Уважаеми приятели,
Няколко са акцентите в този брой: увлекателен разказ с екзотични снимки за
следващия пристан на Международната конвенция на Ротари през 2020 година в
Хонолулу, Хавай; акцентът на месец септември, свързан с грамотността – умение
от съществено значение, докато се стремим да опишем, разберем и
интерпретираме света около нас. Разбира се и напомнянето за пиковия ден през
следващия месец, когато на 24 октомври отбелязваме Световния ден на Полио.
Това е денят, в който се гордеем с постигнатото и можем да повишим
осведомеността и съберем средства, за да продължим великото дело по
премахването на детския паралич.

Една от най-добрите страни на всяка Ротари конвенция е огромното
разнообразие на хора, които се срещат там. Независимо дали ще участвате в сесия,
или ще посетите Къщата на приятелството, или ще седнете да хапнете, като се
докоснете до традициите и нравите на домакините – вие винаги ще бъдете
заобиколени от хора от всички краища на света. А когато това се случва на найекзотичните острови на земята, ще осъзнаете какво прави Ротари страхотен можем да сме толкова различни и пак да се чувстваме добре заедно.

Спомням си една история отпреди години, свързана с проекти в образованието и
грамотността. На среща с побратимения Ротари клуб Истанбул, Турция, бяха
предложени два проекта: от наша страна създаването на ИТ център в Одрин за
базово компютърно обучение на деца от средния курс; проектът на турските
ротарианци предвиждаше в рамките на един модул от две седмици учители да
обучат напълно неграмотни хора до ниво да се справят с разчитането и
използването на първични административни документи. Спечели турският
проект, защото Ротари иска да даде шанс на милиони хора, чийто живот е
блокиран от неграмотността.

Този брой отразява ротарианската активност, като включва не само честването на
Шипченската епопея, но и събития в Ротари клубовете, Ротаракт, спортни
надпревари в Дистрикта и света.
Бъдете здрави и нека силите и емоциите, събрани през лятото, вложим в добри
дела.
Ваш в Ротари,
Наско Начев, ПДГ

