
Dünyada hemen hemen her 
toplumun yapısında bulu-
nan hizmet kulüplerinden 

Kiwanis International, Lions Club  
International, Optimist Internati-
onal ve Rotary International, gü-
venli ve sebat ederek birbirleriyle ve 
komşularıyla irtibatı koruyarak CO-
VID-19'un etkileriyle başa çıkmak ve 
üstesinden gelmek için çalışıyorlar. 
Yaklaşık toplam 3,2 milyon  kişiden 
oluşan gücümüzü kullanarak izolas-
yonve korku içinde olanlara rahatla-
ma ve ümit vermeye çalışıyoruz. Or-
tak yeteneklerimizi, kaynaklarımızı 
ve fikirlerimizi kullanarak, ön saf-
larda bu hastalıkla mücadele eden ve 
yaşamları kurtaran sağlık çalışanla-
rı ve görevlilerini destekliyoruz.

Bu belirsizlikler döneminde, hiz-
met kulüpleriniz, dünyamızdaki çe-
şitli toplumlara sağlık konusunda karşılaştığımız bu meydan 
okumaya karşı her zamankinden daha fazla birlikte hareket 
etmeye kararlıdırlar.

"COVID-19'a karşı çalışmalar her ülkedeki tedbirle-
re bağlıdır. Harekete geçenler olarak, ihtiyacı olan in-
sanlara acil yardım amacıyla birbirimizle birleşme za-
manıdır." —Mark Daniel Maloney - Uluslararası Rotary Baş-
kanı 2019-2020

"Bu küresel pandeminin ölçek ve büyüklüğü karşı-
sında,dünya vatandaşı olarak bizler uzmanların tav-
siyelerine ve uyarılarına  uymalıyız. Üyelerimizin ve 
gönüllülerimizin çalışmaları ve planları durmamalı-
dır. Kriz sona erdiğinde ortaya çıkacak bir çok sosyal 
ve ekonomik meydan okumaya karşı, yerel yönetimler-
le beraber acil cevap vermemiz gerekecektir." — Adrian 
Elcock, Optimist International Başkanı, 2019 - 2020

"Büyük meydan okumalar bizleri test ediyor ama 
bizleri de biraraya getiriyor. Lions'lar güvenli hizmet 
için yeni yöntemler oluşturmakta. Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı COVID-19'dan aşırı etkilenmiş olan 
toplumlara destek için 1 milyon dolar bağışlamış olup, 

ek bağış talepleri de her gün gelmeye devam etmekte-
dir. Toplumlarımızın hizmet kulüplerine ihtiyacı var-
dır ve bizler de destek vermek ve onları güçlendirmek 
için orada olacağız." —Dr. Jung-Yul Choi, Uluslararası Li-
ons Kulüpleri Başkanı, 2019 - 2020

"Bu zor günlerde dünyanın her tarafında kahra-
manlıklar görüyoruz. Toplum için kendi sağlıklarını 
riske ederek çalışan sağlık ve güvenlik mensuplarını 
desteklemenizi teşvik ediyorum. Evlerinde kalama-
yacak olan eğitmenler, market çalışanları, sevkiyat 
yapanlar ve sayısız meslek sahiplerine Kiwanis ailesi 
olarak teşekkür ediyorum. Her birimiz, dostlarımız ve 
komşularımızı güvenli tutmada önemli rol oynuyoruz. 
Lütfen Dünya Sağlık Örgütünün, yerel sağlık kuruluş-
larının ve hükümetinizin verdiği  tavsiyeleri dinleyin. 
Lütfen güvende kalın." — Daniel Vigneron, Uluslararası 
Kiwanis Başkanı, 2019 - 2020

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle temasa geçiniz:
Chanele Williams — chanele.williams@rotary.org
Shauna Schuda — shauna.schuda@lionsclubs.org
Rachel Webb — Rachel.webb@optimist.org
Ben Hendricks — bhendricks@kiwanis.org

Kiwanis International, Lions International Kulüpleri, Optimist 
International ve Rotary International ortak açıklaması
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