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ětská obrna byla celosvětově vymýcena již z 99 %.
Nevyskytuje se již dokonce ani v Indii. Jsme nyní
blíže než kdykoliv předtím k tomu, že dosáhneme
svého cíle – světa bez této mrzačící nemoci.
Ovšem dospěli jsme k nouzovému stavu: nedostává se
nám potřebných finančních prostředků, abychom svůj
úkol dokončili. Potřebujeme proto využít i sítě kontaktů
vás všech, které by napomohly definitivnímu vymýcení
polia. S prosazením tohoto cíle si však neporadí pouze
malá skupina zkušených vedoucích osobností Rotary.
Záleží doslova na každém z nás, abychom se ujistili,
že téma POLIO je na programu celého světa. Napište
proto představitelům své vlády, využijte své sociální sítě
k rozšíření tohoto slova. Podepisujete-li se na e-mailu,
uveďte vždy u svého jména adresu www.endpolionow.
org. Uspořádejte slavnostní dobročinnou akci, abychom
mohli přispět k pokrytí částky 700 milionů dolarů*), které
se nám stále nedostává. V této tiskovině najdete několik
tipů, které vám napomohou uplatnit i váš hlas. Další
nástroje, například vzorový dopis nebo grafiku, najdete
na adrese www.endpolionow.org. Společně tak
dosáhneme svého cíle – světa bez dětské obrny.
*) ÚDAJ K ŘÍJNU 2012
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JUDITH DIMENT

J

gramu PolioPlus v Spojenom kráľovstve vyzbierala už

Spojili ste niektorú zo svojich propagačných aktivít s nie
ktorým z hlavných podujatí v rámci olympijských hier?

tisíce libier, zorganizovala podujatia na vysokej úrovni

Môj pôvodný zámer bol usporiadať propagačné podujatie v rámci

a podnietila rotariánov v rámci dištriktu propagovať

olympijských hier. Bolo by to však podujatie jedno z milióna. Tým,

myšlienku eradikácie detskej obrny. Je členkou Rotary

že sme naše propagačné aktivity prepojili s úvodným dňom para

udith Diment ako poradkyňa pre národnú podporu pro

klubu Windsor St. George v Anglicku. Vedie vlastnú poradenskú

lympijských hier, výrazne sme sa zviditeľnili.

spoločnosť zameranú na vzťahy s verejnosťou, kde zúročuje

Išlo čisto o podujatie s cieľom šíriť povedomie?

roky skúseností z oblasti marketingu, komunikácie a prípravy

Spočiatku sa propagácia v rámci paralympiády nespájala so

podujatí. Judith Diment spolu s multidištriktným tímom ro

získavaním finančných prostriedkov. Ale po jednaniach s Paki

tariánov sa chopili príležitosti spropagovať PolioPlus aj v roku

stanským paralympijským výborom sme sa rozhodli získať

2012, keď Londýn hostil olympijské a paralympijské hry. Jej sil

prostriedky pre paralympionikov pochádzajúcich z veľmi

nou motiváciou bolo úsilie získať chýbajúce prostriedky na boj

skromných pomerov. Keď som sa dozvedela o istom športovcovi

proti detskej obrne oslovovaním predstaviteľov vládneho

z Nigeru, ktorý si musel požičať invalidný vozík, aby mohol

aparátu a šírením osvety o nutnosti odstránenia tohto vírusu.

súťažiť, povedala som si, že s tým musíme niečo urobiť. Uspo
riadali sme aukcie, na ktorých sa vyzbieralo dovedna 4 500 li

Aké kroky ste podnikli, aby ste maximálne využili
príležitosť propagácie boja proti detskej obrne na podu
jatiach, akými sú olympijské či paralympijské hry?

bier. Dve tretiny z tejto sumy putovali na podporu paralympij
ských tímov a jedna tretina na program boja proti obrne.

prepojenie medzi paralympiádou a detskou obrnou. Urobili

Máte talent na prípravu podujatí a ich zorganizovanie vo
výnimočných priestoroch, ako napríklad večera na Windsor
skom zámku. Ako ste získali vstup do týchto priestorov?

sme si prieskum o paralympionikoch postihnutých detskou obr

Na istom podujatí som sa stretla s kastelánom Windsorského

nou. Vďaka spolupráci s Britsko-Pakistanskou nadáciou som

zámku a jeho manželkou. Spýtala sa ma na moje dovolenkové

nadviazala kontakty s Pakistanským paralympijským výborom.

plány. Povedala som jej, že idem do New Orleans na kongres Ro

Zariadila som, aby paralympionici, z ktorých niektorí mali

tary International, pretože tam vystúpi Bill Gates a ja si jeho pre

detskú obrnu, sa zúčastnili na našom podujatí. Keďže bolo leto,

jav rada vypočujem. Následne som manželom rozprávala o Billovi

usporiadali sme anglickú záhradnú slávnosť. Zúčastnili sa jej

Gatesovi a programe na odstránenie detskej obrny a tiež

členovia paralympijských výprav z Pakistanu, Nigeru a Haiti.

o nedostatku finančných prostriedkov na tento program. Kaste

Chceli sme poukázať na to, že obrna stále predstavuje problém

lán sám navrhol, že by mohol pomôcť s usporiadaním večere na

nielen v Pakistane ale aj inde.

Windsorskom zámku, a požiadal ma, aby som poslala potrebné

Rozhodla som sa usporiadať podujatie, ktoré by poukázalo na
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DŮVODŮ,
PROČ VYMÝTIT
POLIO
(1)
ZACHRAŇUJEME ŽIVOTY
Odborníci prohlašují, že budeme-li pouze kontrolovat výskyt polia
namísto usilovat o jeho vymýcení, více než 120 milionů dětí ve
věku do pěti let může být v příštích 40 letech obrnou zmrzačeno.

(2 )

MŮŽEME TOHO DOSÁHNOUT
Máme nástroje, jak polio vymýtit, a prostředky, jak
všechny děti na světě ochránit. Nová bivalentní vakcína je
úspěšně cílena na dvě ohrožující formy polia v jediné dávce.

(3)

JE TO VHODNÁ INVESTICE
Nezávislá studie uveřejněná v lékařském časopisu VACCINE
odhaduje, že 9 miliard amerických dolarů investovaných do
celosvětového úsilí o vymýcení polia přinese v příštích 20 letech
hospodářský zisk ve výši 40 až 50 miliard.

(4)

POSÍLÍME CELÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍ
PÉČE
Díky našemu úsilí o vymýcení polia byla ve všech zemích
vybudována účinná síť sledující výskyt nemocí a napomáhající
i jiným zdravotním opatřením, jako např. očkováním proti
neštovicím nebo distribucí sítí nad postele proti hmyzu a tablet
k odčervení.

(5)

URČUJE TO NAŠE DALŠÍ MOŽNOSTI
Naše schopnost ochránit před dětskou obrnou doslova každé dítě
na světě je dokladem toho, že se nám může zdařit i naše další
4

iniciativa, zaměřená na zdravotnictví ve světě.
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informácie. Skontaktoval ma s ďalšími pracovníkmi správy
zámku a spoločne sme zorganizovali podujatie pre 70 ľudí
v Rezidencii svätého Juraja na Windsorskom zámku.

Ako celé podujatie prebiehalo?
Na príprave podujatia som spolupracovala s riaditeľom RI
Allanom Jaggerom, ktorý napokon celý večer slávnostne
otvoril. Prezident RI [2011-12] Kalyan Banerjee mal prího
vor. Ďalším významným hosťom, ktorý sa prihovoril prítom
ným po večeri, bol Fergus Walsh z BBC – lekár
korešpondent, ktorý pôsobil v Indii a Nigérii a nafilmoval
kampaň na podporu boja proti detskej obrne. Hovoril
o detskej obrne v globálnom kontexte a premietol svoje
zábery. Na večeru sme pozvali mnoho prominentných
podnikateľov a zástupcov médií. Vyzbierali sme 35 000 li
bier a ďalších 7 500 libier vo forme matching financovania
britskou vládou.

Večera na Windsorskom zámku sa konala v roku
2012 krátko po februárovom vyhlásení, že India už
nie je krajina s endemickým výskytom detskej obrny.
Načasovali ste zámerne toto podujatie hneď po
vyhlásení eradikácie detskej obrny v Indii, aby ste
získali pozornosť médií?
To bola šťastná náhoda. Vedeli sme, že kampaň proti
detskej obrne v Indii je veľmi úspešná, ale niekedy treba
mať aj trochu šťastia.

Ako podnecujete kluby vo vašom regióne k šíreniu
povedomia o boji s detskou obrnou a k získavaniu
finančných prostriedkov na odstránenie detskej obrny?
Musíte ísť príkladom. Tento rok zastávam aj funkciu
dištriktnej guvernérky. Pri príležitosti Svetového dňa boja
proti detskej obrne som navštívila všetky kluby v dištrikte
a zorganizovala som menšie podujatie pre média. Od RI
sme získali PR grant, ktorý som použila na publikáciu
12-stranových novín pre verejnosť v náklade 25 000 kusov.
Hlavný článok bol venovaný detskej obrne. Požiadala som
kluby, aby distribuovali tieto výtlačky a diskutovali s ľuďmi
o detskej obrne. Akcia sa konala vo februári a náklad sme
distribuovali počas štyroch týždňov – 25 000 výtlačkov
je dosť náročné na distribúciu. V minulom roku sme ana
lyzovali, aký vplyv mala táto akcia na dištriktné webové
stránky a Facebook. V danom období sa zaznamenal
vrchol návštevnosti stránky, ešte väčší záujem sa prejavil
na Facebooku.

Ako využívate vo svojej propagačnej činnosti
sociálne médiá?
Keďže už nepatrím k najmladším ročníkom, fenomén sociál
nych médií ma nesprevádzal od skorého veku, takže som sa
musela naučiť využívať tieto formy komunikácie. Využila
som aj odborné poradenstvo, aby som vyťažila z tejto formy
oslovenia ľudí čo najviac. Zameriavam sa na konkrétnu
problematiku, všeobecným neadresným diskusiám sa vy
hýbam. Mám účet na Twitteri, ktorý vyžívam výhradne na
kampaň programu PolioPlus. Tento spôsob komunikácie je
veľmi účinný. Ľudia, s ktorými som prostredníctvom Twitte
ru v kontakte, majú niečo do činenia s detskou obrnou.

Spontánne tak budujete globálnu komunitu ľudí, ktorí majú
spoločnú reč. Facebook využívam výhradne na účely súvisi
ace s výkonom funkcie dištriktnej guvernérky, nie na osobné
účely. Moje správy z Twitteru sa zobrazujú aj v mojom pro
file na Facebooku.

Máte kontakty na vplyvných ľudí. Čo by ste povedali
rotariánovi, ktorý sa chce pričiniť o získanie
finančných prostriedkov alebo spropagovať program
PolioPlus na odstránenie detskej obrny, ale nemá
také kontakty ako vy?
Lepšie než napísať neosobný list je požiadať o podporu
priateľov, rodinných príslušníkov, či obchodných partnerov,
aby ste sa dostali k významnej osobe. Ak niekoho oslovu
jete písomnou formou a nie ste odborník na PR a komu
nikáciu, vždy požiadajte kompetentnú osobu o zrevidovanie
textu. Využívajte tiež asistenciu pracovníkov RI a pod
kladové materiály RI. Napríklad vždy, keď organizujeme
podujatie, rozdávam informačné materiály o detskej obrne
z dielne RI. Mám istotu, že sú aktuálne a profesionálne
spracované. Ľudia si odnášajú materiál s relevantným
obsahom, ktorý aj dobre vyzerá.

Nie je niekedy pre vás ťažké žiadať o peniaze?
Účinným spôsobom, ako získavať prostriedky, je organi
zovanie rôznych podujatí, vďaka ktorým sa mnohé témy
dostanú do povedomia ľudí. Ľuďom treba dať vedieť, že mu
sia zaplatiť vstupné, ale zároveň musia mať informáciu, na
aké účely sa vyzbierané prostriedky použijú – že poputujú
na boj s detskou obrnou. Takže im vlastne na oplátku dá
vate dobrý pocit. Ďalším spôsobom je šírenie povedomia
o programe PolioPlus medzi ľuďmi a o potrebe doviesť ten
to projekt do úspešného konca. Potom nám títo ľudia môžu
pomôcť – buď osobne, alebo tým, že nás skontaktujú
s niekým, kto nám môže poskytnúť peniaze. Ďalším silným
argumentom, ktorým sa v Rotary hrdíme, je to, že my sami
sme na tento projekt už prispeli sumou v hodnote 1 miliar
dy USD.

Ako zabezpečíte, aby rokovania s potenciálnymi
darcami dopadli dobre?
Treba si zistiť všetko, čo sa o ňom zistiť dá. Navštívte ich
webové stránky, venujte čas oboznámeniu sa s ich firmou.
Nechoďte na rokovanie s neosobným prístupom. Príbeh,
ktorý budete prezentovať, musí byť profesionálne pred
stavený. Vždy radím svojim klientom, aby počas mediál
nych vystúpení uviedli tri kľúčové posolstvá, ktoré chcú
predstaviť verejnosti: 1/ som členom Rotary, 2/ program
PolioPlus a 3/ ako môže oslovený pomôcť. Všetko je to
o príprave.

Ako veľmi by pomohlo, keby každý rotarián využil
svoje kontakty a pomohol by tak zvíťaziť nad detskou obrnou?
Som veľkou propagátorkou myšlienky, že každý rotarián
je najlepší veľvyslanec Rotary. Je na každom rotariánovi,
aby podporil odstránenie detskej obrny. Všetci by sme mali
byť hrdí na to, čo sme už urobili. Chýba už len krôčik ku
konečnému uskutočneniu tohto ambiciózneho cieľa.

JAK

ŽÁDAT

O PENÍZE
R

obert Hall pomáhal od prosince 2007 ve své zóně vybrat
celkem 7 milionů dolarů určených na vymýcení obrny. „Vše,
co dělám, spočívá v tom, že lidem usnadňuji, aby vydávali své
peníze na to, co je skutečně zajímá,“ říká Hall, koordinátor pro
gramu „End Polio Now“ v zóně 34 a člen amerického Rotary klubu
Dunwoody, Georgia. A dodává: „Klíčem k úspěchu je to, že rozvíjím
osobní přátelské vztahy a napomáhám lidem, aby si uvědomili,
co je skutečně zajímá.“ Při shánění finančních prostředků
doporučuje uplatnit tyto tři kroky:

(1) Vzbuďte pozornost.

Přimějte potenciál
ního dárce k tomu, aby si uvědomil, co boj proti obrně
znamená a proč si rotariáni vzali tento cíl za svůj. Přitom je
důležité uvést všechna fakta, například kolik nových případů
se vyskytlo v tomto roce a kolik peněz je stále ještě zapotřebí.
Říká, že lidi nejlépe osloví nějaký přesvědčivý příklad. Proto jim
vypráví zkušenost své vlastní ženy, která ještě jako dítě viděla na
hřišti jiné děti, jak postrkují nějakou holčičkou postiženou obrnou
a berou jí berle.

(2) Požádejte o příspěvek.

„Jestliže
druhého přímo nepožádáte, nikdo vám nic nedá,“ říká
Hall. Požadujete-li od někoho velkou částku, setkejte se s ním
tváří v tvář. Požádáte-li o konkrétní obnos, buďte klidný a čekejte
na odpověď potenciálního dárce. Je to nesnadné, ovšem dárce
musí mít příležitost celou věc zvážit. Odpoví-li ano, usnadněte
co nejvíc uskutečnění takového daru (například pomocí kreditní
karty nebo víceletou zárukou). Zní-li odpověď „ne“, pátrá Hall
zcela klidně po příčinách jeho stanoviska čtyřmi otázkami: Je
na vině organizace? Je problémem celý projekt? Není částka
správná? Nebo je to časově nevhodné? Podaří-li se mu důvod zjis
tit, ví, jak postupovat napříště. V některých případech se k dárci
po několika měsících i vrátí.

(3) Příspěvek potvrďte.

Předejte dárci ručně
psané poděkování, a pokud je to vhodné, postarejte se
o veřejné poděkování, zejména jde-li o větší obnos. Protože velké
dary jsou často založeny na společném rozhodnutí manželského
páru, ubezpečte se, že poděkujete oběma. – SUSIE MA

PROPAGÁCIA
POLIOPLUS
VO SVETE
AUSTRÁLIE

Australští rotariáni uspořádali v březnu 2011
kampaň, spočívající v psaní dopisů ad
resovaných do rukou premiérky Julie Gillardové. Vyzývali
australskou vládu, aby se znovu zapojila do boje proti poliu
svým příspěvkem do GPEI (Global Polio Eradication Initiative)
a aby téma polio bylo znovu zařazeno do programu setkání
šéfů vlád Commonwealthu, které se mělo v Austrálii konat
v říjnu. V časopisu Rotary Down Under byl v srpnu uveřejněn
otevřený dopis adresovaný premiérce. Tato kampaň se setka
la s úspěchem: na této schůzce J. Gillardová společně
s britským premiérem Davidem Cameronem, nigerijským pre
zidentem Goodluckem Jonathanem, kanadským premiérem
Stephenem Harperem a pákistánským premiérem jménem
Yousaf Raza Gilani oznámila, že Austrálie poskytne během
čtyř let 50 milionů australských dolarů na iniciativu GPEI,
aby tak pomohla k nákupu potřebné vakcíny, že bude monito
rovat případný výskyt polia a že vždy bude reagovat, kdy
a kde toho bude zapotřebí. Ve svých poznámkách pak pro
hlásila: „Chtěla bych také ocenit úsilí rotariánů v jejich
dlouhodobé celosvětové iniciativě usilující o změnu
a připomenout vám všem přítomným v této místnosti, že
této změny lze opravdu dosáhnout.“

BENIN
Dvanástim rotariánom z Cotonou sa podarilo
prostredníctvom sociálnych médií osloviť ro
tariánskou kampaňou This Close (Tak blízko) asi tri milióny
ľudí. Rotariáni vymenili svoje profilové fotografie na Face
booku za propagačné snímky z kampane This Close, takže
ich videli všetci ich priatelia (v prípade každého od 125 do
viac ako 2 000 priateľov). Niektorých priateľov aj označili
na fotografiách a uviedli komentár, vysvetľujúci prácu Rotary
na odstránení detskej obrny. Následne sa rozprúdila disku
sia o boji s detskou obrnou, dokonca si aj ďalší ľudia tiež
začali meniť svoje profilové fotografie na tie z kampane
This Close. Ako uviedol koordinátor zóny 20 pre prezentáciu
Rotary na verejnosti Boris Crestia, celé sa to začalo v Coto
nou a neskôr sa táto iniciatíva rozšírila do iných miest v Be
nine. Neskôr sa pridali ľudia v Togu. V Gabone urobili to isté.

Výmena profilových fotografií pokračovala v Pobreží Slono
viny, potom v Maroku, napokon vo Francúzsku. Táto iniciatí
va mala veľmi veľký úspech.

KANADA
Kanadští rotariáni uspořádali již několik
kampaní spojených se psaním dopisů, jejichž
cílem bylo přesvědčit členy parlamentu, aby podporovali úsilí
o eradikaci polia. V rámci srpnové kampaně se dva Kanaďané
- Wilfrid J. Wilkinson, bývalý prezident RI a předseda Sboru
zmocněnců Nadace Rotary, společně s Robertem S. Scottem,
předsedou mezinárodního komitétu PolioPlus, odeslali dopis
svému premiérovi Stephenu Harperovi. Jeho kopie byla
současně rozeslána všem rotariánům v Kanadě společně
s dalším dopisem, jímž byli požádáni, aby se kontaktovali
s poslancem, který právě je zastupuje v parlamentu. Během
tří dnů dostal Wilkinson zprávy od rotariánů, že mluvili
s premiérem nebo že napsali svým přátelům ve vládních
pozicích se žádostí o podporu této výzvy. „Právě tento osobní
kontakt potřebujeme,“ říká Wilkinson.
V září oznámila kanadská vláda svůj příspěvek do kampaně
na vymýcení polia, o němž rozhodla na svém setkání v rám
ci Valného shromáždění OSN. Kanadská agentura pro mezi
národní rozvoj a Nadace Billa a Melindy Gatesových oznám
ily, že za každý kanadský dolar věnovaný kanadskými ro
tariány přidají ve prospěch GPEI také dolar až do výše jed
noho milionu. Až se pak tento projekt uzavře, shromáždí se
tak celkem 3 miliony dolarů. „Tato fundraisingová snaha
kanadských rotariánů umožňuje, aby se se svou výzvou
o podporu obrátili na celou kanadskou veřejnost,“ říká
Wilkinson. „Skutečnost, že kanadská vláda a Gatesova Na
dace stojí za snahou rotariánů o vymýcení polia, znamená
pro nás velké plus a posiluje všeobecné uvědomění o vý
znamu tohoto úsilí.“

FÍNSKO
Rotariáni vo Fínsku v spolupráci s vládou
svojej krajiny prispeli v rokoch 2010–2012 na
boj s detskou obrnou sumou 1,04 milióna USD. Prostredníc
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tvom mimovládnej organizácie Suomen Rotary združujúcej
dištrikty RI vo Fínsku rotariáni získali finančné prostriedky
na podporu aktivít na odstránenie detskej obrny v Afgani
stane, napríklad vyškolením zdravotníckych pracovníkov.
Rotariáni zabezpečili 15 % finančných prostriedkov, zvyšok
poskytla fínska vláda. Prostriedky budú poukázané na kon
to Svetovej zdravotníckej organizácie prostredníctvom
Nadácie Rotary. Iniciatíva pokračuje aj v roku 2013 – fínska
vláda a rotariáni vyjadrili záujem pokračovať v spolupráci
a zvažujú nový projekt. Tejto spolupráci vzdali hold pri
príležitosti Svetového dňa boja proti detskej obrne na semi
nári, ktorý spoločne usporiadali Národný inštitút pre zdravie
a sociálne zabezpečenie, Suomen Rotary, Ministerstvo
zahraničných vecí Fínska, Ministerstvo sociálnych vecí
a zdravotníctva Fínska a Fínske združenia preživších po
detskej obrne.

NIGÉRIE
Prezident Goodluck Jonathan prokázal svou
podporu programu na vymýcení polia: pro
tento účel téměř zdvojnásobil dosavadní rozpočet a vyhlá
sil nouzový akční plán ve své zemi. I guvernéři v jeho zemi
vedou kampaň za vymýcení polia. Nigerijští rotariáni spolu
pracují s tradičními zdravotními pracovníky a jmenují osoby,
které jsou v kontaktu s lidmi na místní úrovni. Rotariáni
doufají, že se jim podaří získat nejen podnikatele a známé
osobnosti, ale i komunální představitele, třeba např. kněze
nebo také oběti polia, kteří mohou velmi pozitivně působit.
Kampaň je zaměřena především na sedm velmi riskantních
oblastí na severu země. „Doufáme, že se nám touto meto
dou podaří zlomit odpor,“ říká Olubusuyi A. Onabolu,
předseda nigerijského komitétu pro PolioPlus.

PAKISTAN
Rotariánsky výbor pre PolioPlus v Pakistane
sa spojil so spoločnosťou Coca-Cola Bever
ages Pakistan, aby spoločne podporili úsilie na odstránenie
detskej obrny. Coca-Cola Pakistan vytlačila informáciu
o programe PolioPlus na etikety viac ako 70 miliónov fliaš
a pridala zvučku „Skoncujme s detskou obrnou“ do

všetkých svojich pobočiek v krajine. Okrem toho
spoločnosť nainštalovala texty o PolioPlus na 250 000
chladiacich boxov Coca-Coly, ktoré boli distribuované po
celom Pakistane, a propagovala Národné imunizačné dni
na billboardoch. Coca-Cola Pakistan sa zaviazala
poskytnúť dodávky na prepravu vakcinačných látok proti
detskej obrne. Prisľúbila tiež pomoc so zabezpečovaním
čistej vody vo vysoko rizikových oblastiach, by sa znížil
výskyt hnačkových ochorení u detí. „Podpora poskytnutá
spoločnosťou Coca-Cola nám dáva vietor do plachiet
a môžeme inšpirovať ďalšie nadnárodné spoločnosti, aby
sa k nám pridali a podporili tak tento ušľachtilý a národný
záujem,“ uviedol Aziz Memon, predseda Pakistanského
výboru PolioPlus.

USA
James L. Lacy uvádí, že ve Washingtonu, D.C.
strávil 40 dní, kdy vyzýval vládní činitele
aby shromažďovali finanční prostředky na vymýcení polia.
„Můžete si představit, kolik kontaktů se mi podařilo navázat
a s kolika lidmi jsem se během těch několika dnů setkal,“
říká J. Lacy, prezident RI pro rok 1998/99 a předseda výboru
Polio Eradication Advocacy Task Force pro celé Spojené
státy. Spolupracuje s Edem Longem z firmy Van Scoyoc As
sociates a jejich vedoucím pracovníkům poskytuje aktuální
informace o stavu eradikace, čeho už bylo dosaženo a co se
chystá na příští rok. Vyplatilo se to. Ve fiskálním roce 1995,
tedy v roce, kdy tato lobby začala působit, poskytly Spojené
státy 11 milionů dolarů americkým Střediskům pro kontrolu
nemocí a jejich předcházení, které vzrostly na 111,6 mil. ve
fiskálním roce 2012 s příspěvkem dalších 39,5 mil. dolarů
pro USAID. „Myslím, že jednou z věcí, které nejvíce
zapůsobily na členy kongresu, byla částka peněz, kterou
jsme my rotariáni sami vybrali,“ říká Lacy. Společenství Ro
tary oceňuje každoročně ty členy kongresu, kteří přispěli
k vymýcení polia. Např. odeslalo prezidentovi USA nebo
dalším členům kongresu dopisy, v nichž jsou označeni jako
„Polio Eradication Champions“. USA jsou rozhodujícím dár
cem veřejného sektoru pro projekt GPEI – dosud do něho
investovaly více než 2 miliardy dolarů.
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PUSŤME SE DO TOHO
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o nejdůležitější, co můžete učinit hned teď, je po
hovor s vašimi zvolenými představiteli, podnikateli
a přáteli o tom, jak je důležitá finanční podpora při

eradikaci polia. Nejste si jisti, o čm byste pohovořili?
Zde jsou tři náměty:

*STAV
K ŘÍJNU
2012
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Poskytněte jim k přečtení články, zabývající se vymý

cením dětské obrny, zejména ty, které připomínají
roli rotariánů a nezbytnost jejich další podpory.
Ilustrujte mimořádnou důležitost vymýcení
obrny grafikou a obrázky, které jsou k dispozici
na adrese www.endpolionow.org. Grafika

poskytuje rozhodující informace prostě a jasně a může
se jí vhodně využít i na tzv. sociálních sítích.
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Pozvěte některého veřejného představitele na
přednášku ve svém klubu a využijte této
příležitosti k tomu, abyste zdůraznili závazek

rotariánů, že s dětskou obrnou skoncujeme. Mluvčímu
předejte nějakou vhodnou upomínku, např. odznak s tex
tem „End Polio Now“ nebo zarámovanou fotografii
dítěte, kterému je právě poskytována vakcína. Můžete
také opatřit certifikát potvrzující, že mluvčí poskytl
peněžitý dar na program PolioPlus.

