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R o z š i ř u j s i s v é v ě d o m o s t i o R o ta r y !

Tucet způsobů, jak
je získat a také uplatnit

Využij svého členství v Rotary co nejlépe.
Jak na to:
Otevři si na internetu stránku www.rotary.org/
myrotary a klikni na Member Center. Dozvíš se
tam vše o výhodách poskytovaných rotariánům při
cestování (ceny hotelů, stravování, půjčovné za auto
apod.).
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Zjisti si, jaké potřeby má obec, v níž žiješ, a se
svým Rotary klubem pak zpracuj vhodný projekt,
jak jí napomoci.
foto : rotary international
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Na adrese www.rotary.org/grants se dozvíš, jak
je možné požádat o grant potřebný k uvedení
tohoto projektu v život.
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Programy pro mladé vedoucí pracovníky
ROTARACT
Servisní kluby ROTARACT slouží mladým ve věku 18 až 30
let k výměně nových nápadů, k plánování aktivit a projektů
a k zapojení do života společnosti. Rotaract kluby jsou
společenstvím mladých, kteří mají zájem o pozitivní rozvoj
společnosti přípravou akčních projektů, zájmových sdružení
a společenských aktivit. Jsou příležitostí k odbornému
rozvoji a k mezinárodnímu propojení mladých vedoucích
pracovníků. Na aktivitách těchto klubů se mohou podílet
i jiní mladí odborníci či studenti vysokých škol.

Znáš nějakého mladého vedoucího pracovníka?
Pověz mu o programech Rotary, jakými
jsou kluby Interact, Rotaract, RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) a o rotariánské výměně mladých.
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INTERACT
Servisní kluby INTERACT jsou určeny pro mladé lidi ve
věku od 12 do 18 let, takže se s nimi setkáte na středních
i vysokých školách nebo přímo v obcích. Členové INTERACT
klubů se zabývají mezinárodními i místními projekty
služeb a pomocí za podpory místních Rotary klubů, které
je sponzorují. Získávají tak cenné řídící a organizační
zkušenosti, které pak uplatňují ve prospěch své obce.

Seznam se s životem jiných klubů. Víš o tom, že
tě vždy rádi přivítají, navštívíš-li jejich pravidelné
setkání kdekoliv na světě? Na adrese www.rotary.org
využij vyhledávače „Club Finder“ nebo „Club Locator“.
Získáš tam informace, které budeš při své cestě
k návštěvě místního klubu potřebovat.
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Rotariánská výměna mladých
Studentům středních škol ve věku od 15 do 19 let umožňují
rotariáni získávat nové vědomosti v zahraničí. Po dobu svého
zahraničního studia v trvání několika týdnů až po jeden rok
se stávají mladými velvyslanci své země. Jejich sponzory
a hostiteli jsou členové Rotary klubů.

RYLA
Program RYLA (Rotary Youth Leadership Award) je určen
k rozvoji řídících schopností mladých lidí bez jejich
věkového omezení. Typickým příkladem jsou semináře
pro středoškoláky, vysokoškoláky i pro mladé odborníky,
které organizuje distrikt a spojuje je s výměnou zkušeností
a s týmovou spoluprací. Účastníci pak mohou uplatnit
nabyté zkušenosti v místě svého bydliště.

V klubu se ujmi vhodné funkce, která ti
bude vyhovovat. Každý klub potřebuje nové
pracovníky. První krok však udělej sám a poptej se, kde
můžeš svému klubu pomoci.
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STIPENDIA
Mírová stipendia Rotary
Společenství Rotary International nabízí každoročně
svá stipendia pro nejnadanější mladé odborníky k jejich
studiu v Mírových centrech Rotary. Jsou vedeni k tomu, aby
prosazovali mír ve světě. Mnozí absolventi se pak ve své
zemi stávají vedoucími osobnostmi ve vládních orgánech,
v armádě, v prosazování právních norem nebo v nevládních
či mezinárodních organizacích, například ve Světové
bance OSN. Stipendium pokrývá veškeré náklady spojené
s ubytováním, stravou, s veškerými poplatky i s dopravou
a se studiem přímo v terénu. Více se dozvíte na adrese
www.rotary.org/peace-fellowships.
Stipendia financovaná klubem nebo distriktem
Svá stipendia může vyhlásit i Rotary klub nebo distrikt
a financovat je s přispěním např. distriktního grantu
(pro jakýkoliv typ studia) nebo globálního grantu (jde-li
o vysokoškolské studium v některé zájmové oblasti RI).
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Rotary A polio
V boji za vymýcení polia – dětské obrny – přispělo
celosvětové společenství Rotary International až dosud
pozoruhodnou částkou 1,4 miliardy US dolarů, takže více
než 2 miliardy dětí ve 122 zemích mohly být očkovány
proti infekci. V současnosti se snažíme získat každoročně,
až do roku 2018, dalších 35 milionů US$ k vymýcení polia,
k nimž pak Nadace Billa a Melindy Gatesových přidá ještě
dvojnásobek této částky. Víc informací získáte na adrese
www.endpolionow.org.

Zúčastni se nejbližšího Světového
kongresu RI, abys využil inspirujících
rozhovorů s představiteli RI, s významnými osobnostmi
a s aktivními rotariány z celého světa.To je také
ta nejlepší cesta, jak pochopit smysl a cíle Rotary.
Zaregistruj se na adrese www.riconvention.org.
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Podílej se na historickém vývoji a sám přispěj
k celosvětovému vymýcení dětské obrny.
Zjisti si, jak lze program PolioPlus podpořit, a zapoj se
do něho na adrese www.endpolionow.org.

photographer name / Rotary international
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Využívej informací poskytovaných na
adrese www.rotary.org/brandcenter, které ti
napomohou při komunikaci, ke spolupráci se svými
přáteli a k další inspiraci.
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Setkávej se s dalšími přáteli, usilujícími
o prohlubování rotariánského přátelství
prostřednictvím zájmových sdružení (Rotarian
Fellowships) a Skupin aktivistů (Rotarian Action
Groups).
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CENTRUM PRO ZNAČENÍ
AKTIVIT ROTARY
Centrum pro systematické značení slouží k tomu, aby
rotariánům napomáhaly jednotně označovat vizuálně
i hlasově všechny rotariánské aktivity a zprávy o nich. Jejich
jednotné a soustavné značení emblémem Rotary výrazně
napomáhá k upevňování všeobecného povědomí o Rotary
a jeho všeobecné známosti. Navštivte naši stránku
www.rotary.org/brandcenter, kde naleznete všechny
potřebné předlohy a šablony emblému Rotary.

Zapoj se do sociálních médií, jako je Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Flickr
a další, nebo do rozhovorů na www.rotary.org/
socialnetworking.
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1

používejte logotypy Rotary, Nadace Rotary, Rotaract,
	Interact

Podporuj Nadaci Rotary. Z příspěvků všech rota
riánů jsou financovány mnohamilionové granty,
napomáhající humanitárním službám po celém světě.
Více informací získáš na adrese www.rotary.org/give.
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2

vytvořte si logo svého Rotary klubu či distriktu

3

najděte si pravidla pro využívání hlasové a vizuální
identifikace

4

přizpůsobte si šablonu pro řešení brožury svého klubu

5

vytiskněte si noviny, prezentaci či šablony pro záhlaví
své klubové korespondence
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Proč jsi se stal rotariánem/rotariánkou?
Rotariánům po celém světě jsme položili otázku, proč se stali
členy svého klubu a proč si své členství ponechali i nadále.
Přihlásil jsem se za člena Rotary klubu, abych se
zapojil do našich humanitárních projektů, a své
členství jsem si udržel, abych se mohl radovat ze
setkávání s tvářeni našich dárců, chystáme-li nějaký
další projekt.
Chibuzo Hilary Asogwa

Rotary Club of Ekulu, Nigérie

Měla jsem snahu oplatit své obci i celému světu to, pro mne udělaly.
Můj otec byl rotariánem, takže jsem se o Rotary mnoho dozvěděla.To
bylo asi před devíti roky. Myslím, že nejcennější je přátelství nejen se
členy našeho klubu, ale i se všemi rotariány, s nimiž jsem se už setkala,
ať kdekoliv na světě.
Elizabeth Cohoe

David Shaw

Rotary Club of Thornton-Cleveleys,
Anglie

Rotary Club of Cataraqui-Kingston, Ontario, Kanada

Stala jsem se členkou Rotary
klubu, abych se v naší obci
odlišila od ostatních. A členkou
jsem zůstala už jen proto, že
tu stále ještě jsem.

Jsme párem handicapovaných
a oba jsme rotariáni. Dobře víme,
že nás naši přátelé vnímají stejně,
jako kdybychom handicapovaní
nebyli a že nás přivítali,
abychom společně přispívali ve
prospěch naší obce.Tak to také
vnímáme po dobu více než 10 let.

Stal jsem se členem Rotary poté, co jsem se zapojil do projektu na
pomoc po tsunami na Srí Lance v roce 2005.To byl také můj první
kontakt s naším Rotary klubem. Oddanost jeho členů v jejich snaze
pomoci svým bližním na mne zapůsobila natolik, že jsem požádal
o členství ve svém klubu ve Stockholmu hned, jakmile jsem se zase
vrátil domů do Švédska.

Heather R. Klein

Nicholas Thompson

Rotary Club of Alleghany County,
N.C., USA

Rotary Club of Stockholm International, Švédsko

Do Rotaract klubu mě přilákali mí přátelé, ale i touha po cestování a zájem o můj další rozvoj. Po 10 úspěšných
letech v Rotaract klubu jsem povýšil a stal se rotariánem. Napomohlo mi k tomu jak úzké spojení s celou rodinou
Rotary, tak i způsob, jakým se projekty našeho klubu uskutečňují a to ve prospěch společnosti jako celku.
Saket Gadkari

Rotary Club of Thane Hills, Indie
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Posadil jsem se a zamyslel se, kolik času jsem musel vynaložit, chtěl-li jsem něco dokázat.
A jak by to bylo snazší, kdybych byl členem klubu a nemusel to dělat sám. Proto jsem se
svou činností připojil ke svým známým a natrvalo jsme se tak stali přáteli. Je to prima,
cestovat a hned tam mít přátele, ať přijedu kamkoliv.
Aur Beck

Rotary Club of Carbondale Breakfast,
Illinois, USA
Řečeno popravdě – stal jsem se
rotariánem z obchodních důvodů.
Ale zůstal jsem jím pro přátelskou
atmosféru v našem klubu i díky
jeho aktivitám.
Craig Howie

Rotary Club of Whitby Sunrise,
Ontario, Kanada
Stal jsem se rotariánem, abych
pomáhal utlačovaným. A zůstal jsem
nadále členem klubu, protože mě to
bavilo a našel jsem v něm své nové
přátele.

Čím více toho vykonám, tím více toho nepřestávám dostávat zpět.
Setkávání s rotariány, osobní rozvoj, skvělí přátelé, radost z poskytnuté
služby. Společenství Rotary – to je dar, který nás stále obohacuje.
Raewyn Kirkman

Rotary Club of Waikato Sunrise,
Nový Zéland

Podělte se o svůj příběh!
Řekněte nám, proč jste členy
Rotary:

Společenství Rotary mě inspiruje,
abych se podílel na některých
humanitárních projektech. Můj
klub tvoří výbornou základnu
pro poskytování služeb a pro
navazování nových přátelství.
Sayeed Chaudhury

Rotary Club of Sonargaon Dhaka,
Bangladéš

Nze Anizor

Rotary Club of Trans Amadi, Nigérie

Jsme tu, abychom
pomáhali
Je toho mnoho, co se o Rotary
můžeme pořád dozvídat. Stále tu
jsou vedoucí pracovníci, aby vám
zodpověděli vaše otázky, buď
po telefonu, nebo e-mailem od
8.30 dopoledne až do 17. hodiny
odpolední místního času.
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Rotary International and The Rotary
Foundation
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201 USA
Telefon: 847-866-3000
Volné volání – bez poplatku: 866-976-8279
E-mail: RotarySupportCenter@rotary.org
Fax: 847-328-4101
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membership.minute@rotary.org
facebook.com/rotary

twitter.com/rotary

