
Hepimiz Rotary'ye, hizmete başkalarıyla
birlikte katılmak ve bir fark yaratmak iste-
diğimiz için geldik. Benzer şekilde, Rotary,
ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmak
için benzer düşünen kuruluşlarla bir araya
geldiğinde, başaramayacağımız hiçbir şey
yoktur. Ortaklıklar etkimizi artırıyorlar.

Ortaklıklar yoluyla liderlik yapmak Rotary
için yeni bir şey değil: Küresel Çocuk Felcini
Yok Etme Girişimi'nin oluşumuna öncülük et-
meye yardımcı olduk. Daha sonra, Bill &
Melinda Gates Vakfı olaya katıldığında,
çocuk felcine karşı mücadelede uzun vadeli
bir bağış toplama işine girdik ve kendimize
teknik ortak kazandık. Gates Vakfı ile ortak-
lığımız ve 2'ye 1 bağış toplama anlaşması
aracılığıyla Rotary, çocuk felcini sona erdir-
mek için yılda 150 milyon dolar kazanıyor.
Bu hastalığı sona erdirme çabasının bir
parçası oldukları için de gurur duyuyoruz.

Birçok kişi Gates Vakfı ve diğer ortak-
larımızla olan çalışmalarımızın çocuk felci ile
bitmediğini, ancak başka hastalıkları önleme
çabalarını içerdiğini bilmiyor olabilir. Rotary
Vakfı, Zambiya'da sıtmayı ortadan kaldırmaya
yardımcı olmak için Rotary üyeleri tarafından
yönetilen bir programa ortak fon sağlamak
için Gates Vakfı ve World Vision ABD ile bir-
leşti. Geçmişteki ortaklıklara ve bu çaba
etrafında gelecekteki işbirliğine dayalı olarak,
her bir ortak fon sahibi, Rotary Vakfı'nın
Ölçek Programları hibesinin ilk alıcısı olan
Sıtmasız Zambiya Programı Ortakları için 2
milyon dolar katkıda bulunuyor.

Bu etki düzeyi, diğer odak alanlarımızdaki

işbirliklerinde de görülebilir. Rotary, ulusal
ölçekte büyük girişimlerde Birleşik Devletler
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile
ortaktır. Rotary-USAID WASH ortaklığı,
Uganda ve Gana gibi ülkelerdeki topluluk-
ların ve hükümetlerin güvenli su, sanitasyon
ve hijyen sağlamasına yardımcı oldu ve yüz
binlerce kişinin hayatını etkiledi. Ayrıca,
COVID-19 ve bunun İtalya'daki uzun vadeli
mali ve sosyal etkisiyle mücadeleye
yardımcı olmak için USAID ile birlikte
çalışıyoruz. Bu arada, USAID ve Rotary
tarafından ortaklaşa finanse edilen Hearts of
Europe programı, küresel bağışlar yoluyla
Doğu Avrupa'daki topluluklara yardım
ediyor.

Güvenilir bir ortak olarak değerimizi
kanıtlamamız, hiç kuşkunuz olmasın birden
fazla ortak projeyi hayata geçirmeye yol aça-
caktır. Beslenmenin Gücü girişimi
aracılığıyla, erken çocukluk döneminde
yetersiz beslenmeyle mücadele etmek için
çocuk felcini yok etme çalışmamızdaki or-
tağımız UNICEF ve Eleanor Crook Vakfı ile
ortaklık yapıyoruz.

Rotary Vakfı, onu kendimize saklamak
için fazla büyüktür. Vakfın ışığının
parıltısının fazla olmasını olabildigince fazla
olmasından emin olalım. Bunu yaparken
yeni ortaklar bulacağız, yeni destekçiler
kazanacağız ve dünyada hepimizin yaptığı
iyiliği hep birlikte artıracağız.

JOHN F. GERM
UR Vakfı Başkanı

VAKIF BA�KANI’NIN MESAJI

Ortaklıkların de�eri

ROTARY DERGİSİ OCAK 20226




