Скъпи ротарианци, ротарактори и приятели,
Докато гледам назад към 2020 г., размишлявам върху това, как се е променил животът ни.
Глобалната пандемия на COVID-19 донесе болка и загуба на много от нас. И за почти
всички от нас тази година промени и нашето ежедневие, семейно време и работа. Но
успяхме да стигнем до края на тази трудна година не сами, а като се свържем един с друг,
както винаги правим в Ротари. С всяка изминала година ставам по-горд от нашата
организация.
Ще избера да запомня 2020 г. като година на голяма промяна и сила за нас; Ротари не
спря, въпреки пандемията. Премахнахме препятствията, намерихме нови начини за
свързване и възприехме нови подходи към службата, като онлайн проекти и виртуално
набиране на средства. Поканих двама ротарианци да споделят своите истории за това как
Ротари стана по-силен тази година.
Когато пандемията затвори всичко, възникващият ни електронен клуб вече
предоставяше цифрови услуги, включително в международен план. Четиринадесет жени
от САЩ и аз, членове на множество Ротари клубове, използвахме WhatsApp, за да
наставляваме жени предприемачи в селските райони на Коста Рика, помагайки им да
развият своя бизнес с екотуризъм, RETUS Tours [темата на майската корица на
списанието „Природа и отглеждане“] . Проектът се разраства, като 30 ротарианци
вече предоставят консултации и помощ за уебсайта RETUS и социалните медии. Найважното е, че ние продължаваме да изграждаме взаимоотношения и да даваме
възможност на тези жени да трансформират собствения си живот и го правим онлайн.
Дори помогнах на една от жените Роза да подготви презентация на английски за онлайн
международна конференция. Въпреки че нашата ангажираност с жените от Коста
Рика все още изисква някои практически дейности, най-трансформиращите въздействия
не трябваше да бъдат лични. - Лиза Ларсън, Ротари E-Club Engage и Ротари клуб Пиано
иист, Тексас

Бях президент на моя клуб, когато COVID-19 удари, и много членове все още нямаха
Zoom. Само 10 от нашите 53 членове участваха в първата Zoom среща по време на
пандемията. Мислех, че да намерим и да накараме гост-лектори от цял свят да
ангажират нашите членове ще помогне. Много лидери на Ротари, член на Ротари за мир
и дори президентът на РИ Холгер Кнак посетиха виртуално и говориха с нашия клуб.
Посещаемостта на събранията се подобри, дори намалихме текущите разходи, като
изключихме храненията. Дори някои членове, които работеха извън нашия град и бяха
пропускали нашите срещи, се присъединиха към нас. Регистрирането на нашите онлайн
срещи на My Rotary засили контактите с клубове по целия свят и общите срещи,
инициирани от Холгер, привлякоха повече от 300 посетители. Също така събрахме
повече средства като членовете и посетителите допринесоха за нашите проекти. За да
продължим да бъдем гъвкави за всички, сега предлагаме хибридни срещи. За мен 2020 г.
беше най-добрата година в Ротари, тъй като създадох много нови приятели. - Блесинг
Майкъл, Ротари клуб на Порт Харкорт Север, Нигерия

Тези истории трябва да ни дадат всички основания да бъдем оптимисти за Ротари през
следващата година. Ние не просто оцеляваме; набираме сила. Откриваме колко наистина
устойчива е нашата организация. Сами виждаме как Ротари отваря възможности - дори по
време на пандемии - да расте, свързва и ангажира нашите членове и общностите, на които
служим.
От нашия дом в Ратцебург, ние със Сузане бихме искали да поздравим вас и вашето
семейство във вашия дом с най-топъл поздрав за сезона. Нямаме търпение да видим
добрите неща, които ще донесе 2021 година.
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