Скъпи ротариански приятели,
По време на неотдавнашна среща в Zoom с ротарианци и ротарактори погледнах усмихнатите лица
на екрана си и осъзнах колко много се е променила нашата организация за кратък период. Ясно е,
че в Ротари няма връщане към „старото нормално“ - и аз виждам това като вълнуваща
възможност!
Иновациите и промените се случват на толкова много нива, докато преосмисляме и преработваме
Ротари. Новата гъвкавост на Ротари се съчетава с дигиталната култура, за да стимулира промените
по начини, които много от нас никога не са виждали досега. Можем да научим много от
ротарианци като Ребека Фрай - на 31 години, а вече с 15 години опит в Ротари.
Виждам Ротари като феноменална платформа, която да промени света. Вярвам, че мога да
имам най-голямо влияние, като упълномощавам другите да създадат промяната, която искат да
видят в света. Натрупах лидерски познания чрез моя опит в RYLA и Ротаракт, а сега като
чартър президент на Rotary Social Impact Network, нов е-клуб.
Ангажирането на възпитаници на Ротари програми е ключово за формирането на нови клубове.
Нашият клуб е доказателство, че ротарактори и други възпитаници искат да се присъединят
към Ротари, но понякога не могат да намерят подходящия за тях Ротари клуб. Нашият клуб има
31 членове, на възраст между 23 и 41 години и почти всички са възпитаници на Ротари програми.
Трябва да можем да интегрираме и приведем в действие Ротари с другите лични и
професионални цели, които преследваме. Създавайки този клуб, ние се заехме да проектираме
персонализиран модел на Ротари, фокусиран върху добавената стойност за нашите членове. Ние
се опитахме и да използваме връзки - чрез Ротари стипендии, Ротари групи за действие и други
международни партньорства - за да повишим опита на членовете си извън клуба.
Нашият клуб се среща и управлява повечето от своите проекти онлайн, използвайки
Майкрософт Тиимс, за да се участва непрекъснато в теми, интересни за нашите членове. Това
също означава, че нашият клуб не е географски обвързан с нито едно място: Въпреки че много от
нас са в Австралия, имаме членове в Германия, Италия, Мексико, Танзания и САЩ.
Ключово за нашия клуб е и измерването на въздействието на нашите проекти. За проекта „Юли
- свободен от пластмаса“ тази година стартирахме кампания за повишаване на
осведомеността, популяризираща начини, по които хората могат да намалят употребата на
пластмаси, като достигнахме до повече от 6000 души. Това е проект с осезаемо въздействие, в
който всеки може да участва където и да се намира. Гордея се, че чрез нашия клуб събираме
хората за нов тип Ротари преживяване. Развълнувана съм за нашето бъдеще.
Всички Ротари клубове имат възможност да бъдат иновативни, подобно на клуба на Бек. Да се
доверим на тези клубове, да се поучим от тях и да им предоставим нашата подкрепа. Промяната в
Ротари се случва на ниското ниво, тъй като клубовете създават заряда, определяйки какъв може да
бъде този нов Ротари.
Промяната е постоянна и имаме много работа за вършене в много области. Важно е да
отбелязваме приноса на хора от всякакъв произход и да насърчаваме хората от групите с по-малко
представяне, така че те да имат по-големи възможности да участват като членове и лидери в
Ротари.

Инструментите, които да направят Ротари по-приобщаващ, по-подходящ и по-забавен за всички,
са на една ръка разстояние. Нека ги използваме сега и ще видим как Ротари създава
възможности за себе си и за тези, които тепърва ще ни откриват.
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