
Здравейте, скъпи мои променители, 

Тъй като през този месец се фокусираме върху членството в Ротари, моля ви да помогнете да пренапишем 
историята тази година. За повече от 20 години членството ни е 1,2 милиона. Ротари е жизнена организация 
с 116-годишна история, в повече от 220 държави и географски области и с богато наследство от работата по 
ликвидиране на полиомиелита и други хуманитарни програми. Ротари промени толкова много в нашия 
собствен живот и живота на другите. Докато служим за промяна на живота, не мислите ли, че Ротари 
може да има още по-голямо въздействие върху света, ако повече хора се отдават За безкористна служба? 

Моята визия е да увеличи членството в Ротари до 1,3 милиона до юли 2022 г., а призивът за действие е 
прост: Всеки един да доведе един. Тази година искам всеки ротарианец и ротарактор да представят нов 
човек в своя клуб. 

Ние сме членска организация и членовете са най-големият ни актив. Вие сте тези, които допринасят 
толкова щедро за Ротари фондацията. Вие сте тези, които мечтаят да донесат добро в света чрез значими 
проекти. И разбира се, вие сте тези, които са поставили света на ръба на ликвидирането на полиомиелита. 

Тъй като правим членството приоритет тази година, нека се съсредоточим върху многообразието, като се 
обърнем към по-младите хора и особено към жените. Всеки клуб трябва да отличи новите си членове и 
всеки ротарианец, който спонсорира член, ще бъде лично отличен от мен. И тези, които успеят да 
привлекат 25 или повече членове, ще бъдат част от новото ни Общество за членството. 

Въпреки че споделяме дара на Ротари с другите, нека бъдем сигурни, че ще ангажираме тези нови 
членове, защото ангажираният ротарианец е предимство завинаги. И не забравяйте, че ангажирането на 
настоящите ни членове и задържането им в нашите клубове е също толкова важно, колкото и 
привличането на новодошлите. Нека бъдем готови и да създаваме нови клубове, особено гъвкави такива. 
Аз подкрепям клубовете, които провеждат виртуални или хибридни срещи, а сателитните клубове и 
клубовете, базирани на каузи, също могат да бъдат много ефективни начини за разрастване на Ротари. 

Ако растем повече ще можем да правим повече. Нека продължаваме да работим за осигуряване на 
повече права и възможности за момичетата чрез нашата работа във всяка от фокусните области. 
Стипендии за момичета, тоалетни в училищата, здравно и хигиенно образование - можем да направим 
толкова много. Проекти, фокусирани върху околната среда, също привличат интерес по целия свят. 
Участвайте в тези проекти на местно и международно ниво, за да направите този свят по-добро място за 
нас и за всички видове. 

Всеки от вас е посланик на Ротари и цялата прекрасна работа, извършена от ротарианците по целия свят, 
трябва да бъде споделена извън общността на Ротари. Използвайте социалните медии, за да разкажете на 
вашите приятели, колеги и роднини историите За безкористна служба. 

И накрая, предизвиквам всеки клуб през следващата година да планира поне един Ротари ден на 
службата, който да събере доброволци от и извън Ротари, да празнува и покаже работата на клуба във 
вашата общност. Посетете rotary.org, за да научите повече за всички тези инициативи, както и други начини 
да Служим за промяна на живота. 
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