
 

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ РОТАРИАНЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА РОТАРИ, 

 

ОТНОВО Е МЕСЕЦЪТ НА РОТАРАКТ, а годината за нашите млади партньори в обслужването беше 
доста специална. 

Миналата пролет Законодателният съвет повиши Ротаракт в нашата Конституция: Ротари 
Интернешънал вече е асоциация както на Ротари клубовете, така и на Ротаракт клубовете. Тогава (през 
октомври) Съветът на директорите на Ротари премахна изкуствената възрастова граница за Ротаракт и 
предприе други стъпки за елиминиране на бариерите пред  Ротаракт да се разраства в някои части на 
света. 

Тези стъпки бяха дългосрочни, защото Ротаракт е визия за това, което Ротари трябва да стане. Не само 
трябва да отворим вратите си за младите си колеги, но трябва и да отворим душите и умовете си за 
изживяванията в Ротари, които те намират за най-ангажиращи. Това е един от най-добрите начини, по 
които най-значимо ще се разрасне Ротари. 

Когато казвам, че Ротари расте, имам предвид по много начини. Трябва да разрастваме услугата си и да 
увеличаваме въздействието на нашите проекти. Най-важното обаче е, че трябва да разширим членството 
си, за да можем да постигнем повече. Ротаракторите предоставят тази възможност не само защото могат 
да преминат към Ротари в подходящото за тях време, но и защото разбират какво трябва, за да 
привлекат други като тях. 

Традиционните използваните досега начини  вече не работят  нас. Привличането на повече членове в 
замяна на тези, които губим, не е отговорът. Това е като да наливаш повече вода в кофа без дъно. Трябва 
да се справим с първопричините за загубата на членове в много части на света: ангажираността на 
членовете, която не е на необходимото ниво, и демографските особености – застаряването на голяма 
част от членовете ни. 

Време е да направим някои фундаментални промени. Вече знаем какви са пречките пред ангажираното 
и разнообразно членство. Време е да действаме според това, което знаем: създаване на нови модели за 
членство, отваряне на нови пътища за членство в Ротари и изграждане на нови клубове там, където 
съществуващите не отговарят на настоящите потребности. 

Новите модели на клубове представляват възможност за връзка с по-разнородна група от хора - особено 
с тези, които не могат или не желаят да се присъединят към нашите традиционни клубове. Докато 
новите модели на клубове са факт от известно време, от дистрикт гуверньорите зависи да ги направят 
реалност. През януари на Международната асамблея присъстващите дистрикт гуверньори взеха участие 
в обучение, наречено „Изградете свой собствен клубен модел“. Беше прекрасно преживяване, което ги 
ориентира в правилната посока за предстоящата работа. 

В крайна сметка обаче от ротаракторите и младите ротарианци ще зависи да създадат нови модели на 
клуба, които са от особено значение за следващото поколение. Може да си мислим, че знаем какво искат 
младите хора от Ротари клубовете в бъдеще, но съм уверен, че това, което казват младите хора, ще ни 
изненада. Нашата работа ще бъде да подкрепяме техните иновации, защото това ще ни помогне да 
разрастваме Ротари, докато Ротари свързва света. 

 

Ваш в Ротари, 

Марк Малоуни, 

Президент на Ротари Интернешънъл 

 


