
Здравейте, скъпи променители в Ротари! 

Един от основополагащите принципи на Ротари е да използвате своето призвание – независимо 
дали сте лекар, адвокат, инженер или друго, за да правите добро в света. Докато се опитваме да 
преодолеем и  се възстановим от пандемията, този принцип е жизненоважен за преквалификацията 
на хора, загубили работата си. В отговор Ротари Е-клуб Тамар Хонг Конг организира семинари за 
млади хора с цел да ги подготви за променящата се среда на работа. 

Този тип обучение трябва да се провежда в голям мащаб. Според Организацията на обединените 
нации се очаква глобалната безработица да надхвърли 200 милиона души през 2022 г. Жените и 
младежите вероятно ще бъдат засегнати непропорционално. 

Ето защо тази година поставих толкова силен акцент върху проекти, които дават възможности на 
момичетата, и с удоволствие видях някои от тези проекти в действие. Разбира се, достъпът до 
образование и пътят към заетостта могат да бъдат блокирани от липсата на водоснабдителна и 
санитарна инфраструктура. 

Проект в Пуна, Индия, се фокусира върху предоставянето на момичета и жени на достъпни 
многократна дамска превръзка. Проектът осигурява работа за производството и разпространението 
на превръзките и ще намали замърсяването, причинено от изхвърлянето на 12,3 милиарда дамски 
превръзки в страната годишно, много от които се озовават в сметищата в Индия. 

Други са използвали професионалната си служба за насърчаване на даването на повече ръководни 
постове на жените. Ротари клубът на Пуна, Индия, проведе семинари за обучение в бойни изкуства 
на млади жени за самозащита срещу заплахата от насилие и трафика на хора. 

Освен това имах късмета да използвам призванието си, за да правя добро чрез Ротари. Цунамито в 
Индийския океан през 2004 г. опустоши Андаманските и Никобарските острови, които са част от 
моя Дистрикт. Хиляди домове бяха разрушени, а много райони останаха без електричество и  
питейна вода. При посещението ми на Малкия Андамански остров строителят в мен веднага поиска 
да построи домове за бездомните островитяни там. Решихме да построим 500 къщи на Малкия 
Андаман. 

При последното от седемте ми пътувания до острова можех да видя нещо да проблясва долу, когато 
хеликоптерът ми се канеше да кацне. Разбрах, че това, което виждам, са покривите на новите 
домове. Бях много доволен от гледката и скоро ме осени прозрение. Като строител съм построил 
много красиви сгради. За сравнение тези 500 дома са най-обикновените сгради, които някога съм 
строил, и те са на място, което вероятно никога повече няма да посетя, за хора, които никога повече 
няма да срещна. И все пак удовлетворението, което изпитах при предаването на тези къщи, беше по-
голямо от всичко, което бях построил досега. Вероятно защото за първи път използвах призванието 
си, за да Служа за промяна на живота. 

Вие също верояно сте имали възможност да използвате своето призвание, за да служите за промяна 
на живота. Приветствам вашите истории за извършване на професионална служба чрез Ротари. 
Завършвам, като искам да поздравя всеки клуб, ангажирал се с инициативата Every One, Bring One, 
която призовава всеки член да покани поне един човек в Ротари. Увеличаването на нашето членство 
дава на хората от всички слоеве на живота възможност да споделят своите знания и умения в 
службата за трансформация. 

 

Шекхар Мехта, 

Президент на Ротари Интернешънъл 

 


