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Členstvo v Rotary sa začína vo vašom klube.
Angažovaním sa v činnosti klubu si postupne
vybudujete potrebné zručnosti, vodcovské
schopnosti, získate nové znalosti a nadviažete
celoživotné priateľstvá.
Rotary združuje vodcovské osobnosti — ľudí ako vy,
ktorí chcú vykonať niečo zmysluplné. Sme tu pre vás,
aby sme vám poskytli zdroje a príležitosti na zlepšenia
vo vašej komunite a na vytváranie zmien vo svete.

ZAPOJENÍ DO SLUŽBY
SPOLEČNOSTI
Jsou dva hlavní důvody, které mne vedly ke členství v Rotary:
abych byl prospěšný svému okolí a měl stálý kontakt se svými
přáteli a osobnostmi stejného založení. Proto také zůstávám
členem našeho společenství i nadále. A co vedlo tebe k tomu,
že jsi se stal rotariánem?

MÁME SPOLEČNÝ
VLIV
Ve společenství Rotary se setkávají lidé stejného smýšlení, jako
jsi ty – vedoucí představitel kterékoliv profese či společenské
kultury, snažící se přispívat svými schopnostmi k prospěchu
druhých. Rotariáni jsou ti, jejichž smysl pro odpovědnost je
inspiruje k tomu, aby pomáhali svému okolí, aby se postavili
za naplnění těch nejnáročnějších výzev a snažili se dosahovat
trvalých změn v životě lidí na celém světě.
Všichni tak společně poskytujeme vzdělání mladým, posilujeme
zdraví občanů, propagujeme mír a podporujeme trvalý rozvoj
společnosti ve všech koutech světa.
Vliv všech 1,2 mil. rotariánů na pozitivní rozvoj společnosti
v celosvětovém měřítku stále vzrůstá.

Díky globálním grantům na
zajištění pitné vody a na sanitaci
bylo možné vybudovat nové
toalety a vodovody a přispět
k hygieně a prevenci nemocem
u 2500 žáků čtyř škol v obci
Adana, Turecko.
Sponzoři:
Rotary kluby Adana-Cukurova,
Turecko a RC Frutal, Brazílie

Pustíme-li se jako rotariáni do takového cíle, jakým je náš
program PolioPlus za vymýcení dětské obrny, je naše poslání zcela
zřejmé. A půjdeme-li za ním i nadále všichni – tedy i ty – svého
cíle dosáhneme: světa bez dětské obrny.
Stali jsme se rotariány, abychom společně dosáhli potřebných
změn. Plně se stavíme za naše ústřední heslo – Service Above
Self – a jsme k jeho naplňování plně zavázáni. Jen tak dosáhneme
změn v oblastech, které jsme si zvolili a jež jsou pro každého z nás
tak důležité.

Zkouška pomocí čtyř otázek
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Je to PRAVDA?

3

Podpoří to PŘÁTELSTVÍ
A VZÁJEMNOU DŮVĚRU?

2

Je to čestné vůči
VŠEM, JICHŽ SE
TO TÝKÁ?

4

Přinese to PROSPĚCH všem
zúčastněným?

Rezoluce za udržení míru
a předcházení konfliktům

Prevence chorob
a jejich léčení

1,2 milionu rotariánů soustřeďuje své zdroje a celosvětově
se propojuje, aby společnosti lidí nabídli tu pitnou vodu, tam
zase přispěli k jejich zdraví i výchově.

Globální grant ve prospěch
místního hospodářského rozvoje
podpořil projekt na rozvoj
neziskové firmy na výrobu
oblečení, která začala pomáhat
zchudlým přadlenám v indické
obci Jhoole.
Sponzoři:
Rotary klub Crystal Palace
& Norwood, Greater London,
Anglie, a distrikt 6420 (Illinois,
USA)

Díky globálnímu grantu pro projekt nazvaný „ADOPTUJEME OBEC“ bylo možné
vybudovat v obci Nkondo v Ugandě učebnu a vybavit ji nábytkem, knihami
a počítači, instalovat systém na hospodaření vodou, vytvořit profesní tým zamě
řený na zdravotní problematiku a založit v místě 25 mikro-kreditních skupin.
Sponzoři:
Rotary klub Kampala-North, Uganda, ve spolupráci s distriktem 5340
(Kalifornie, USA)

Pitná voda
a sanitace

Zdraví matky
a dítěte

O mezinárodní spolupráci
Rotary klubů se dozvíte víc na:
http://blog.rotary.org

Gramotnost
a základní vzdělání

Hospodářský
a společenský rozvoj obce

ANGAŽUJTE SA
Vaše osobné angažovanie sa prináša prospech nielen
vašej komunite, klubu a projektu — ale tiež vám
samotným. Ako aktívni rotariáni budete rozvíjať
svoje zručnosti v oblasti vystupovania na verejnosti,
projektového riadenia či plánovania podujatí. Stretnete
zaujímavých ľudí z komunity a z celého sveta. Budete
sa zaoberať riešením lokálnych problémov, ktoré sú
dôležité pre vás a ostatných členov vášho klubu.
Získate možnosť podieľať sa na spoločnej
zmysluplnej činnosti jednotlivcov, ktorým
záleží na rozvoji ich vlastnej komunity.
Pokiaľ ide o to, ako byť aktívnym
rotariánom, možností je nekonečne
veľa. Predstavujeme niekoľko
tipov, ako sa možno zapojiť.

Začnite na lokálnej
úrovni a pomôžte
svojej komunite.

Ako dobrovoľník pomôžte
s realizáciou kľúčového projektu
svojho klubu.
Zapojte sa do niektorého z programov podporovaných
vaším klubom.
Identifikujte potrebu, ktorú treba vo vašej komunite
riešiť, a pripravte projekt zameraný na jej riešenie.
Spolupracujte s inými klubmi vo vašom regióne,
vrátane Interact a Rotaract klubov, podieľajte sa na
spoločných servisných projektoch či podujatiach.

S vedením klubu sa podeľte o svoje názory na spôsob
dosiahnutia cieľov jednotlivých projektov a zhostite
sa vedenia pri ich realizácii. Vaše námety sa môžu stať
ďalšou veľkou iniciatívou vo vašej komunite.

Na globálnu úroveň sa dostaňte
prostredníctvom Rotary.

Podieľajte sa na medzinárodných servisných
projektoch Rotary.
Preštudujte si projekty iných
klubov v sekcii Rotary Showcase na
stránke www.rotary.org a načerpajte
inšpiráciu pre lokálne iniciatívy.
Podporte Nadáciu Rotary, ktorá
poskytuje milióny dolárov vo forme
grantov na podporu humanitných
projektov Rotary na celom svete.
Zúčastnite sa na podujatiach
Rotary, aby ste sa oboznámili
s novými myšlienkami a zdieľali
nadšenie s rotariánmi z celého sveta.

Prijmite do rodiny rotariánskeho výmenného
študenta, ktorý navštívil váš dištrikt, a spoznajte vďaka
nemu inú kultúru.
Buďte v centre diania spolu s ostatnými rotariánmi,
zúčastnite sa Svetového kongresu Rotary International.
Podporte projekt PolioPlus a pridajte sa k hnutiu za
skoré vyhladenie detskej obrny End Polio Now. Iba za 60
centov môžete dať zaočkovať dieťa proti detskej obrne.

NADVIAŽTE KONTAKTY
Rotary je predovšetkým o budovaní
celoživotných priateľstiev — o nad
väzovaní kontaktov s rotariánmi
z iných komunít, miest, krajín a kul
túr. Aj jediný kontakt môže vyústiť do
významného partnerstva.

Online

Aktualizujte svoj rotariánsky pro
fil na www.rotary.org, aby ste dostávali
informácie šité na mieru vaším záu
jmom a nadviazali spojenie s členmi,
ktorí zdieľajú podobné záujmy.
Využite svoj rotariánsky pro
fil na nadviazanie kontaktov
s predstaviteľmi iných klubov a zís
kajte informácie potrebné na zapo
jenie sa do projektov a komunitných
činností.
Prečítajte si inšpirujúce príbehy
úspešných rotariánov na oficiálnom
rotariánskom blogu Rotary Voices.
Preštudujte si servisné projekty
z celého sveta na stránke v sekcii
Rotary Showcase a prezentujte tiež
projekty svojho klubu.

Pridajte sa
do diskusie!

www.rotary.org
/socialnetworking

Oboznámte sa s rotariánskymi
grantmi na www.rotary.org/grants
a dozviete sa, ako sa uchádzať
o globálne a veľké spoločné granty na
medzinárodné humanitné projekty.
Využívajte sociálne média na
oslovenie ľudí a nadviazanie diskusií.
Inšpirujte druhých k tomu, aby vás
nasledovali a šírili povedomie o Rotary.

Offline a osobne
Nadväzovať nové kontakty nemusíte
iba cez počítač. Okrem klubových
stretnutí existuje mnoho príležitostí na
osobné stretnutia s inými rotariánmi.
Tu je niekoľko spôsobov ako začať.
Urobte si z Rotary rodinnú
záležitosť. Využite príležitosti na
zapojenie detí, napr. Interact, RYLA
a program výmeny mládeže Rotary
Youth Exchange, a partnerov pozvite
na zasadnutie klubu.
Zúčastnite sa na Svetovom kon
grese RI. Spoznajte nových ľudí
a zdieľajte nadšenie spolu s ostatnými
rotariánmi z celého sveta a dozviete
sa, ako rozširovať náš vplyv.

Navštívte zasadnutia Rotary klu
bov kdekoľvek vo svete, aby ste našli
partnerov pre medzinárodné servisné
projekty a nadviazali nové kontakty.
Spoznávajte iné kultúry. Strávte
čas v zahraničí a využite pohostinnosť
rotariánov, zapojte sa do programu
Rotary Friendship Exchange.
Staňte sa členmi záujmového
združenia Rotary Fellowship
alebo Rotarian Action Group.
Spoznajte rotariánov, ktorí majú
podobné záujmy a záľuby.

Iné zdroje

Sledujte Rotary Video Magazine
a čítajte váš rotariánsky časopis,
novinky zo sveta Rotary a informačné
bulletiny, kde nájdete články o výni
močných projektoch, užitočné rady
a inšpiratívne nápady.
Prezrite si špeciálne tematicky
zamerané publikácie dostupné na
stránke http://shop.rotary.org.

Začnite nadväzovať
kontakty už dnes!

facebook

linkedin

youtube

blog

rss

flickr

twitter

pinterest

vimeo

instagram

Rodina Rotary,
to nejsou jen
Rotary kluby
Rotary znamená nejen společenství všech našich Rotary
klubů. Svou službu a pomoc můžeme poskytnout bez
ohledu na náš věk – a tak nabízíme programy pro
dospívající a teenagery, kteří chtějí porozumět jiné kultuře,
rozvíjet své řídící schopnosti a uplatňovat je ve prospěch
druhých. Nabízíme příležitost uplatnění lidem bez ohledu
na jejich věk a prostředí, z něhož pocházejí a jemuž chtějí
sami pomáhat. Rotariáni organizují v klubech, jakým je
i ten tvůj, různé aktivity:
Nově se formující Interact kluby řízené Rotary klubem
jsou určeny pro mládež ve věku od 12 do 18 let. Vedou
ji k uplatnění řídících schopností. 12 300 Interact klubů,
působících ve 133 zemích, inspiruje rotariánskými ideály
budoucí lídry nastupující generace, kteří si budou vědomi
své celospolečenské odpovědnosti.
Také Rotaract kluby ustavují Rotary kluby pro
mladé lidi ve věku od 18 do 30 let a vedou je k řízení,
profesnímu rozvoji a poskytování pomoci. 8000 takových
klubů působí ve 167 zemích a jejich členové napomáhají
k realizaci pozitivních společenských změn kdekoliv na
světě.
Rotary Community Corps (RCC) je název místní
jednotky dobrovolníků ne-rotariánů, kteří však s Rotary
klubem úzce spolupracují na projektech zaměřených na
služby ke zlepšení života obce. 4800 RCC působí v 78
zemích a všechny jsou organizovány a sponzorovány
tamními Rotary kluby.
Rotary Youth Exchange je program poskytující
mládeži ve věku 15 až 19 let možnost cestovat do
zahraničí, aby tam získali zkušenosti z jiného kulturního
prostředí. Na programu se každoročně podílí na 8000
studentů. Během jednoho týdne až jednoho roku se
seznámí s odlišnou kulturou, naučí se lépe chápat rozdílné
cíle a přispívat k mezinárodnímu porozumění.
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) je
program k posilování řídících schopností mladých;
zabývá se otázkami společenské odpovědnosti, chápání
světoobčanství a osobního rozvoje.
Program nazvaný Rotary Peace Fellowships
nabízí studentům stipendijní pobyt na zahraničních
univerzitách, kde působí Mírová centra Rotary. Mohou
tak získat další odbornou kvalifikaci, případně diplom
o svém dalším vzdělání. Tito stipendisté (Rotary Peace
Fellows) se zaměřují na otázky mezinárodních vztahů
a řešení případných konfliktů. Poznatky pak uplatňují jako
propagátoři míru ve své další kariéře.
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