НОЕМВРИ 2021
Здравейте, драги променители в Ротари,
За първи път открих стойността на службата, когато видях как няколко прости
действия могат неизмеримо да променят живота. Започна се, когато се
присъединих към други в моя клуб в проект за доставяне на тоалетни и чиста
питейна вода в селските райони, близо до нашия град. Проектът се раздвижи,
когато популяризирахме санитарните условия и предоставихме възможности за
образование в цялата страна, благодарение на щедрите дарения от поддръжници,
които вярваха в нашите проекти толкова, колкото и тези от нас на място.
Няма по-добро време от годината да си напомняме за тази щедрост от ноември,
който е Месец на Фондацията на Ротари.
Като благотворителна организация на Ротари Интернешънъл, Фондация Ротари е
двигателят, който захранва толкова много ротариански проекти по целия свят.
Фондацията превръща вашите подаръци в проекти, които променят живота.
Фондацията е тази, която ни помага да се доближим до нашата цел за
изкореняване на полиомиелита, да покажем на повече хора как насърчаваме мира
чрез осезаеми действия и да демонстрираме въздействието, което нашите проекти
имат в нашите области на фокус.
Помислете за някои скорошни проекти, които станаха възможни заради
Фондацията:
• Ротари клубовете Гватемала Ла Реформа, Гватемала и Калгари, Алберта,
получиха глобални безвъзмездни средства в размер на 80 000 долара за
организиране на цялостен план за обучение на медицински сестри и селски
здравни работници за предотвратяване и лечение на рак на шийката на матката и
за прилагане на устойчива система за насочване в седем региона на Гватемала.
• Повече от две дузини болници в Хондурас получиха лични предпазни средства за
медицинския си персонал благодарение на глобален грант от $169 347,
спонсориран от Ротари клубовете Вила Реал де Тегусигалпа, Хондурас, и Уолдо
Бруксайд-Канзас Сити, Мисури.
• Ротари клубовете Котону Льо Наутил, Бенин и Турне О-Еско, Белгия, получиха
глобална безвъзмездна помощ от $39 390 за осигуряване на селскостопанско
обучение в екологично отговорна пермакултурна миниферма, свързана с център за
деца в Соу, Бенин. Това ще помогне на ново поколение фермери да станат
икономически самостоятелни.

Обичам да сравнявам Ротари фондацията с Тадж Махал, паметник на любовта на
един мъж към жена. Фондацията е динамичен паметник на нашата любов към
цялото човечество.
Този месец моля всички Ротари клубове да обърнат внимание на Фондацията.
Това е, което свързва всички ротарианци по света и трансформира нашите
колективни страсти в проекти, които променят живота. Посетете rotary.org/donate;
там ще имате възможност да дарите директно на програмата, която най-много ви
харесва.
Благодаря ви, че дадохте всичко от себе си на Ротари. Вие сте причината Ротари
да може да прави повече и да расте повече. Нека продължим да представяме това
важно наследство този месец, тази година и след това, докато Служим за промяна
на живота.
Заедно с Раши изминахме 200 километра, за да се срещнем с пациент от Пакистан,
който се лекува в болницата Mission в Дургапур. Майка му каза: „Синът ми е роден
в Пакистан, но живее в Индия. Благодаря ти, Ротари.”
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