
ЧЕСТИТ 115-И РОЖДЕН ДЕН, ПРИЯТЕЛИ РОТАРИАНЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА РОТАРИ! 

Много се промени  светът от 1905 г. Тогава глобалното население е приблизително 1,7 милиарда. Днес е 
7,7 милиарда. Преди 115 години в Съединените щати имаше 5 телефона на 100 души. През 2020 г. се 
изчислява, че 96 процента от населението на САЩ има мобилен телефон - а Китай и Индия използват 
повече от милиард мобилни телефони. 

През 115-те години от създаването на Ротари сякаш всичко се е променило с изключение на 
ротарианските ценности. Ние започнахме и оставаме ангажирани с приятелството, почтеността, 
многообразието, обслужването и лидерството. Докато девизът ни „За безкористна служба“ датира от 
1911 г., същността на тези думи вече е била вкоренена в основателите на Ротари. 

Тъй като темпът на промените в световен мащаб продължава да се ускорява, необходимостта от 
ротарианска служба е по-голяма от всякога. Едно е да прочетеш за проектите, съвсем друго - да ги 
видиш в действие и да видиш благодарните лица на хората, които са се възползвали от тях. Ротари 
проектите променят живота и свързват света. И през последната година видях някои невероятни 
проекти на Ротари в действие. 

Заедно с Гей посетихме японската префектура Фукушима миналата година. На малко места в света се е 
наложило да се справят с такива опустошенията, които връхлетяха Фукушима през март 2011 г., когато 
цунами след земетресение доведе до катастрофа в атомна електроцентрала. Но историята на Фукушима 
днес не е унищожение; тя е надежда и обновление. Ротари субсидии помогнаха за подобряване на 
достъпа до медицинска и психичноздравна грижа за жертвите на бедствието и намалиха изолацията на 
тези общности чрез споделяне на опита на хора от други части на света, които също се възстановиха от 
бедствия. Нашите безвъзмездни средства помогнаха и за стимулиране на личната мотивацията и 
насърчаването на устойчивото дългосрочно възстановяване на общността в целия регион. 

В Шанхай научих за програмата Careers in Care. Тя помага на работниците мигранти да запълнят нуждата 
от квалифицирани специалисти в домовете за възрастни хора. След като преминат курс, стажантите 
получават сертификат, което увелича възможностите им за работата, а социалните служби разполагат с 
богат набор от специалисти. Ротари проекти като този са успешни, тъй като адресират местните нужди и 
имат потенциал да привлекат финансиране от местната власт, за да поддържат своето въздействие. 

В Гватемала с Гей отидохме в Сумпанго. Глобалните субсидии осигуряват механични крави за 
производство на соево мляко, подобрена система за разпределение на водата, водни филтри, чисти 
компостни тоалетни, семейни градини, подкрепа за осигуряване на доходи и обучение по програми 
WASH и грамотност. Хранителните продукти, продавани там, не само осигуряват прехрана за жените и 
децата, но са и източник на доходи за местните жени. 

Във всяка област на фокус и във всяка част на света проектите на Ротари подобряват живота и помагат 
на общностите да се адаптират във времето на бързи промени. Тъй като отбелязваме поредната 
страхотна година за Ротари, нека се съсредоточим към укрепване на връзките, които правят нашата 
служба толкова въздействаща. Ще направим живота по-добър, тъй като Ротари свързва света. 

Ваш в Ротари, 

Марк Малоуни, 
Президент на Ротари Интернешънъл 


