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Vakfınızı tanıyor musunuz?
İnsanlar bana Rotary Vakfının ne olduğunu
sorduğunda, onlara Rotary'nin kalbi olduğunu
söylüyorum. Rotary'nin “zeki” bir kalbe sahip
olduğunu daha önce duymuş olabilirsiniz.
Vakıf, duygusal şefkat tepkimizi pragmatik
eylemle birleştirir. Hem kalbiniz hem de
beyniniz ile dünyayı kolayca değiştirebilirsiniz.
Peki Vakıf sizin için ne ifade ediyor?
Kasım, resmi olarak Rotary Vakfı Ayı ama
Vakfımızı gerçekten tanıyor musunuz?
Birincisi, bu vakıf gerçekten bizim Vakfımızdır. Rotary Vakfı, bana veya diğer 14
mütevelli heyetine, UR Yönetim Kuruluna
veya UR Başkanına ait değildir. Dünya üzerindeki her Rotaryene aittir.
Ve dünyayı değiştirmek için hepimiz için
orada bulunmaktadır. Annelerin ve çocukların
hayatlarını kurtarıyoruz çünkü şefkatimiz var
ve nasıl plan yapacağımızı çok iyi biliyoruz.
Bir topluluğun ihtiyaçlarına dayalı stratejiler
oluşturduğumuz için, ihtiyaç duyanlara
ihtiyaç duydukları yerde temiz su ve sanitasyon sağlıyoruz. Risk altındaki topluluklar
için barış, eğitim ve ekonomik istikrar
desteğini büyük projeleri yönetme becerisiyle
birleştiriyoruz.
Vakfa destek vermek de akıllıcadır çünkü
böyle yaparak o bağışın değerini katlamış
olursunuz. Projeleri belirleyen, finanse eden
ve kendi sahalarında yürüten Dünya üzerinde
başka kaç vakıf düşünebilirsiniz ki? Benim
tek bildiğim bizimki. Ve bunların hepsini

inanın nispeten düşük bir idari maliyetle
halledebiliyoruz. Bu, Charity Navigator'ın
yıllardır Rotary Vakfı’na sürekli olarak dört
yıldızlı bir puan vermesinin de ana nedenidir.
Bazen bana bir soru soruluyor: Vakfa ne
kadar destek vermeliyim? Her yıl, vermeye
gücünüzün yettiğince bir bağış yapın.
Bazıları için bu 100 dolar, bazıları için ise
daha fazla olabilir. En önemlisi, bir destek
vermenizdir, çünkü her cömert bağış, üyelerden küresel bağışlar ve diğer programlarımız
için gördüğümüz artan talebi karşılamamızda
bizlere yardımcı olacaktır.
Bu yıl, Bill & Melinda Gates Vakfı
tarafından 2'ye 1 eşleştirilecek olan Polio
Plus için toplamda 150 milyon dolarlık kaynak için 50 milyon dolar toplamak istiyoruz.
Her Rotary kulübü sadece 1,500 $ katkıda
bulunursa, bu hedefi aşmış olacağız. Yıllık
Fonlar, Bağış Fonu ve doğrudan bağışlar için
başka hedeflerimiz de var. Bu rakam şu anda
toplamda 410 milyon dolar.
Kalbimizi ve aklımızı buna adarsak,
oraya kolayca varırız. Ama unutmayın,
mesele para değil; paranın yapabildikleridir.
Bir söz vardır, "Dünyayı tek başıma
değiştiremem ama suların üzerine bir taş atıp
birçok dalgalanma yaratabilirim."
Vakfımız o taştır, o halde kalbimizi ve aklımızı kullanarak dalgaları onunla daha da
büyük dalgalara dönüştürelim.
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Birlikte, hedeflerimize ula%abiliriz…
Aralık ayı yılın özel bir zamanı. Tatil ve
ailenin bir araya gelme zamanıdır (COVID-19
izin verdiği ölçüde elbette). Aynı zamanda,
hedeflerimize dönüp, işimizin “ne olduğunu”
ve “nedenini” düşündüğümüzde de, Rotary
yılının orta noktasıdır.
İlk olarak, “ne olduğu”nu ele alalım. Bu
yıl, hedefimize ulaşma yolunda ilerlemek için,
Bill & Melinda Gates Vakfı'nın 2'ye 1
oranıyla, toplamı 150 milyon dolara çıkaran
PolioPlus için 50 milyon dolar toplamamız
gerekiyor. Rotary Vakfı programlarımızın
güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamak
için, Yıllık Fon için 125 milyon dolar toplama
hedefi belirledik. Ayrıca, Bağış Fonu için
doğrudan hibeler ve yeni taahhütler için 95
milyon dolar ve diğer doğrudan hibeler için
40 milyon dolar daha artırmayı hedefliyoruz.
Peki 410 milyon dolarlık büyük
toplamımıza nasıl ulaşacağız? Rotary de dahil
olmak üzere tüm büyük çabalarda bir
TAKIM'ın parçası olduğumuzu hatırlamalıyız:
Birlikte, Herkes Daha Fazlasını Başarır
(TEAM: Together, Everyone Achieves More).
Harika İNSANLAR (PEOPLE) olmadan
harika bir ekibiniz olamaz. P (pride), organizasyonumuzdan, başarılarımızdan ve potansiyelimizden gurur duymayı ifade eder. E
(empathy), hizmete dönüştürdüğümüz
başkaları için empatimizdir. O'nun iki parçası
vardır (oppotunities and obligations): Rotary'nin bize bahşettiği bir fark yaratmak için
muazzam fırsatlar ve başkalarını yukarı
çekme ve saflarımızı yükseltme yükümlülüğü.
İkinci P'miz (perseverance) azim içindir, işler
zorlaştığında çocuk felcini ortadan kaldırmak

gibi hedeflerimize bağlı kalmamıza yardımcı
olur. L (leadership) liderlik, E (enthusiasm)
ise heves anlamına gelir – işte bu da Rotary'nin yakıtıdır.
Hedeflerimizi gözden geçirirken, nedenini de hatırlamamız gerekir. Benim için
bunun çok az açıklamaya ihtiyacı var. Neden
bir Rotary Vakfı Küresel Bağışını destekleyerek anne adaylarının ve çocuklarının hayatta
kalmasına ve gelişmesine yardımcı olmuyorsunuz? Ve neden çevreyi, değer verdigimiz
evimizi korumaya yardımcı olacak programlar başlatmıyorsunuz? Salgın sadece hayatın
değerli olduğuna ve başkalarının hayatlarını
iyileştirmek için her fırsatı değerlendirmemiz
gerektiğine dair inancımızı tazeledi.
EKİBİMİZDEKİ İNSANLARDAN
(PEOPLE on our TEAM) birisiniz. Bu ay
sizi Rotary Vakfı'na bir katkı yaparak Rotary'nin güçlü hayırseverlik geleneğine
katılan diğer liderlere katılmaya teşvik ediyorum. Verme mevsimi ve her bağış önemlidir. Lütfen 31 Aralık'a kadar size uygun
olan herhangi bir miktarda katkıda bulunun
ve katkınız 2022'de ve gelecek yıllarda da
verilmeye devam etsin. Bir kulüp veya birey
olarak bağış yapmanın birçok yolu vardır neden bir bağış planı oluşturmuyorsunuz?
Rotary Vakfı, dünyada bir fark yaratmamıza yardımcı olmak için bize sayısız fırsat sunuyor. Bu fırsatları asla heba
etmeyelim ve Vakfımızı hafife almayalım.
Judy ve ben size en mutlu yıllar dileriz.
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