
                      

 
 

Rotary International Alumni Reconnect Week: 3. - 9. října 2022 

¨Dveře dokořán¨   
 

Výzva klubům obnovit kontakt s absolventy programů Rotary a pozvat do klubu! 
 

Kde získat nové členy?...... zkuste najít Vaše Alumni – absolventi programů Rotary 

• Kde jsou dnes Vaše dřívější účastníky programů Rotary, které jste vyslali na výměny mládeže, 
stipendijní pobyt, GSE výměny, semináře RYLA a podobně, a kde jsou Vaše Rotaractáci?  

Máte s nimi kontakt?  Jsou nyní členy Rotary?  Jsou zapojeni v Rotaractu? 
• Pozvěte ¨host¨ rodiče do klubu, požádejte o přednášku o zajímavé profesi a nabídněte 

členství.   
Nepamatujete si už, koho váš klub před pěti, deseti a více roky do některého z programů Rotary zařadil? 
V tom případě je spolehlivým zdrojem informací centrální mezinárodní databáze ALUMNI na portálu MY 
ROTARY. Ti, kteří jsou na www.rotary.org přihlášeni, mohou do seznamu účastníků nahlédnout, ostatní 

mohou požádat o pomoc svého „výkonného sekretáře“ ☺. www.rotary.org/alumni 
 
Kdo je Rotary Alumni (absolvent programu Rotary)? 
jsou to bývalý členové a členky Rotaractu, účastníci krátko a dlouhodobých výměn, ¨host¨ rodiče 
a samozřejmě dnešní Rotexáci, účastníci GSE – Group Study Exchange a taky RYLA seminářů: 
prostě bývalý účastníci jakéhokoliv programu Nadace Rotary nebo Rotary International.    Více se 
dozvíte na:  www.rotary.org/alumni  ....většina byla vyslaná na tyto programy z Vašeho klubu!  
 

Cíl této akce 3-9.10.2022: 
 
Pořádat setkani a zapojit alumni do rotary života, do života Vašeho klubu, aby se zúčastnili a 
cítili se stále součástí Rotary. Každý člen klubu at pozve taky nerotariána aby poznali alumni a 
slyšeli, jak Rotary jím změnil život.  Osobní zážitky vždy hodně působí! Tyto alumni mohou, ale 
nemusí se pak stát členy Rotaractu, nebo se i stát Rotariány Vašeho nebo jiného klubu nebo 
se zapojit do Vašich projektů jiným způsobem. Mohou se taky stát členy našeho distriktního 
asociace alumni – District Alumni Association, charterováno v září 2016*.  
 
Je to o tom, abychom zůstali ve spojení s jednotlivci, které jsme vyslali do světa na různé RI a 
Nadační programy, kteří nejsou Rotariány (zatím!) nebo Rotaracťáci, ale kteří se rádi zapojí do 
našich klubových akcí nebo se chtějí kontaktovat s ostatními alumni po celém světě pomoci: 
www.rotary.org/alumni  Přes tento portál se mohou spojit na facebook, twitter, instagram, a 
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taky mít My Rotary přístup na RI webové stránky plus se zúčastnit D2240 Alumni Association, 
Rotary Fellowshipů..……………. 
 
Co můžete dělat?  
Pozvěte alumni na zvláštní alumni akci ve Vašem klubu, kde znovu poznají Váš klub a Rotary a 
jak se mohou zapojit do Vašich projektů (zároveň můžete pozvat i bývalé host rodiče, bývalé 
členy klubu i potenciální členy a taky nerotariáni), aby se seznámili, dali vědět kterého programu 
se zúčastnili /jak Rotary změnil jejích život / co teď dělají oni a co teď dělá Váš klub! Z toho se 
stane inspirativní a aktivní setkání! 
 
Kdy?  
buď v celosvětovém Alumni týdnu (3. -9  října) nebo kdykoliv v průběhu října nebo listopadu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Už si nepamatujete, kdo je absolvent, to znamená kdo se zúčastnil GSE týmu, nebo RYLA, 
nebo koho jste vyslali na výměnu do zahraničí? Zkuste nejprve: www.rotary.org/alumni  pak: 
GSE: spojte se s George Podzimkem: /george.podzimek@rotary2240.org / 
RYLA: spojte se s Blaženou Mačákovou:  /bbcoaching@bbcoaching.cz / 

Studenti: Váš YEO Vám pomůže nebo www.rotary.org/alumni  
ROTEX a členy Distriktní Alumni Associace: irena.brichta@rotary2240.org  
 
Víte že Alumni-Rotary absolventy se mohou spojít po celém světě přes RI facebook, nebo přes 
RI webové stránky? Dejte toto spojení Vaším Rotary alumni: www.rotary.org/alumni   
 
Rotary Alumni odznak: můžete objednat: https://my.rotary.org/en/member-center/licensed-

vendors  

Úspěšné obnovení kontaktů s Vašimi Rotary alumni v říjnu a mnoho zajímavých zážitků! 

 

 
Irena A. Brichta PDG  
District 2240 Alumni Chair (předseda distriktní výbor Rotary alumni) 
s Alexandrou Bernáthovou (vice předseda výboru) 
 
 
 
* D2240 Alumni Association: kontakt: Rotary Alumni <rotaryalumni2240@gmail.com> 
 Každý absolvent programu Rotary se může stát členem zadarmo! 
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