ROTARY TAKVİMİ

“ROTARY TAKV3M3NDE KASIM AYI:”
ROTARY VAKFI AYI

evgili Rotaryen Dostlarım
Kasım ayı, Rotary'de neden
bulunduğumuzu düşünmek için
muhtemelen en önemli ay olan
‘’Rotary Vakfı Ayı’’dır.
Rotary Vakfı, Uluslararası Rotary
ve sahadaki Rotaryenler, bir üçgen
oluşturur. Rotary Vakfı, bu üçgenin,
Rotaryenlerin toplum hizmet projelerini
gerçekleştirmesine destek olan ve 1917
yılında kurulan hayırsever koludur.
Uluslararası Rotary'nin hayırsever kolu olan
Rotary Vakfı, zamanlarını, paralarını ve
uzmanlıklarını çocuk felcini ortadan
kaldırmak ve barışı teşvik etmek gibi
önceliklerimize yatıran küresel bir Rotaryen
ağından yararlanmaktadır.
Vakfın Misyonu, Rotaryenlerin sağlığın
iyileştirilmesi, eğitimin desteklenmesi ve
yoksulluğun azaltılması yoluyla dünya
anlayışını, iyi niyetini ve barışını
ilerletmelerini sağlamaktır. Rotary Vakfı'na
yaptığımız bağış ile, çocuk felcini ortadan
kaldıran, barışı teşvik eden ve gelişmekte
olan toplulukları iyileştiren projeler olan
Uluslararası Rotary hizmet projelerini
destekliyoruz.
Vakıf, 100 yıldan daha uzun bir süre önce
kurulduğundan bu yana, yaşamı değiştiren,
sürdürülebilir ve ölçülebilir projelere, 4 milyar
dolardan fazla para harcamıştır. Rotary Vakfı,
yaptığımız bağışları, hem çevremizde hem
de dünyada bizden daha az şanslı olanların
yaşamlarını daha iyiye değiştiren projelere
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dönüştürür.
Ekim ayında, Rotary Vakıf Baskanı John
F.Germ in tüm güncel detaylarını bildirdiği
Rotary'nin Çocuk Felcini Yok Etme
Programına harcadığı büyük çaba şüphesiz
dünya çapında ilham vericidir, ancak bu
öylece gerçekleşmemektedir. Bunun nedeni,
her kulüpteki Rotaryenlerin çocuk felcini
sonsuza dek yeryüzünden silmemizi
sağlamak amacı ile para toplamak için çaba
sarf etmeleridir. Corona pandemisinin de
dünyayı sarstığı ve ekonomileri bozduğu
zamanda bile Rotary Vakfi hem Cocuk
Felcini yoketme programini sürdürmüş hem
de ihtiyaci olan tüm Bölgelerde Covid-19 acil
yardım paketlerini devreye sokmustur. Ayrıca
covid-19 küresel bağışlarını da hızlıca
onaylamıştır. Burada tüm dünyadaki
Rotaryenlerin inanılmaz destek çabalarını
görmekteyiz. Ekonomik krize rağmen,
destekler azalmamış, bilakis hem 2020 de
hem de 2021 de rekor bağışlar ile Rotary
Vakfını desteklemişlerdir. 2019 yılında 400
milyon doları geçen bağışlar 2020 yılında
artarak 440 milyon dolara tırmanmış ve 2021
yılında da artış sürmüstür.
Rotary Vakfı nın önemli bir hedefi de
sermayesini büyütmektir . Bu konuda 2025
yılına kadar 2.025 milyar dolar biriktirme
(nakit ve taahhütler) hedefi vardır.
Genelde ülkemizde Paul Harris Dostluğu
(PHD) kadar yaygın olarak bilinmeyen ve
Benefactor olarak adlandırılan Rotary
Vakfı’nın sermayesine katkıları arttırmamız

çok önemlidir.
Ülkemizdeki 3 bölgedeki Paul Harris Dostu
(PHD, Benefactor, Büyük Bağışçı (MD) ve
Arch Klump Society (AKS) üyelerinin durumu
aşağıdadır.
2420 Bölge : 3468 PHD, 365 Benefactor,
60 Büyük Bağışçı ve 2 AKS
2430 Bölge : 2305 PHD, 1153 Benefactor,
10 Büyük Bağışçı
2440 Bölge : 2021 PHD, 98 Benefactor,
12 Büyük Bağışçı
2420 Bölgede son 4 yılda oluşan 2 adet
AKS üyesi sayesinde sermayeye katkı
miktarı, ciddi ölçüde artmıştır. Bu konuda bir
çalışma yapacak iseniz Bölge Vakıf Komitesi
ile temasa geçmenizi öneririm. Ayrıca büyük
bağışlar için Zone 21B Büyük Bağışçılar ve
Daimi Fonlar Danışmanı GDG Hasan
Akbayrak da sizlere yardımcı olmaktan
memnunluk duyacaktır.
Bildiğiniz gibi Rotary Vakfı’nın 1 Temmuz
2021’de eklenen Çevreyi Koruma ve
Destekleme 7. Odak Alanı ile beraber, 7
alanda topluma hizmet etmekteyiz. Daha
detaylı bilgileri elde etmeniz için bölgenizin
web sayfasını ziyaret edebilir veya
www.rotary.org web sayfasına ve My Rotary
hesabınıza girerek Rotary Foundation ile ilgili
detaylı bilgilere (ingilizce) ulaşabilirsiniz.
Bir toplum projesi yapacak iseniz, ilk önce
Bölgenizdeki Uluslararası Hizmetler Komitesi
Başkanı üzerinden ilgilendiğiniz Odak Alanı ile
ilgili bölge rehberi ile temasa geçmenizi
öneririz. Bu rehber, projenizin Rotary Vakfı
kurallarına uygunluğu konusunda sizleri
yönlendirecektir. Projeniz ortaya çıktığında
bölgenizdeki Rotary Vakfı Komitesi ile temasa
geçiniz. Her bölgenin en azından temel
komitelerini içeren (Bağışlar, Çocuk Felci,
Proje Takip ve Fon Yaratma) ve Bölge Rotary
Vakıf başkanı tarafindan yürütülen, Vakıf
komitesi vardır ve bu komite sizlere,
bağışlarınız ve projeleriniz konusunda destek
olmaktan memnunluk duyacaktır.
Vereceğiniz her türlü maddi ve manevi
destek daha iyi bir yaşam için çok önemlidir.
Topluma verebileceğimiz Barış ve
Anlaşmazlıkların Çözümü, Hastalıkların
Engellenmesi ve Tedavisi, Temiz Su ve
Hijyen, Anne ve Çocuk Sağlığı, Ekonomik ve
Toplumsal Kalkınma ve Çevreyi Korume ve
Destekleme Hizmetlerimizle Hayatlari
Değiştirelim.
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