
Здравейте, скъпи променители, 

Една четвърт от ротарианската година вече е зад гърба ни. Сигурен съм, че помагате на Ротари 
да расте повече и да прави повече. Надявам се, че вече сте свършили своята част за 
инициативата „Всеки един да доведе един“, като поканите един човек в Ротари. 

Спомняте ли си понякога за най-ранните си дни като ротарианец? Често го правя – защото 
първите моменти на откриване на силата на службата оформиха това, което съм днес. Когато се 
присъединих към моя Ротари клуб, нашите усилия бяха насочени към селските общности в 
Индия, където хората живееха без тоалетни, черпейки питейна вода от същото езерце, в което 
се къпеха, и изпращаха децата си в класни стаи на открито, разположени под едно дърво. Най-
близкият достъп до здравни грижи често беше на километри - а услугите неадекватни. Но след 
като Ротари клубовете изпълниха някои проекти за служба, селата имаха тоалетни, чиста 
питейна вода, класна стая за ранно обучение и близък здравен център. 

Искрата, която Ротари запали в мен, ме принуди да погледна отвъд себе си и да прегърна 
човечеството. Това превърна службата в начин на живот и ме доведе до ръководен принцип, 
който все още отстоявам: Службата е наемът, който плащам за пространството, което заемам на 
Земята. 

Ако почувствате необходимостта да запалите отново искрата на службата в себе си или в своя 
клуб, октомври –  Месец на икономическото развитие на общността –  е чудесен момент да го 
направите. Когато работим за подобряване на живота на хората в необслужвани общности –  
например чрез проекти, които осигуряват професионално обучение и достъп до финансови 
ресурси –  ние помагаме за изграждането и поддържането на местния икономически растеж. 

Необходимостта е голяма. Според Организацията на обединените нации 9 % процента от 
световното население –  това са 700 милиона души, повечето от които в Африка, на юг от 
Сахара –  живеят с по-малко от 1,90 долара на ден. Като подкрепяме силното развитие на 
общността, както и предприемачите, можем да помогнем за подобряване на условията за хората 
в този регион. 

Вашият клуб също може да насърчава икономическото развитие във вашата собствена 
общност, като разширява възможностите за професионално обучение чрез местни училища и 
колежи в общността, партнира си с кредитори за подобряване на достъпа до финансови услуги 
или работи с организация с нестопанска цел, която предоставя ресурси на предприемачите и ги 
свързва с бизнес общността. 

Разбира се, развитието на силни общности е невъзможно без силно обществено здраве. На 24 
октомври, Световния ден на полиомиелита, ще отбележим нашия огромен напредък в усилията 
за премахване на коварната болест. Не забравяме, че борбата не е приключила. Все още се 
нуждаем от вашата помощ за набиране на средства и осведоменост, за да гарантираме, че 
всички деца са имунизирани срещу полиомиелит. Моля, не забравяйте да активирате клубовете 
си на този важен ден и да ги насърчите да дарят тук: endpolio.org/world-polio-day. 

Службата ме възнаграждава през целия живот. Знам, че това важи и за много от вас. 
Присъединете се към мен този месец, за да станете добър наемател на нашата планета, като 
помагате на другите да подобрят себе си и своите общности. Заедно можем да служим за 
промяна на живота. 


