeye çalışırken, yüksek risk altındaki diğer ülkelerde de aşılama kampanyalarını devam ettirerek virüsün
tamamen yokedilmesini sağlamaya
çalışıyoruz. Siz de fiilen katılabilirsiniz. Kampanyaları yönlendiren
Rotaryenlerle temas etmek için
polioplus@rotary.org adresine eposta atabilirsiniz.
Kendi ağınızı kullanarak da çocuk felcinin küresel gündemde kalması
için konuyu yayabilirsiniz.

Eposta imzanıza endpolio.org linkini
ekleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter’da
End Polio Now’ı takip ederek sosyal ağınızda çocuk felcinin yokedilmesi ile ilgili hikayeleri paylaşabilirsiniz. Yetkililer
kulüp toplantılarınızda konuşurken çocuk felcinin fon ihtiyacından bahsedin.
Uluslararası PolioPlus Başkanı Micheal
McGovern, “Tabandan gelen bir organizasyon olduğumuz için çok etkili olabiliriz” diyor. 24 Ekim’de Dünya Çocuk Felci Günü kutlaması için bir
faaliyet yapın; faaliyetinizi kaydedin ve endpolio.org’dan gerekli
kaynak malzemeyi indirin.
Şu an yapacağınız her
katkı 2’ye 1 olarak Bill &
Melinda Gates Vakfı’nca karşılanacak. www.
endpolio.org’u ziyaret
edin.
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Çünkü eylem yapan
insanlarla bağlantı
halindesiniz

OLYMPIA LEPOINT

Los Angeles Rotary Kulübü
Başkalarının korkularını
yenmeye yardım eden bir
roket bilimcisi

KENTON LEE

Nampa Rotary Kulübü, Idaho, ABD
Beş boy olarak ayarlanabilen bir
ayakkabı icat etti ve çocukların her
zaman ayaklarına uygun ayakkabıları
olmasını sağladı

LİSA MCCOY

Rotary Club of Gravenhurst, Ont.
Kamboçyalı çocukların okula
gidebilmeleri için bisiklet temin ediyor

RON BOWDEN

Toowoomba East Rotary Kulübü, Avustralya
insanların tamir yapabilecekleri ve
sosyalleşmelerini sağlayabilecekleri,
marangozluk aletleriyle dolu topluma
açık bir binanın oluşmasını sağlamaya
yardımcı oldu

NELİ VAZQUEZ-ROWLAND
Chcago Rotary Kulübü
Chicago’da evsizler, işsizler ve
uyuşturucu bağımlıları ile
uğraşıyor

CAROLE KIMUTAI

Narob-East, Kenya Rotary Kulübü
Çocuk Felcine Son kampanyasına fon
yaratmak için Klimanjaro dağına
tırmandı

CATHY GROENENDIJK

Juba Rotary Kulübü, Güney Sudan
Güney Sudan’daki savaşta
yetim kalan çocuklara yardım
için hayatını riske attı

BİR PROJE PLANLIYOR
ve yardıma ihtiyacınız mı var ?

FILIPE SENNA FERNANDES

TODD BOL

Macau Rotary Kulübü
Gündüz iş danışmanı ve
pazarlama profesyoneli, gece ise
disk jockey olarak çalışıyor

Rotary Club of Hudson, Ws.
Little Free Library hareketini başlattı,
36,000 fazla kitabın 50 eyalet ve 70 ülkede
değişimini sağladı
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Uzman Rotaryenler Rotary Eylem Grupları ve Vakıf Cadre
s�stem� �le üyelere danışmanlık h�zmet� sunuyorlar.
Eylem grupları �le �lg�l� ek b�lg� �ç�n:
www.rotary.org/actongroups
Cadre danışmanından dünyanın herhang� b�r yer�nde
proje plan ve uygulama desteğ� �ç�n:
www.rotary.org/cadre-techncal-advsers.

Çünkü Vakfımız 100 yaşında
ve güçlü bir gelişim içinde
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Bir dünya savaşının ortasında kurulan vakfımız, depresyon yılları ve ikinci
dünya savaşı döneminde büyüyerek dünyanın önde gelen vakıflarından biri
oldu. Hikayesi vizyon, tutku ve cömertlik doludur. Küçük insan gruplarına
yardım için başlatılan mütevazi projelerden sonra gitgide genişleyen ve bugün
dünyada milyonlarca yaşamın değiştirilmesini sağlamış olan programlar ve
projelere 3 milyar dolardan fazla katkıda bulunmuştur. Rotaryenler
beraberce fakirlik, hastalık, eğitim eksikliği ile savaşmakta ve odak noktaları
kapsamında bağışlarla desteklenen projelerle barışa katkı yapmaktadırlar.

Toplumu biraraya getirerek
vakfınızın 100. yılı
kutlamalarına katılın.

Faalyet, fon yaratma ve proje fkrlernden
faydalanmak çn aşağıdak adrese grn
www.rotary.org/foundaton100.

İster büyük, ister küçük olsun,
katkınız fark yaratacaktır
Halen Rotary Vakfını destekliyor musunuz?
Rotary Direct’i kullanarak size uygun olan
sıklık ve miktarda katkıyı otomatik olarak
yapın. www.rotary.org/give‘i kullanın.
Büyük katkı mı düşünüyorsunuz ? Bahşedilen
katkıların yatırım getirilerinin bir kısmı
tanımlanmış projelere harcanabilir. Bu tü
bağışlariçin özel isimler kullanılabilir. Daha
fazla bilgiyi www.rotary.org/take-action/
give/recognition ‘dan öğrenebilirsiniz.

“Sadece kendimiz için değil,
ama başkalarına yardım etmenin
zevki için yaşamalıyız ”
— ARCH C. KLUMPH
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Çünkü
sosyal ağlar
konusunda
herşeyi
biliyoruz
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1905 yılında yalnız bir Paul Harris,
dostlar edinmek ve profesyonel bir ağ kurmak için bir yöntem arıyordu. Bugün bu
ağ, kendi toplumlarında ve dünyada başka
liderler ile bağlantı içinde olan 1.2 milyon
güçlü insandan oluşuyor. My Rotary’nin
online toplumunda bu bağlantıları kullanarak tartışma gruplarına girebilir ya da
siz yeni bir grup başlatabilirsiniz.
www.myrotary.org/exchange-ideas’ı
kullanarak ilgi ve faaliyetlerinizi paylaşın.
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılarak ağınızı genişletin. (Bir sonraki konvansiyon Haziran’da Atlanta’da yapılacak.
Detaylar riconvention.org’da). Yakın ve
uzak bağlantılarınızı sosyal medyada sürdürün: Rotary’nin Facebook, Twitter, LinkedIn, ve Instagram sayfalarını takip edin.

TUTKULARINIZLA
HAREKET EDİN

Sevdiğiniz bir hobiniz var mı?
Bir dostluk grubuna katılın ya da
amatör radyoculuktan yatçılığa
sevginizi paylaşın – detaylar:
www.rotary.org/fellowships.

Çünkü yapmış olduğunuz iyilik
gerçekten size geri dönecektir
Küresel Ödüller Programı sayesinde, Rotary ve Rotaract kulübü üyeleri araç
kiralama, oteller, yemekler, eğlence ve çok geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı
indirimler elde edebilmektedirler. (Marriott, Amazon.com, Costco, ve Ikea katılımcı
firmalardan bazılarıdır.) Bir çok üye de kendi iş alanlarında indirim sunmaktadır.
Bir kulüp projesinde tasarruf etmek ya da bir üyenin işini desteklemek için bu
imkanı kullanın. Her hafta listeye yeni ürünler ve hizmetler eklenmektedir; daha
fazla bilgi için www.rotary.org/globalrewards bağlantısını kullanın.
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TAŞINDINIZ MI?
Taşındınız ya da program ve
sorumluluklarınız değişti mi ?
Yeni bir kulüp bulup katılın
www.rotary.org/membershipreferral.

Rotary için çok uygun olduğunu
düşündüğünüz birine mi
rastladınız?
Yukarıdaki üyelik tavsiye desteğini
kullanarak onun uygun kulüple
bağlantısını sağlayın.
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Çünkü üyelik artık
çok esnek oldu
Rotary kulüplerinin artık üyeleri cezbetmek
ve onları meşgul etmek için daha fazla seçenekleri var. Nisan ayında, dünyadaki Rotary bölgeleri temsilcileri Rotary’nin politikalarını
revize etmek için biraraya geldiler ve kulüplere
nerede, ne zaman ve nasıl toplanabilecekleri ve
üyelik tipleri ile ilgili çok daha fazla esneklik
sağladılar. Örneğin, kulüpler artık:

• Ayda en az iki kez toplanmak kaydıyla ku-

lüpler toplantılarını düzenleyebilecek. Hizmet
aktiviteleri ve aylık sosyal toplantılar toplantı
olarak sayılabilecek. Artık problem değil. Online ya da bizzat katılınan toplantılar da opsiyon olacak. Deneyin.

• Tüzüğü değiştirerek toplantı devam şartları

değiştirilebilecek. Devam raporlarının bölgelere gönderilmesi sürdürülecek ancak kulüpler
politikalarını tespit etmekte serbest olacaklar.

• Tüzüğü değiştirerek “ortak, kurumsal veya aile”
üyeliği oluşturabilecekler. Üyeler çalıştıkları şirketlerdeki meslektaşlarını ortak üye olarak davet edip gitmedikleri toplantılara katılmalarını
sağlayabilecekler.

• Bir Rotaractör veya genç profesyoneli daha

düşük seviyede mali sorumluluk ve zaman
ayırmasını önererek kulübe davet edin. Üyelik
kalifikasyonlarına uyan Rotaractlar, artık Rotaract statülerini kaybetmeden Rotary kulübünün üyesi olabilecekler. Genel olarak 30
yaşını geçen Rotaractörlerin çok azı Rotary
kulübü üyesi oluyorlar. Bu değişiklik, Rotaraktörlerin Rotary kulüplerine geçişlerini kolaylaştıracaktır.
Bu değişiklikler, Rotary’nin uzun yıllar boyunca üyelik, sınıflandırma ve kulüp tecrübesi
ile ilgili geliştirdiği pilot projelere dayanarak
yapıldı. Araştırmalarda şüphe götürmez bir
sonuç olarak kulüplerin ne zaman toplandıkları, kimi davet ettikleri ve katılım şartlarını
serbest belirledikleri durumda, daha canlı oldukları ve daha rahat büyüdükleri kanıtlandı.
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Rotary Barış Merkezlerini
destekleyin
www.rotary.org/take-action/
give/promote-peace

ROTARY BARIŞ MERKEZİ MEZUNLARI
NEREDE ÇALIŞIYORLAR
Sivil Toplum Örgütleri 36 %

Diğer 10 %
Dünya Bankası 1 %
Gazetecilik 2 %
Polis/hukuk uygulamaları 3 %
Hukuk 3 %
Birleşmiş Milletler
Ajansları 6 %
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Çünkü barışı
destekleyen ve
ihtilafları
sonlandıran
çalışmalarımız
Hükümet
Ajansları 15 % dünyayı daha
iyi bir yer
haline
getirmektedir
Öğretim 8 %
– adım adım

Yüksek eğitim hedefi
8%
Araştırma/akademik 8 %

Çünkü Rotary bursları, en iyi ve en parlak kişilerin
hedeflerine ulaşmalarına yardım eder

Kulüpler ve bölgeler, bursları, bölge bağışı (her
hangi bir eğitim seviyesi için) ya da yüksek lisans
için küresel bağış olarak Rotary’nin odak alanlarından
biri için destekleyebilirler. Bölgenin bağışı ile verilen
burs ile bir öğrenci dünyanın her hangi bir yerinde,
istediği süre içinde çalışma yapabilir. Bölge bu tür
burslarda tüm idari ve lojistik desteği sağlar. KüreROTARY’NİN ODAK
ALANLARI
sel bağışlarla desteklenen
• Temz su temn
bursları kullanan Rotary
• Eğtme destek
kulüpleri, sadece
• Hastalıkla savaşmak
Rotary’nin altı odak
• Anne ve çocuk ssağlığı
alanında yüksek lisans ya• Yerel ekonomler
pacak kişileri destekleyegelştrmek
• Barışı teşvk etmek
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bilirler. Bu burslar bir yıldan dört yıla kadar olup, tüm
bir lisans programını da kapsayabilir. Potansiyel bursiyerler, seçtikleri üniversiteye kabul edildiklerine dair
belgeleri göstermeli ve burs öncesi, sırasında ve
sonrasında kulüp ve bölge faaliyetlerine katılmalıdır.
Biliyor musunuz? Rotary Vakfı, su ve sanitasyon profesyonelleri için Hollanda'da
UNESCO'nun IHE Su Eğitimi Enstitüsünde
eğitim için kısıtlı sayıda burs vermektedir. Enstitüye kabul edilenleri Rotaryenler mülakata
çağırmakta ve burs adayı olarak tavsiye etmektedirler. Daha fazla bilgi için:
www.unesco-ihe.org�rotary sitesini ziyaret ediniz.

9

Çünkü bilim, Rotaryenlerin daha mutlu
ve sağlıklı olduklarını söylemekte
Rotary kulüp toplantıları vücudumuzun
mutluluk hormonu denen oksitocin salgılamasını ve kötü sağlık durumu ve depresyona neden olan, imün sistemini daha fazla
çalışmaya zorlayan cytokinlerin azalmasına
neden olduğu bilinen gerçek sosyal bağlantıları harekete geçirmektedir. Gerçekten de
Gallup-Healthways Well-Being Index'inin
verilerine göre, toplumsal konularla gönüllü
olarak ilgilenen yetişkinlerin daha yüksek
refah endeksi ve daha az stres ile dikkat çek-

tikleri gözükmektedir. Avustralya'nın Queensland Üniversitesi profesörleri muhtelif
sosyal gruplarda üye olanların kendine güvenlerinin arttığını ve bunun sadece bu
grupların içindeki ilişkilerden kaynaklanmadığını ispat ettiler. Üyelerin belli bir
grupla kimlik eşleştirmelerini arttırdıkça,
üyelik faydalarının dışında amaç, anlam ve
ait olma duygusu gibi psikolojik faydaları
da sağlamakta oldukları bu araştırmada tespit edilmiş.
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ROTARACT 18-30 yaş arasında

üniversite ve toplumdaki insanları
biraraya getirerek hizmet aktiviteleri
yapmalarını, liderlik ve profesyonel
yetenek geliştirmelerini ve
eğlenmelerini sağlamaktadır.

INTERACT 12-18 yaş arasındaki
gençlerin okullarında ve toplumda
biraraya gelmelerini sağlayan
kulüptür. Kulüpler her yıl en az iki
hizmet projesi organize ederler; biri
topluma fayda sağlar, diğeri ise
uluslararası anlayışı teşvik eder.
ROTARY YARININ
LİDERLERİNİ ARIYOR
(RYLA) liderlik geliştiren bir

programdır. Katılımcılar herhangi bir
yaşta olabilir. Çoğu toplantılar lise,
üniversite ve genç profesyoneller
yönelik düzenlenir. RYLA aktivitesi
tipik olarak 3 ile 10 gün arasında
olabilir ve sunumlar, aktiviteler ve
atölye çalışmaları içerir.
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Çünkü geleceğimiz parlak
Şayet herhangi bir Rotaract toplantısında bulunmuş ya da RYLA'da
(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) gönüllü olmuş iseniz, Rotary'nin
en canlı parçasına rast gelmişsiniz demektir. 20 yaş civarındakilere
hitap eden bu programlarımız, genç liderlere mentorluk yapmayı ve
gelecek nesilleri biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Rotary kısa bir
zaman önce üyelik şartlarını değiştirerek Rotaract üyelerinin
statülerini kaybetmeden Rotary kulüplerine üye olabilmelerine
olanak sağlamaktadır. Bu değişiklik Rotaract üyelerinin kendilerine
en uygun kulübü bulmalarını sağlamaktadır. Bölgenizde genç liderlere
yönelik Rotary programlarına ilgi gösterin. Daha fazla bilgi için:
www.rotary.org/rotaractinteractryla.
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