Здравейте, скъпи променители на Ротари!

В началото на ротарианската годината предизвиках всеки клуб да планира и домакинства поне един
практически и ориентиран към действие Ротари ден на службата. Събитието трябва да насочи
предизвикателство пред вашата общност, което се вписва в една или повече от фокусните области
на Ротари и да събере доброволци от и извън Ротари.
Ротари дните на служба могат да мотивират Ротари, Ротаракт и Интеракт клубове да планират
иновативни и въздействащи проекти. Те могат да популяризират работата ви като хора на
действието и да привлекат бъдещи членове на вашия клуб.
Бях вдъхновен от отговора ви досега и искам да споделя с вас само един проект, който завладя
въображението ми.
Индия е дом на около 74 милиона души с диабет, заболяване, основна причина за висока смърт.
Освен това около 50 процента от тези хора остават недиагностицирани.
Ротари заедно с Дружеството за изследване на диабета в Индия видяха спешната потребност от
диагностика, проследяване и лечение на диабетиците. Работейки заедно с други организации, на 29
септември, Световния ден на сърцето, бяхме домакини на национален лагер за изследване на
кръвната захар.
Лагерът беше организиран на повече от 10 000 места в Индия, като в усилията участваха над 2000
Ротари и Ротаракт клуба. Повече от един милион теста за кръвна захар бяха направени за един ден,
това е важно събитие, признато от Азиатската книга на рекордите. Но по-важен от постигането на
рекорд е фактът, че десетки хиляди хора научиха, че може би живеят с диабет. Те вече могат да
бъдат лекувани това свое състояние, а също бяха уведомени, че трябва да предприемат
допълнителни мерки, за да се предпазят от COVID-19 и множество други заболявания, причинени
или обострени от диабета.
През този месец, на 23 февруари, годишнината на Ротари, нека празнуваме с повече дни на служба,
демонстрирайки работата на Ротари в нашите области на фокус. Очаквам с нетърпение да чуя за
вашите Ротариански дни на служба. Моля, споделете вашите проекти в Rotary Showcase или
разгледайте този уебсайт, за да намерите вдъхновение и партньори по проекти. По-специално ви
насърчавам да изпълнявате проекти, които се фокусират върху овластяването на момичетата, тъй
като те са непропорционално засегнати от пандемията. Програмата Empowering Girls има много
добър резонанс както сред членове на Ротари, така и сред неротарианци. Правителствата и
неправителствените организации в различни страни оценяват тази значима инициатива. Нека
продължим да се фокусираме върху нея.
Щастлив съм също, че Every One, Bring One носи ползотворни резултати. Нека гарантираме, че
всички членове на клуба представят поне един човек на Ротари и че след това всички работим, за да
ангажираме нови членове и да ги задържим в нашите клубове.

Каквото и да правим, помнете, че трябва да се грижим да растем повече, да правим повече, докато
Служим за промяна на живота.
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