Мехта – юли 2021

СКЪПИ МОИ ПРОМЕНИТЕЛИ,
Пожелавам на всеки от вас и вашите семейства страхотна ротарианска Нова година! Нека заедно я
направим най-добрата година в живота си, като го направим година, в която да растем повече и
правим повече. Нека това бъде година на променители и нека започнем с нашето членство.
Именно затова инициативата „Всеки един да доведе един“ е толкова важна. През тази година ви
призовавам да мечтаете за нови начини, по които Ротари може да разшири обхвата си във вашата
общност и следователно в света. Ако всеки член представи по един човек на Ротари, членството ни
може да се увеличи до 1,3 милиона до юли 2022 г. Така че нека просто го направим!
Представете си промяната, която ние като членове на Ротари можем да направим, когато има
толкова много от нас! Повече хора, които да се грижат за другите, повече хора, които да Служат
за промяна на живота. Помислете за въздействието, което можем да имаме, да растем повече,
да правим повече. Повече членове ще ни позволят да започнем по-големи и по-смели проекти за
услуги. И всеки от нас може също да продължи да служи по своя собствен начин, отговаряйки на
нуждите в нашите общности.
Красотата на Ротари е, че службата означава различни неща за различните хора по света. Един
елемент обаче, който можем да включим във всички наши инициативи за служба, е разширяване
на правата и възможностите на момичетата. За съжаление дори в наши дни момичетата и
младите жени се сблъскват с големи проблеми на неравенството по целия свят. Ние имаме силата
да водим борбата за равенство между половете. Разширяването на правата и възможностите на
момичетата и младите жени за по-голям достъп до образование, по-добро здравеопазване,
повече заетост и равенство във всички сфери на живота трябва да бъде включено във всеки проект
на Ротари, който стартираме. Момичетата са бъдещи лидери, затова трябва да гарантираме, че им
помагаме да формират бъдещето си.

Най-големият подарък, който ни е даден,
е силата да се докоснеш до нечий живот,

Да промениш, да направиш разликата
в кръговрата на живота.

Ако успеем да се протегнем
с нашата ръка, сърце и душа,

Магията ще започне да се случва
тъй като колелото започва да се върти.

Нека завъртим колелото заедно
така, че цялото човечество да процъфтява,

Ние имаме силата и магията
да Служим за промяна на живота.

Това са предизвикателни времена и аз подкрепям всяко ваше усилие в борбата с COVID-19. Никое
предизвикателство не е твърде голямо за ротарианците. Колкото по-голямо е
предизвикателството, толкова по-страстен е ротарианецът. Виждате какво можем да направим,
когато се заемем с колосално предизвикателство като ликвидирането на полиомиелита.
Погледнете милионите животи, които подобряваме, като осигуряваме достъпа до вода,
подобряваме санитарни възли и хигиена. Вижте какво правим всяка година, за да насърчаваме
мира на места, където изглежда невъзможно. Нашите основни програми за образование и
ограмотяване оказват влияние върху изграждането на нации.
Тази година нека се предизвикаме да правим повече такива проекти и програми с национален
обхват и въздействие. Тази година нека Служим за промяна на живота.

