ROTARY
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Příručka
pro členy
klubů

“Ať pro nás Rotary znamená cokoli,
ve světě bude známé jen tím,
čeho dosáhne.”
Paul Harris, 1914
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CO JE
ROTARY?
Rotary je mezinárodní členská organizace
sdružující lidi sdílející touhu a odhodlání
pomáhat a zlepšovat život ve svém okolí
i kdekoli na světě. Rotary kluby naleznete
téměř v každém státě světa. Členové našich
klubů mění životy lidí v místech, kde žijí,
a účastní se projektů služby a pomoci, které
přispívají k řešení těch nejnaléhavějších
výzev současného světa. Být členem Rotary
klubu je příležitostí pro aktivní účast na
něčem, co může měnit svět, a co pak přináší
zadostiučinění a celoživotní přátelství.

2 Rotary Basics

VÍTE TO?
Název Rotary si
jeho první
členové zvolili,
protože se
setkávali na
místech, které
rotovaly po
jejich
kancelářích.

JAK JE ROTARY
USPOŘÁDÁNO?
ČLENOVÉ ROTARY KLUBU
Na světě je více než 1,2 miliónů členů
Rotary klubů neboli rotariánů. Jako
rotarián toho pro své okolí můžeš udělat
mnohem více než před vstupem do klubu.
Tam se ti dostává výhody spolupráce s dalšími
profesionály a máš příležitost přispívat ke
zlepšení života jiných lidí tím, že své
zkušenosti, schopnosti a zdroje sdílíš
s ostatními.

ROTARY KLUBY

VÍTE TO?
Pokud znáte
někoho, kdo by
mohl být dobrým
rotariánem, ale
nemůže se
účastnit setkání
vašeho klubu,
můžete mu
doporučit jiný
Rotary klub
s pomocí stránky

Klub je nejdůležitější složka celé
Member
organizační struktury Rotary. Existuje přes
Center.
35 000 Rotary klubů působících ve více
než 220 státech a teritoriálních územích.
Rotary kluby jsou autonomní, takže zkušenosti členů se klub od
klubu liší. Přesto fungují velmi podobně. Tak na příklad, všechny
kluby mají prezidenta, sekretáře a pokladníka, jakož i výbory, které
usnadňují chod klubů.
Každý Rotary klub je členem Rotary International. Silné, dobře
vedené kluby zvyšují váhu zkušeností svých členů a poskytují
hodnotnou službu svým obcím.
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SETKÁNÍ KLUBU
Rotary kluby se pravidelně scházejí, aby si
vyměnili názory a poradili se o právě
probíhajících projektech, projednali další
záležitosti Rotary a zajímavosti z profesního
života. Většina klubů se schází osobně, ale
některé kombinují osobní setkávání s online konverzací přes internet.

VÍTE TO?
První Rotary
klub se sešel
v Chicagu
23. února
1905.

Rotary je apolitické a nábožensky neutrální.
Rotary kluby jsou vedeny k otevřenosti
a jejich setkání jsou přístupná všem členům
klubu.
Setkání klubů mohou být formální i neformální, mohou se konat při
společném jídle a pití, mívají pozvané hosty, kteří představí svoji
profesi a pak se k tomu otevřeně diskutuje. Kluby také obvykle
pořádají různé společné aktivity. Čím více se člen zapojuje do dění na
setkáních klubu a na jeho činnostech, tím více přispívá a sám získává
z výměny zkušeností.

DISTRIKTY AND ZÓNY
Rotary kluby jsou seskupeny do distriktů. Významnou roli v Rotary
mají distriktní guvernéři. Osoby vhodné pro tuto funkci doporučují
členské kluby distriktu, protože mají schopnost vést jiné, zkušenosti
z práce v Rotary a jsou odhodláni pomáhat a sloužit jiným. Přípravě
vybraných je věnována intensivní péče jak v regionech, kde působí,
tak na mezinárodních školicích seminářích. Distriktní guvernéři jsou
ve funkci jeden rok. Pomáhá jim tým asistentů guvernéra
a distriktní výbory. Podporují a motivují kluby k přípravě
a realizaci klubových projektů. Distriktní guvernér navštíví během
roku každý klub, dohlíží na zakládání nových klubů a připravuje
distriktní konferenci a další distriktní akce. Distrikty jsou
uspořádány do regionálních zón, které vedou regionální týmy.
Každý Rotary klub je členem globální asociace, Rotary
International (RI), kterou řídí prezident RI a Rada ředitelů RI.
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Více než 35 000 Rotary
klubů je seskupeno do
přibližně 530 distriktů.
Tyto distrikty jsou
uspořádány do 34
regionálních zón.

NEJVYŠŠÍ VEDENÍ
Prezident RI je volen na období jednoho roku, během kterého
předsedá Radě ředitelů RI. Rada ředitelů RI a Správní rada
Nadace řídí naši organizaci a její nadaci.
Rada ředitelů RI určuje postupy, které slouží k podpoře rozvoje
klubů. Kluby každoročně volí členy Rady neboli jednotlivé
ředitele na Celosvětovém kongresu Rotary International. Každý
ředitel slouží dva roky a representuje jednu Rotary zónu.
Správní rada Nadace Rotary odpovídá za chod nadace. Prezident
Rotary International zvolený pro následující rok (President-elect)
jmenuje členy Správní rady na čtyřleté funkční období.
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KDE JSME SE TADY
VZALI?

Už více než 100 let jsme součástí historie a snažíme se o sbližování
lidí na světě. První Rotary klub založil v Chicagu ve státě Illinois,
USA, v roce 1905 advokát Paul Harris. Chtěl shromáždit
skupinu profesionálů s různými zkušenostmi a znalostmi, aby
si mohli vyměňovat nápady a navazovat užitečné kontakty.
V srpnu roku 1910, vytvořilo 16 Rotary klubů působících tehdy
v USA Národní asociaci Rotary klubů, kterou dnes známe jako
Rotary International. V roce 1912, se Rotary rozšířilo do několika
dalších zemí. V červenci roku 1925 již Rotary kluby působily na
šesti kontinentech. Dnes je činných více než 35 000 klubů v téměř
každém státě na světě. Více se o historii Rotary lze dozvědět na
rotary.org/history .
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NAŠE HODNOTY
Rotary bylo založeno za zásadách, které zůstávají jádrem naší
organizace dodnes. Tyto zásady odpovídají našim základním
hodnotám — čestné jednání, respekt k různosti, nezištná služba,
schopnost vést, spolupráce a přátelství. Naše základní hodnoty se
promítají do zásad, kterými se řídíme.

CESTY SLUŽBY
Svoje odhodlání poskytovat pomoc a sloužit vyjadřujeme vymezením
pěti cest služby a pomoci, které jsou podstatou činnosti klubu.
• Služba klubu je zaměřena na posilování klubu. Úspěšný
klub se opírá o silné vztahy a propracovaný plán aktivizace
členů
• Profesní služba od rotariánů žádá konat četně a svými
zkušenostmi přispívat k řešení problémů a potřeb společnosti
• Služba obci nabádá každého rotariána k tomu, aby hledal cesty,
jak zlepšovat kvalitu život lidí v jejich okolí a jak sloužit v zájmu
veřejnosti
• Mezinárodní služba podtrhuje naši snahu podporovat
mírová úsilí a porozumění na globální úrovni. Toto cestou
jdeme, když finanční nebo dobrovolnou prací podporujeme
mezinárodní projekty využívaje zkušeností svých členů
k vytvoření dlouhodobé spolupráce s partner v zahraničí na
projektech s udržitelnými výsledky nebo použití jiných
možností.
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• Služba mládeži ukazuje, jaký
význam má pro nás posilování
schopností mládeže a mladých
profesionálů. Snažíme se o to
prostřednictvím programů, jakými
jsou Rotaract, Interact, RYLA –
(Rotary Youth Leadership
Award – Školení Rotary v umění
vést) a Rotary Youth Exchange –
Rotariánská výměna mládeže

VÍTE TO?
Moto Rotary
“Service
Above Self”,
vyjadřuje
naši víru
v nezištnou
dobrovolnou
pomoc a
službu.

OBLASTI PŮSOBNOSTI
Úlohy, na které se zaměřujeme ve snaze dosáhnout co nejlepšího
výsledku našich snah, nazýváme oblastmi působnosti. Naše
nejúspěšnější projekty a činnosti s dlouhodobě udržitelnými
výsledky se zaměřují právě na tyto oblasti. Prostřednictvím
globálních grantů a s využitím dalších zdrojů pomáháme klubům
soustředit se na služby v následujících oblastech:
• Podpora mírových úsilí
• Boj s nemocemi
• Zajišťování čisté vody
• Ochrana matek a dětí
• Podpora vzdělávání
• Růst místní ekonomiky
Projekty, které se na tyto úlohy zaměřují mohou v rámci globálních
grantů získat finanční podporu Nadace Rotary.

Piktogramy oblastí působnosti
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TEST ČTYŘ OTÁZEK
Od počátku zdůrazňovali členové Rotary význam toho, že jednají
zodpovědně, ctí etické zásady a svoji profesi chápou jako
příležitost ke konání služby. Hlásit se k těmto našim závazkům,
jakkoli je to odvážné, patří mezi charakteristiky ideálních
rotariánů.
Test čtyř otázek sestavil v roce 1932 člen Rotary klubu v Chicagu,
Herbert Taylor, který v letech 1954-55 sloužil jako Prezident RI.
Chtěl jej použít ve snaze zachránit upadající společnost zabývající se
výrobou hliníku. Později si Rotary tento test osvojilo, aby tím vyjádřilo
hodnotu čestného jednání pro rotariány.
Test čtyř otázek sloužil dlouho jako vodítko pro etické jednání
rotariánů v jejich osobních a profesionálních vztazích.

KDYŽ O NĚČEM PŘEMÝŠLÍME, NĚCO ŘÍKÁME NEBO
DĚLÁME, KLAĎME SI VŽDY OTÁZKY:
1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?
3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a DOBROU VŮLI?
4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?
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CÍLE ROTARY
V prvním desetiletí existence Rotary si jeho členové vytyčili zásady,
kterými se chtěli řídit a které se postupně vyvinuly v to, co dnes
označujeme jako cíle Rotary. V roce 1921 byla doplněna podpora
mírových jednání a v letech 1989 a 1995 byl text upraven do více
genderově neutrálního stylu.

Cílem Rotary je propagovat a prosazovat ideál
služby jako základ plnohodnotného podnikání,
zejména pak:
ZA PRVÉ: Rozvíjet kontakty jako příležitost ke službě;
ZA DRUHÉ: Dodržovat vysoké etické standarty
v podnikání a povolání, respektovat užitečnost každé
potřebné práce a pojímat práci každého rotariána jako
příležitost sloužit společnosti.
ZA TŘETÍ: Řídit se ideálem nezištné služby v osobním,
profesním i společenském životě každého rotariána;
ZA ČTVRTÉ: Rozvíjet mezinárodní porozumění, dobrou
vůli a mír v celém světě cestou spolupráce všech, kdo ctí
ideál služby v podnikání a ve výkonu povolání.

I když váš klub nemusí nutně všechny tyto zásady prosazovat, jejich
pochopení dodá zkušenostem vašeho klubu perspektivu a přispěje
ke smysluplnosti toho, být součástí Rotary.

10 Rotary Basics

ROZMANITOST
Jako mezinárodní organizace si Rotary cení rozmanitosti, jakou má
v každém klubu a díky celosvětovému působení. Každý klub se snaží
reagovat na rozmanitost obce, v níž působí, tím, že mezi své členy
přijímá osoby nejrůznějších povolání, bez ohledu na pohlaví, věk
a etnický původ.
Mít členy s různorodým původem a názory dává vašemu klubu
možnost lépe chápat vaši obec a její problémy a tím je váš klub
také lépe připraven nalézat řešení. Stejně důležité je podporovat
otevřenost, kdy jsou rozdílnosti respektovány, podporovány
a pojímány jako významná hodnota. Rotary je apolitické
a nábožensky neutrální; nikoho kvůli pohlaví, rase, barvě pleti,
víře, národnostnímu původu nebo sexuální orientaci
nediskriminuje.
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ÚSTŘEDÍ ROTARY
INTERNATIONAL

Rotary International je spravováno Sekretariátem, který je tvořen
generálním sekretářem a v němž je téměř 800 zaměstnanců, kteří
se věnují podpoře klubů a distriktů na celosvětové úrovni. Světové
ústředí Rotary sídlí v Evanstonu, Illinois, USA, v budově zvané One
Rotary Center. V ní je k dispozici auditorium pro 190 sedících, archiv
Rotary. Celé jedno křídlo budovy užívá exekutiva RI. Jsou tam
konferenčním místnosti sloužící členům Rady ředitelů RI a členům
Správní rady Nadace Rotary a také kanceláře Prezidenta RI a
dalších vysokých činovníků.
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V budově je také replika místnosti č. 711,
v níž se konalo setkání prvního Rotary
klubu. Sekretariát řídí také zaměstnance
v sedmi mezinárodních kancelářích
podporujících rotariány v jednotlivých
regionech. Zaměstnanci Rotary se
starají o Rotary kluby a zajišťují hladký
a efektivní chod jak Rotary International ,
tak Nadace Rotary.

VÍTE TO?
Budovu One
Rotary Center
ročně navštíví
vice než 2 000
rotariánů a
hostů. Každé
pondělí až
čtvrtek jsou

Pracovníci odboru podpory klubů a
nabízeny
distriktů (Club and District Support bezplatné
CDS) zajistí návštěvníkům prohlídku
prohlídky
centra s doprovodem a jsou připravení
s průvodci
odpovídat na vaše otázky, nebo na otázky
hovořícími
vašeho klubu. Tito pracovníci se také
řadou jazyků.
osobně účastní setkání některých klubů a
Prohlídku
distriktů. Setkávají se tam s rotariány a
objednávejte na
pomáhají s přípravou činovníků na výkon
visitors@
jejich funkce. Pracovníka CDS, který se
rotary.org.
stará o váš klub můžete vyhledat na
rotary.org/cds.
Také můžete volat na číslo Rotary Support Centra: +1-847-866-3000
nebo svou otázku poslat na supportcenter@rotary.org .
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Umístění ústředí Rotary International ústředí a dalších
mezinárodních kanceláří vidíte na mapce.
Jsou to:
• One Rotary Center: Evanston, Illinois, USA
• Kancelář pro Evropu a Afriku: Curych, Švýcarsko
• Kancelář pro Jižní Asii: New Delhi, Indie
• Kancelář pro Brazilii: São Paulo
• Kancelář pro Japonsko: Tokyo
• Kancelář pro Koreu: Seoul
• Kancelář pro Jižní Paciofik a Filipiny: Parramatta
(Sydney), New South Wales, Austrálie
• Kancelář pro jih Jižní Ameriky: Buenos Aires, Argentina
• Kancelář pro Rotary International ve Velké Británii a Irsku
(RIBI): Alcester, England, je nezávislou kanceláří, která je
k Rotary přidružena.
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NADACE ROTARY
V roce 1917 navrhl prezident Rotary Arch Klumph vytvořit
finanční jistinu určenou pro “konání dobra na světě”. Tím
stručným výrokem Klumph inspiroval založení Nadace Rotary.
Dnes Nadace Rotary pomáhá klubům a distriktům společně
pracovat a realizovat smysluplnou a dlouhodobě působící pomoc
a službu. Tato naše vysoce hodnocená a oceňovaná Nadace
vynaložila již vice než 3,7 miliard amerických dolarů na projekty,
které dlouhodobě zlepšují život lidí, kteří kdekoli na světě potřebují
získat přístup k čisté vodě, ke zdravotní péči, k základní gramotnosti
a k dalším podstatným potřebám.
Příspěvky našich členů a dalších osob věnované Nadaci Rotary nám
umožňují podílet se na dlouhodobých pozitivních změnách tam, kde
je to potřeba. U předsedy výboru pro Nadaci Rotary vašeho klubu
nebo na stránce rotary.org/donate se dozvíte, jak můžete naši
Nadaci podpořit. Pro více informací lze stáhnout Příručku Nadace
Rotary v angličtině – viz The Rotary Foundation Reference
Guide ,, případně lze absolvovat základní kurs Nadace Rotary na
stránce Learning Center.
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VYMÝTIT POLIO
NA CELÉM SVĚTĚ
Jednou z výhod členství v Rotary je, že se
můžete
cítit
hrdí
za
příslušnost
k organizaci, která skutečně mění svět. Od
roku 1985 sloužili rotariáni jako
společenství schopné mobilizovat lidi
k akcím zaměřeným na vymýcení viru
dětské obrny. Dokázali jsme motivovat
mezinárodní partnery, vlády, soukromé
organizace, místní komunity a řadu
jednotlivců ke společné snaze zbavit svět
tohoto viru. Rotary spolupracuje se svými
partnery v rámci Globální iniciativy
k eradikaci polia (GPEI), na které se podílí

VÍTE TO?
Rotary
International
začalo svůlj boj
s virem polio
v roce 1979, když
na Filipínách
odstartovalo
svůj mnohaletý
imunizační
projekt.

také Světová zdravotnická organizace (WHO), americká Centra pro
kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Fond dětí při OSN (UNICEF),
Nadace Billa a Melindy Gatesových a mnohé vlády. Společně se
snažíme dosáhnout tohoto historického cíle v oblasti veřejné péče
o zdraví. K tomuto úsilí přispívají rotariáni nejen svým volným
časem a penězi. Podílejí se na akcích sloužících k získání dalších
peněz, přimlouvají se u vlád za podporu tohoto projektu, slouží jako
dobrovolníci při očkování dětí, a snaží se o to, aby komunita, v níž
působí nebyla k tomuto projektu lhostejná. Až dosud Rotary
přispělo na celosvětové vymýcení viru dětské obrny částkou 1,6
miliard amerických dolarů, započítáme-li i příspěvek Nadace manželů
Gates, která vklad Rotary doplňuje stejným ze svých zdrojů. Tisíce
našich dobrovolníků se účastnilo Národních imunizačních dnů. Od
roku 1988 dostalo orální vakcínu proti dětské obrně více než 2 miliardy
dětí. Tím se počet výskytů obrny se snížil o 99,9 %. Nepochybně jde
o nejvýznamnější humanitární službu, kterou svět kdy zaznamenal.
Každý rotarián může na to být hrdý!
Chcete-li se dozvědět, jak podpořit úsilí Rotary v eradikaci polia virů,
podívejte se na stránky endpolio.org
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MÍROVÁ CENTRA ROTARY
Sedm předních universit světa poskytuje pokročilá studia
mírovým vyslancům Rotary – profesionálům, kteří si budují svoji
kariéru nebo se chtějí dále vzdělávat v oblasti úsilí o mírové řešení
konfliktů. Každoročně je celosvětově vybráno až 100 uchazečů
o magisterská nebo certifikovaná studia programů zaměřených
na řešení konfliktů, otázek míru a jejich prosazování
v mezinárodních vztazích. Rotary distrikty mohou každý rok
navrhnout do výběrového řízení na Rotary mírové stipendium
tolik kandidátů, kolik chtějí. Mnoho mírových velvyslanců
Rotary, jak absolventům těchto studií říkáme, se již zapojilo do
řídících funkcí ve vládách, pracuje s nevládními organizacemi,
slouží v armádách, účastní se legislativních prací, přednáší na
školách, organizuje humanitární akce, spolupracuje se soudy
a mezinárodními agenturami, jaké zřizuje například OSN.

GRANTY ROTARY
Nadace Rotary nabízí granty k podpoře humanitárních projektů,
stipendií a k podpoře týmů profesionální studijní výměny.
Globální granty jsou určeny k podpoře velkých mezinárodních
projektů, které mají dlouhodobě udržitelné dopady v alespoň
jedné oblasti působnosti Rotary. Typicky se jedná o granty
v rozsahu od 30 do 200 tisíc amerických dolarů.
Distriktní granty slouží k podpoře krátkodobějších projektů
menšího rozsahu, které pomáhají řešit bezprostřední potřeby ve
vašich obcích nebo v zahraničí.
Kluby mohou doplnit granty Nadace Rotary z distriktních
dedikovaných fondů (DDF) nebo z SHARE fondů distriktu, aby se
docílilo co nejvyšší účinnosti projektu.
Chcete-li se dozvědět více, promluvte si s předsedou vašeho
klubového nebo distriktního výboru Nadace Rotary nebo se
podívejte na stránky rotary.org/grants.
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ROTARY IMAGE
Pozitivní vnímání Rotary veřejností zvyšuje naši schopnost konat
dobro. Jako rotarián svými slovy a činy representuješ Rotary;
přihlášením se k Rotary se zavazuješ k tomu, že budeš žít
v souladu s hodnotami Rotary. Každý z nás má možnost zlepšovat
vnímání Rotary veřejností. Je třeba mluvit o Rotary, hrdě se hlásit
k tomu, že jsme jeho součástí. Vyprávěním našich příběhů
přispíváme k tomu, že Rotary je oceňováno veřejností za dobrou
práci, kterou konáme. Jako člen klubu, můžete navrhovat jeho
další členy. Promluvte si s vedením klubu, jak na to.

Toto je hlavní znak
Rotary, který má být
užíván všemi Rotary kluby
na celím světě.

ROTARY.ORG
Oficiální internetová stránka Rotary, Rotary.org, nabízí
informaci o členské základně, o nabídce stipendiích
a o událostech v Rotary. Umožňuje zapojit se on-line do akcí
rotariánů. Slouží ke sdílení příběhů pojících se ke službě Rotary
a obdobným aktivitám kdekoli na světě. Po registraci a přihlášení
se, získáte přístup k celé řadě zdrojů:
• Brand Center - je stránka obsahující návody a nabízející
příklady, jak používat znak Rotary v písemných
dokumentech k propagaci vašeho klubu, nebo vašich
projektů a dalších programů.
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• Discussion Groups - je stránka, na které si mohou
příslušníci velké rodiny Rotary vyměňovat názory
a nápady týkající se nejrůznějších záležitostí
• Grant Center - je stránka, na které lze žádat o granty
pro klub a sledovat stav jejich vyřízení
• Learning Center - je stránka nabízející on-line kursy
o Rotary a další náměty pro další profesní rozvoj
• Rotary Club Central - je stránka na níž najdete profily
a cíle klubů
• Rotary Global Rewards - je stránka, na níž lze najít
podpůrné programy pro naše členy umožňující získat slevy
na cestovní, ubytovací, stravovací a rekreační služby
• Rotary Ideas – je stránka, kde se lze dozvědět o finančních
a materiálních zdrojích, navazovat kontakty s partnery
a hledat dobrovolníky pro projekty pomoci a služby
• Rotary Showcase – je stránka, na kterou můžete umístit
sdělení o vašich dokončených projektech a z odezvy čerpat
nápady pro další vaše projekty.

Prostřednictvím registrace na portále Rotary.org se můžete také
registrovat k účasti na mezinárodních událostech a do sítí jiných
profesionálů. Chcete-li se dozvědět jak na to, stáhněte si
informaci na stránce How to Create a My Rotary Account.
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MEZINÁRODNÍ
ZKUŠENOST
Další výhodou plynoucí z členství v Rotary klubu je příležitost získávat
zkušenosti a navazovat kontakty na mezinárodní úrovni. Rotary nabízí
mnoho způsobů, jak propojovat lidi ze všech koutů světa – můžete do
rodiny přijmout studenta výměnného programu, účastnit se
mezinárodních setkání Rotary nebo navázat partnerství s klubem v
jiném státě na realizaci projektu.

KONGRES ROTARY
INTERNATIONAL
Na kongres Rotary International jsou
každý rok v květnu nebo červnu zváni
členové Rotary klubů a příslušníci jejich
rodin. Obvykle se koná v jiném městě, než
předchozí rok a účastní se ho 20 až 40 tisíc
lidí. Je oslavou Rotary a spojuje rotariány
celého světa.
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VÍTE TO?
První Rotary
Kongres se
konal
v Chicagu,
Illinois, USA,
v srpnu roku
1910.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ ROTARIÁNŮ A AKČNÍ
SKUPINY ROTARIÁNŮ
Zájmy a záliby rotariánů jsou přirozeně velmi rozmanité. Existují
dva typy uskupení, které slouží rotariánům k naplňování zájmů,
které sdílejí s ostatními kdekoli na světě: Jde o zájmová sdružení
rotariánů (Rotary Fellowships), která se soustředí na rekreační
a volnočasové aktivity a o akční skupiny rotariánů (Rotarian Action
Groups), které se zaměřují na určité oblasti pomoci a služby.
Zájmová sdružení rotariánů působí v mnoha oblastech rekreace,
sportu a dalších zálib, ať jde o tenis, hudbu, kanoistiku nebo o
profesní zájmy, jako lékařství, právo, fotografování apod. Aktivity
společenství jsou tak rozmanité, jak rozmanité jsou zájmy rotariánů.
Více viz na stránce rotary.org/fellowships.
Akční skupiny rotariánů pomáhají Rotary klubům a distriktům
plánovat a implementovat rozsáhlejší projekty, kde mohou uplatnit
své zkušenosti. Například, rotariánská akční skupina pro vodu
a hygienu (Water and Sanitation Rotarian Action Group) je
skupinou expertů, kteří pomáhají klubům a distriktům plánovat a
realizovat projekty týkajících se zdrojů vody a sanitárních
záležitostí. Akční skupina pro rodinné zdraví a prevenci AIDS
mobilizuje rotariány k pomoci tisícům postižených s nízkými
příjmy.
Více viz rotary.org/actiongroups.
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PŘÁTELSKÉ
RODINNÉ VÝMĚNY
ROTARIÁNŮ

VÍTE TO?

Přátelská rodinná výměna rotariánů
(Rotary Friendship Exchange) umožňuje
účastníkům seznamovat se s jinými
kulturami a objevovat nové pohledy na
svět. Taková výměna je skvělý způsob, jak si
najít nové přátele, jak domluvit
mezinárodní partnerství a jak posilovat
mezinárodní porozumění. Od 1. července
2017 se těchto výměn mohou účastnit
nejen členové Rotary klubů.

Rotary kluby

OBČANSKÉ SBORY ROTARY

Použijte

Občanské
sbory
Rotary
(Rotary
Community Corps - RCC) jsou Rotary
klubem
podporované
skupiny
nerotariánů, kteří chtějí pomáhat své obci
pomocí projektů služby a pomoci.
Rotariáni jim poskytují své profesní
zkušenosti, pomáhají jim, povzbuzují je a
poskytují jim organizační zázemí nebo
materiální pomoc. Členové RCC naproti
tomu přispívají svojí prací a znalostmi
potřeb obce.
Tento servisní program založený na
spoluúčasti občanů obce se poprvé
realizoval v roce 1986, aby pomohl zlepšit
životní podmínky na venkově, malých
vesnicích a v jiných komunitách.
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jsou na všech
kontinentech.
Poznat způsoby
práce Rotary
klubu v jiných
kulturních
prostředích lze
nejlépe při
návštěvě jiného
klubu.
nástroj Club
Finder na
Rotary.org,
stáhněte si
aplikaci Club
Locator nebo
se podívejte
přímo na
stránky klubu a
najděte si tam
více detailů a
kontaktní
informace.

POSILOVAT NAŠI
MLÁDEŽ
Věříme tomu, že investicí do naší budoucnosti je posilování schopností
vest jiné u mladých lidí tím, že jim umožníme nabýt potřebných
schopností a získávat zkušenosti napříč kulturami.

Rotaract members meet
yearly before the
convention.

ROTARY VÝMĚNA MLÁDEŽE
Rotary výměna mládeže (Rotary Youth Exchange) napomáhá
mezinárodnímu porozumění a navazování celoživotních
přátelství tím, že mladým lidem umožňuje poznávat jiné části
světa. Výměny mohou být dlouhodobé i krátkodobé. Krátkodobé
výměny trvají několik dní nebo i několik měsíců a obvykle se konají
v době, kdy není školní výuka. Studenti obvykle bydlí v rodinách
přijímající země, ale také se mohou účastnit tábora nebo pochodů
se studenty z jiných zemí. Při dlouhodobé výměně je student
v cizině rok, chodí tam do školy a žije v místních rodinách. Typy
výměn se liší podle distriktů, takže o výměnách ve vašem regionu
se informujte u předsedy distriktního výboru služby mládeži.
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INTERACT A ROTARACT
Interact kluby jsou pro žáky ve věku od 12 do 18 let příležitostí učit se
společně pracovat i radovat se a zároveň se učit, co je nezištná služba
a co znamená mezinárodní porozumění. Každý klub by měl realizovat
alespoň dva větší projekty za rok, jeden zaměřený na službu obci
a druhý na propagaci mezinárodního porozumění.
Rotaract kluby umožňují účast mladých lidí ve věku od 18 do 30 let
na poskytování služby a pomoci. Kladou důraz na schopnosti vést
jiné a na zapojování se do aktivit komunity. Členové Rotaract klubů
se mohou stát členy Rotary klubů a tím využívat výhod dvojího členství
do té doby, než členství v Rotaract klubu ukončí.
Interact a Rotaract kluby jsou podporovány Rotary kluby z blízkého
okolí. Zeptejte se činovníků vašeho klubu, jak se můžete zapojit,
kdybyste chtěli pracovat s místním Interact nebo Rotaract klubem.

Semináře RYLA učí
hodnotám služby a
schopnosti vést již
od raného věku

SEMINÁŘ RYLA
(ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS)
Každý rok jsou tisíce mladých lidí vybrány k účasti na semináři nebo
táboře podporovaném Rotary, kde se účastní přípravy známé pod
označením RYLA. Skupina talentovaných mladých lidí ve věku od 14
do 30 let stráví spolu několik dní. V neformální atmosféře se účastní
řízených diskuzí, vyslechnou řadu inspirativních přednášek, zapojují se
do společenských her a dalších akcí navržených tak, aby napomáhaly
osobnostnímu rozvoji účastníků a připravovaly je na vedení jiných a na
odpovědné občanství.
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ŠKOLENÍ A ZÍSKÁVÁNÍ
DOVEDNOSTÍ
Váš klub by měl svým novým členům
VÍTE TO?
nabídnout formální zasvěcení do záležitostí
Rotary a samotného klubu. K tomu lze použít
O Rotary se
také
stránku
Learning
Center
dozvíte více,
(learn.rotary.org), kde najdou mnohé z toho,
když se
co je zajímá. Další možností je připojit se k
některé diskuzní skupině Rotary. Vašemu
zúčastníte kursů
klubu je také k dispozici školení v rámci
na Rotary
distriktního
Rotary
Leadership
stránce
Institutu.Proberte s vedením vašeho klubu,
Learning
jaké jsou možnosti.
Ve vašem distriktu jsou také pro všechny
Center.
zájemce pořádány semináře na různá témata
týkající se Rotary: otázky členství, práce
s veřejností, Nadace Rotary, řízení projektů s granty aj. Ve všech
distriktech se také konají každoročně distriktní konference, kde jsou
připomínány výsledky v tom roce dosažené. Rotariáni a jejich rodiny
si tam mohou vyslechnout inspirativní projevy a zúčastnit se
společenských akcí, kde lze navázat další přátelství. Taková setkání mezi
jednotlivými členy klubů a dalšími osobami jsou skvělou příležitostí k
výměně názorů na potřeby obce a k prodiskutování námětů na potřebné
služby.
Distrikty také organizují speciální školicí akce, určené určitým
činovníkům – pro presidenty klubů a jejich sekretáře, pro
pokladníky nebo pro předsedy klubových výborů, jakož i pro ty
rotariány, kteří slouží jako asistenti guvernéra, nebo předsedají
distriktním výborům.
Pokud se takových školení zúčastníte, ať už jako přednášející či jako
posluchač, určitě se dozvíte leccos o tom, jak řídit projekty, jak mluvit
před veřejností, jak plánovat různé akce. To vám nepochybně pomůže
i ve vašem osobním a profesním životě.
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CO JEŠTĚ?
Abyste měli z členství v Rotary co největší
užitek, měli byste se do jeho činností
zapojit způsobem, který nejlépe vyhovuje
vašim zájmům. Čas a energie, kterou do
členství v Rotary investujete, se vám
bohatě
vyplatí.
Svoji
zkušenost
s členstvím v Rotary klubu můžete
významně obohatit, když se o svoje
nápady a myšlenky podělíte s vedením
klubu. Jako od člena klubu se bude i od
vás očekávat, že se zapojíte do vedení
klubu. Je jisté, že mezi aktivními členy
Rotary klubu se navazují vztahy, které
často přerůstají v celoživotní přátelství.

VÍTE TO?
Členové Rotary klubů
mohou využívat slevy
na nejrůznější služby
kdekoli na světě,
pokud použijí návod
na stránce Rotary

Global Rewards.
Více informací najdete
se na stránkách

Member Center
na Rotary.org.

Příloha A (Optimalizuj svoje zkušenosti člena klubu) obsahuje
mnoho užitečné insopirace pro aktivní účast na činnostech klubu.

Také se můžete seznámit s přehledem možností aktivního
rotariána shrnutých v naší publikaci Spojuj se ke konání dobra
(Connect for Good).

Podrobný výklad základních informací Rotary je k dispozici rovněž
v publikaci To podstatné o Rotary.
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PŘÍLOHA A:
OPTIMALIZUJ
SVOJE
ZKUŠENOSTI
ČLENA KLUBU
 Účastni se tolika setkání a akcí klubu, kolika můžeš. Pokaždé
navazuj kontakt s jinými členy nebo hosty klubu. Nabídni
dobrovolně svoje znalosti a schopnosti a ujmi se třeba role člena
výboru, zapisovatele nebo si vezmi na starost klubový portál.
 Identifikuj potřeby vaší obce a navrhni praktický projekt, který
jim odpovídá.
 Účastni se klubového programu pro vedení týmů nebo nabídni
pro jeho realizaci svoje zkušenosti
 Vyprávěj svým přátelům a kolegům o tom, co klub dělá pro obec
a zdůrazňuj přitom jakou jedinečnou příležitost poskytuje Rotary
tím, že propojuje významné osobnosti z mnoha profesí.
 Zapoj se do projektů mezinárodní služby tvého klubu
 Seznam se na internetové stránce rotary.org/showcase s tím, jaké
projekty realizuje Rotary na světě.
 Přidej se k některé diskuzní skupině na Rotary discussion group
a propoj se tak s dalšími, kdo sdílí tvoje zájmy.
 Zajímej se o názory rotariánů ve světě na stránkách
blog.rotary.org.

Rotary Basics 27

 Udržuj kontakt se současností předplacením zpravodajství
o Rotary International na rotary.org/newsletters, čtením zpráv
vydávaných tvým klubem a distriktem a připojováním se na portál
klubu i distriktu, jakož i na Rotary.org.
 Pomáhej svému klubu nebo distriktu v získávání prostředků
potřebných k eradikaci viru dětské obrny.
 Stanov si osobní cíl, pokud jde o příspěvky darované pro splnění
cíle tvého klubu v každoroční podpoře Nadace Rotary, p Nadaci
Rotary prostřednictvím programu Rotary Direct.
 Navrhni přítele nebo kolegu na členství v tvém klubu
 Zeptej se vedení klubu, jak bys se mohl zapojit do programu
výměny mládeže nebo spolupráce s kluby Interact nebo Rotaract.
 Projednej s vedením klubu, kde můžeš nejlépe využít své
zkušenosti.
 Podívej se na stránku Rotary Ideas, abys našel náměty na projekty
klubu, nebo abys mohl přispět k jinému projektu klubu.
 Umísti informaci o dokončeném projektu klubu na stránku Rotary
Showcase a inspiruj tak další tím, že s nimi sdílíš vaše úspěchy.
 Zúčastni se nejbližšího shromáždění klubu a zapoj se do přípravy
plánu činnosti klubu.
 Dobrovolně se přihlas ke spolupráci na klíčovém projektu klubu –
takovém, kterým se klub prezentuje veřejnosti.
 Kontroluj údaje na stránce MemberCenter a používej další zdroje
dostupné na Rotary.org.
 Připoj se k některému zájmovému sdružení rotariánů, kde se
setkáš s rotariány jiných zemí, abys s nimi sdílel své zájmy.
 Zúčastni se vaší distriktní konference a kongresu Rotary
International.
 Navštiv setkání jiného Rotary klubu. Dohodni svoji návštěvu
s vedením toho klubu.
 Projdi kursem na stránce Learning Center.
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PŘÍLOHA B:

ROTARY POJMY
aktivní člen
[active member]

Aktivním členem klubu je osoba zvolená
k členství na základě jejího podnikatelského
nebo profesního zařazení, která plní všechny
své závazky a úlohy a užívá všech privilegií
členství daných ústavou a stanovami RI.

oblasti působnosti
[areas of focus]

Úlohy, na které se Rotary soustředí zahrnují
úsilí o mír a prevence nebo řešení konfliktů,
prevence a léčba nemocí, péče o přístup
k vodě a hygieně, zdraví matek a dětí, základní
vzdělání a gramotnost, a společenský
i hospodářský rozvoj obcí.

Odbor podpory
klubů a distriktů
[Club and District
Support (CDS)]

Jednotka ústředí RI, jejíž zaměstnanci jsou
seznámeni s potřebami určitých regionů a
specializují se na pomoc členům, jejich
proškolení a na dodržování postupů a pravidel
Rotary.

základní dokumenty
[constitutional
documents]

Základní statutární dokumenty RI:
Ústava RI, Stanovy RI a standardní Listina zásad
Rotary klubu.
Tyto dokumenty může měnit pouze Legislativní
sněm RI.

Legislativní sněm
[Council on
Legislation (COL)]
Rada sněmu
k usnesením
[Council on
Resolutions]

Setkání zástupců Rotary klubů z více než 530
distriktů, kteří hlasováním rozhodují
o pravidlech, kterými se kluby na celém světě
mají řídit. Koná se každý třetí rok.
Elektronicky zprostředkované jednání [členů
Legislativního sněmu], které hlasováním
rozhoduje o navržených usneseních, kterými
jsou vyjadřovány názory a sdělována
doporučení Radě ředitelů RI.
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distriktní
konference
[district conference]

Každoroční setkání k zhodnocení úspěchů
distriktu, na němž jsou také přijímána
distriktní usnesení. Je otevřeno všem členům
Rotary v distriktu.

distriktní
dedikovaný fond
[District Designated
Fund (DDF)]

Prostředky, které má distrikt k dispozici pro
financování projektů:
Jedná se o 50 % příspěvků odvedených před
třemi roky distriktem do sdílené části
průběžného fondu [Annual Fund-SHARE]
navýšené o 50 % využitelného výnosu
z prostředků odvedených distriktem do sdílené
části nadačního jmění [Endowment FundSHARE] Nadace Rotary

distriktní guvernér
[district governor
(DG)]

Činovník RI, který spolupracuje
s distriktním týmem na vedení distriktu,
motivuje a školí kluby a umožňuje jim
přístup ke zdrojům RI.

příští distriktní
guvernér (DGE)
[district governorelect (DGE)]

Osoba vybraná k tomu, aby sloužila jako
distriktní guvernér (DG) v příštím
rotariánském roce.

nominovaný
distriktní guvernér
[district governornominee (DGN)]

Osoba, která má sloužit jako distriktní
guvernér za dva roky. Distrikt má nominovat
svého budoucího guvernéra 24 měsíců
předem. Taková osoba se pak stává
nominovaným distriktním guvernérem (DGN).
V roce předcházejícím roku, kdy má převzít
funkci DG zastává tato osoba funkci příštího
distriktního guvernéra (DGE).

distriktní výbor pro
členství
[district membership
committee]

Distriktní výbor, který určuje strategii pro
posilování členské základny a doporučuje ji
klubům v distriktu.

předseda distriktního
výboru pro Nadaci
Rotary
[district Rotary
Foundation committee
chair (DRFC)]

Předseda distriktního výboru, který poskytuje
klubům informace o Nadaci Rotary a vede je
k tomu, aby podporovaly její program
a činnosti.

distriktní školicí
shromáždění

Školicí akce, na níž jsou příští
činovníci klubů připravováni na
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(district training
assembly]

výkon své funkce.

zonální koordinátoři
kampaně End Polio
Now
[End Polio Now zone
coordinators]

Regionální činovníci RI, kteří poskytují
informace potřebné pro realizaci místních snah
o eradikaci viru dětské obrny v rámci celosvětové
kampaně RI známé pod označením End Polio
Now -Vypořádejme se s dětskou obrnou teď!

Poradce pro dary do
nadačního jmění pro
mimořádné dary
[endowment/ major
gifts adviser
(E/MGA)]

Regionální činovník RI, který je expertem
v záležitostech týkajících se mimořádných darů a
darů do nadačního fondu Nadace Rotary.

rodina Rotary
[family of Rotary]

Rodina Rotary zahrnuje všechny nerotariány,
které ovlivnily činnosti Rotary, včetně
absolventů programů Rotary a lidi, kteří mají
výhody z programů Rotary.

generální sekretář
[general secretary]

Vedoucí Sekretariátu RI, generální sekretář, řídí
zaměstnance pracující v ústředí RI a mezinárodní
kanceláře Rotary.

Školicí seminář pro
příští guvernéry
[governors-elect
training seminar
(GETS)]

Každoročně pořádaný školicí seminář pro
příští distriktní guvernéry, na němž se na svoji
funkci připravují pod vedením regionálních
činovníků.

čestný člen
[honorary member]

Jde o členy klubů, kterým se také říká čestní
rotariáni a kteří mají právo navštívit kterýkoli
Rotary klub, ale nemohou hlasovat nebo sloužit
jako činovníci klubu. Kluby mohou za své čestné
členy zvolit také osoby, které se nějak
vyznamenaly v humanitárních úsilích nebo
jinak přispěly k propagaci hodnot Rotary.

Interact

Jde o kluby určené pro žáky a studenty ve věku
od 12 do 18 let, kteří mají zájem něco konat
společně s dalšími v obci nebo ve škole.
Členové Interact klubů se radují z toho, že
mohou sami nějak pomoci jiným a více se
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dozvědět o světě. Interact kluby jsou
podporovány Rotary kluby.
mezinárodní
shromáždění
[International
Assembly]

Mezinárodní školicí akce RI, na které se
příští distriktní guvernéři, známí jako DGE,
ze všech distriktů společně připravují na
výkon funkce guvernéra.

Průvodce pravidly RI
[Manual of
Procedure]

Souhrn platných znění základních pravidel a
statutárních dokumentů RI, upravených každý
třetí rok na základě rozhodnutí Legislativního
sněmu RI.

Oficiální seznam
[Official Directory]

Publikace obsahující informace o Radě
ředitelů RI, o členech správní rady Nadace
Rotary a výborů RI. Dále je v ní seznam zón,
asociací absolventů, společenství a akčních
skupin rotariánů. Elektronická verse obsahuje
také kontaktní informace více než 35 tisíc
Rotary klubů.

Paul Harris Fellow

Nositelem označení Paul Harris Fellow se
stává osoba, která přispěje Nadaci Rotary
částku v hodnotě 1 000 amerických dolarů
jako vklad do průběžného fondu, do
nadačního jmění, na kampaň PolioPlus, nebo
na schválené granty. Nadace vyjadřuje své
uznání medailí, odznakem a potvrzením nositele
označení Paul Harris Fellow.

Společenství Paula
Harrise
[Paul Harris Society]

Členové Společenství Paula Harrise se
zavazují darovat každoročně Nadaci Rotary
dar v hodnotě alespoň 1 tisíc amerických
dolarů, jako příspěvek do průběžného fondu,
na kampaň PolioPlus, nebo na schválené
granty Nadace Rotary.

PolioPlus

Program zahájený Rotary International
v roce 1985 zaměřený na zvládnutí
problematiky vymýcení dětské obrny
hromadnou vakcinací dětí.

Školicí seminář pro
nastupující
prezidenty klubů
[Presidents-Elect
Training Seminar

Seminář pořádaný na distriktní úrovni, na
němž se na svoji funkci připravují a se svými
povinnostmi seznamují příští prezidenti
klubů, nastupující v následujícím
rotariánském roce.
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(PETS)]
Kvórum
[quorum]

Minimální počet účastníků na jednání, který
musí být přítomen, aby se mohlo hlasovat
o přijetí nějakého rozhodnutí. Doporučené
stanovy Rotary klubu předpokládají, že by to
měla být jedna třetina členů klubu, pokud
klub přijímá rozhodnutí a většina členů
představenstva, pokud přijímá rozhodnutí.

regionální činovníci
[regional leaders]

Regionálními činovníky jsou koordinátoři Nadace
Rotary, koordinátoři Rotary, koordinátoři Rotary
pro práci s veřejností a poradci pro mimořádné
dary a dary do nadačního fondu Nadace Rotary.

regionální
koordinátor Nadace
Rotary
[regional Rotary
Foundation
coordinator
(RRFC)]

Regionální činovník, který propaguje granty
Nadace Rotary, pomáhá s jejich realizací a se
získáváním dalších prostředků na realizaci,
programů týkajících se PolioPlus a mírových
center Rotary.

ředitel RI
[RI director]

Rotarián sloužící jako člen Rady ředitelů RI ve
dvouletém funkčním období. Ředitele na
funkci navrhuje klub působící v zóně, do níž
klub náleží, je však volen na setkání všech
klubů zóny a pak representuje všechny kluby
zóny vůči vedení a administrativě Rotary.

prezident RI
[RI president]

Rotarián, který stojí v čele celosvětové
organizace Rotary International po dobu
jednoho roku.

zvolený prezident RI
[RI president-elect]

Rotarián, který bude stát v čele celosvětové
organizace Rotary International v příštím
rotariánském roce.

Rotaract

Kluby mladých lidí ve věku od 18 do 30 let
působící na universitách a v obcích a které
organizují projekty pomoci a služby, připravují
své členy na vedení jiných a rozvíjejí jejich
profesní způsobilost a také se společně baví.
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Rotaract kluby jsou podporovány Rotary kluby,
ale spravují se a užívají prostředky nezávisle.
rotarián
[Rotarian]

Aktivní člen Rotary klubu.

akční skupiny
rotariánů
[Rotarian Action
Group (RAG)]

Autonomně operující skupina rotariánů, členů
jejich rodin, účastníků programů a absolventů
dřívějších programů RI, kteří jsou experty
v určité oblasti, jako např. poskytování mikropůjček, zajišťování čerstvé vody a hygieny a kteří
radí klubům a distriktům s plánováním a
realizací projektů pomoci a služby.

absolventi programů
Rotary
[Rotary alumni]

Osoby, které se účastnili některého
z následujících programů: Interact, Rotaract,
Rotary výměna mládeže, výměna týmů
profesionálů nastupující generace, RYLA,
stipendia na studia v mírových centrech Rotary,
stipendia Rotary (financovaná z globálních
nebo distriktních grantů), profesní školicí týmy
a další podobné programy.

pochvala Rotary
[Rotary Citation]

Ocenění udělované klubům, které splnily
zvláštní cíle stanovené prezidentem RI.

občanské sbory
Rotary
[Rotary Community
Corps (RCC)]

Skupiny nerotariánů, kteří s námi sdílejí
odhodlání pomáhat a sloužit, plánovat a
realizovat projekty ve své obci a kteří
podporují projekty místního Rotary klubu.

koordinátor Rotary
[Rotary coordinator
(RC)]

Regionální činovník jmenovaný prezidentem
RI, který nabízí svoji podporu a doporučuje
praktickou strategii směřující ke zlepšení
členské základny klubu a k udržení
angažovanosti členů.

zájmová sdružení
rotariánů
Rotary Fellowships

Mezinárodní sdružení rotariánů, která jim
umožňují sdílet své profesní a volnočasové
zájmy. Jako příklad může posloužit
Mezinárodní lyžařské sdružení rotariánů
[International Skiing Fellowship of Rotarians].
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přátelské rodinné
výměny rotariánů
[Rotary Friendship
Exchange]

Mezinárodní výměny návštěv rotariánů
a nerotariánů včetně jejich manželek, které
jsou financovány z vlastních prostředků
účastníků.

globální nabídky
rotariánům
[Rotary Global
Rewards]

Rotary program sdílených výhod pro členy
Rotary a Rotaract klubů, který nabízí slevy
na zboží a služby, včetně kultury a zábavy,
cestování, obchodu, pojištění a stravování.
Rotariáni mohou také sami v rámci tohoto
programu inzerovat své nabídky.

Rotary International
(RI)

Označení odkazující na celou organizaci, ne
však na Nadaci Rotary

RI ve Velké Británii a
Irsku
[Rotary International
in Great Britain and
Ireland (RIBI)]

Organizačně nezávislá složka Rotary
International, která se v některých záležitostech
podřizuje rozhodnutím vyplývajícím z Ústavy RI.

kongres Rotary
International
[Rotary International
Convention]

Každoročně svolávané do různých měst světa
velké shromáždění, které je oslavou úspěchů
Rotary a na němž jsou oznamovány nové
skutečnosti a vyprávěny inspirativní příběhy
umožňující dozvědět se o Rotary více.

koordinátor Rotary
pro práci s veřejností
[Rotary public image
coordinator (RPIC)]

Regionální činovník jmenovaný prezidentem
RI, který uplatňuje svoje zkušenosti v práci
s veřejností a s médii a komunikační
schopnosti a může tak radit klubům, jak
pracovat s veřejností.

vedoucí činovníci
Rotary
[Rotary senior
leaders]
rotariánský rok
[Rotary year]

Současní, nastupující a předchozí činovníci
Rotary, minulí prezidenti RI, členové Rady
ředitelů RI a členové správní rady Nadace
Rotary.
Období od 1. července (1/7) do 30. června
(30/6) následujícího roku.

seminář RYLA
[Rotary Youth
Leadership Awards
(RYLA)]

Program přípravy na vedoucí role
organizovaný kluby, distrikty nebo
skupinami distriktů pro studenty a mladé
dospělé.

sekretariát RI

Zaměstnanci Rotary International a Nadace
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[Secretariat]

Rotary pracující na celosvětovém ústředí RI
a v mezinárodních kancelářích Rotary řízení
generálním sekretářem RI.

SHARE

Systém, podle kterého jsou převáděny
příspěvky Nadaci Rotary na granty a programy.

Nadace Rotary
[The Rotary
Foundation (TRF)]

Charitativní nástroj Rotary, zřízený k podpoře
humanitárních a vzdělávacích aktivit. Nadace je
zvlášť pověřena podporou snah o skoncování
s virem polio a o zachování míru. Rotariáni a
přátelé Rotary podporují práci nadace svými
dobrovolnými dary. Nadace pomáhá zbavit se
dětské obrny na celém světě, financuje projekty
klubů prostřednictvím grantů a zapojuje se i do
dalších globálních iniciativ.

člen správní rady
Nadace
Rotary[trustee]

Člen správní rady Nadace Rotary jmenovaný
do funkce zvoleným prezidentem RI.

profesní výměnný
tým
[vocational training
team]

Tým profesionálů, který cestuje do ciziny
s cílem rozvinout profesní kapacitu svých
členů nebo komunity, kterou navštěvuje.

zóna RI
[zone]

Seskupení klubů vymezené Radou ředitelů RI
v souladu se Stanovami RI za účelem volby
členů nominačního výboru pro výběr
prezidenta RI a pro nominaci členů Rady
ředitelů RI.
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