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Микола Стеблянко,
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«Ротарієць»

23 жовтня
13 років      РК Харків

23.09.1994р.
26 жовтня

6 років      РК Брест
26.10.2001р.

28 жовтня
15 років      РК Львів

28.10.1992р.

РОТАРІ В ЦИФРАХ

43 Ротарі	клуби
770 ротарійців
10 Ротаракт	клубів
120 ротарактівців
4 Інтеракт	клуби
50 Інтерактівців

дані приведені
за станом

на 15.08.2007р.

в Україні, Бєларусі
нараховується:

ВІТАЄМО
з річницею створення

Шановні друзі�ротарійці!
У цей момент ви читаєте перший номер газети

«Ротарієць» � офіційного видання українських
Ротарі�клубів Дистрикту 2230.

Смію виразити надію, що наш перший
«млинець» не виявився «грудкою» і випущений
нашою редакцією продукт гідний звання
всеукраїнської газети.

Поспішаю подякувати тим Ротарі�клубам, що
відгукнулися на мій заклик розповісти про свою
діяльність. Тим же, хто ще не зважився
відправити у редакцію звісточку про себе, хочу
нагадати ротарійський девіз цього року � «Ротарі
ділиться». Тому закликаю вас ділитися своїми

новинами, тим більше, що від вас не потрібно високолітературних творів.
Досить написати декілька рядків про останні новини, проекти, акції...
Інше � справа журналістів редакції.

Головне � не соромтеся. Судячи з отриманих матеріалів у перший
номер, нам є що розповісти про свою діяльність. Тому давайте разом
зробимо нашу газету могутнім і ефективним інструментом для
просування ідеї Ротарі в Україні.
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Дорогі друзі"
ротарійці!

Я розпочинаю
свою каденцію у
Дистрикті 2230 в
якості другого
г у б е р н а т о р а 	
українця. Я роблю
це з великим

зворушенням і, насамперед, віддаю
належне своїм прекрасним
попередникам за їх величезну працю,
виконану в ім’я справи розвитку і
зміцнення ротарійського руху.

Погодьтеся, після досягнень моїх
попередників, зокрема після
святкування 10	річчя нашого
Дистрикту під час каденції Войцеха
Чижевського, важко буде зробити
щось більше і краще, але я
дотримуюся принципу – майбутнє не
слід передбачати, треба просто дати
людям можливість стверджувати
себе щодня. До цього я би хотів
додати, що, на мою думку, Ротарі –
як морська вода: чим більше її п’єш,
тим сильніше відчуваєш спрагу. Саме
тому майбутнє не повинно нас
лякати.

Залучення нових членів і
створення нових клубів, особливо
там, де нас поки що нема, я вважаю
найголовнішим завданням. Підбір
офіцерів Дистрикту сприятиме його
виконанню. Прошу Вас активно
долучитися до цієї справи.
Підбираючи відповідних людей,
керуймося своїми серцями, оскільки
те, що в людині є істотним, непомітно
для очей.

Пропагуймо ідеї Ротарі повсюди,
пам’ятаючи вислів Ж.	П. Сартра:
«людина повинна міцно стояти на
своїй рідній землі та огортати своїм
поглядом увесь світ». Огортаймо світ,
бо щовечора ми бідніємо на один
день, тож не марнуймо час.

Я, як і мої попередники,
підтримуватиму Вас у створенні
нових якостей буденного життя, у
налагодженні і зміцненні зв’язків, для
яких немає кордонів. Запевняю Вас
у своїй доброзичливості, це те, про
що я багато разів говорив, і що весь
час доводив. Обіцяю, що чекатиму на
Вас і радий буду допомогти, чим
зможу.

 З ротарійським привітом,
Андрій Баганич

з дружиною Анжелікою
Губернатор дистрикту

Протягом багатьох років
діяльність зі створення дитячих
благодійних програм стала для
харківських ротарійців
пріоритетною. Так РК Харків
реалізував такі програми, як
«Допомога дітям» (благодійна
допомога обласному інтернату
для сліпих дітей); «Діабет»
(разом з Ротарі�клубами Франції
та Німеччини був відкритий
благодійний центр допомоги
дітям, хворим на цукровий
діабет) і багато інших. У 2006
році клубом був організований
патронаж над дитячою обласною
лікарнею № 30, а також була
почата реконструкція
реанімаційного відділення
лікарні. Разом з американськими
клубами проводиться збір коштів
для обладнання лікарні новою
медичною діагностичною і
реабілітаційною апаратурою.

У даний час створена
благодійна програма допомоги
Харківській обласній школі�
інтернату №4. Президент
харківського Ротарі�клубу А.
Волок і керівник проекту «Дайте
дітям шанс�2007» А. Бєлоконь, а
також спонсори АТ «Будінвест»,
ТПО «Вода», підприємці С.
Садовий, М. Момонтова та О.
Поздняков передали для дітей
одяг, взуття, головні убори як для
літнього, так і для зимового
сезону.

«Дайте дітям шанс�2007» — це
не тільки благодійний вчинок.
Ми прагнемо створити
нормальні умови життя хворим і
знедоленим дітям, поліпшити
їхнє харчування і побут,
забезпечити їх необхідними
медикаментами, сприяти  їх
активному розвитку, заняттям
спортом, поліпшенню здоров’я.
Програма також має мету –
звернути увагу фахівців мас�
медіа, ділових людей, керівників
усіх рангів і простих громадян
Харківщини на таку важливу
соціальну задачу, як допомога
дітям, що залишилися без
батьків у бурхливому океані
сучасного життя.

Анатолий Бєлоконь, РК
Харків
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«РОТАРІ ЯРМАРКУЄ»

У якостi лотiв на ротарiйському аукціоні виступали
вироби дітей з інтернатів і дитячих будинків.

Курс гудвiна до національної валюти на Сорочинсько$
му ярмарку складав 1:10.

Безперечно, Сорочинсь	
кий ярмарок 	 це одна з
найбільш колоритних і видо	
вищних подій світового мас	
штабу. Яскравий фольклор	
ний український колорит
ярмарку в сполученні з торг	
івлею і діловою програмою
щороку, як магнітом, притя	
гає у серпні у Великі Соро	
чинці Миргородської області
сотні тисяч людей.

Ярмарковий рух в Україні
має багатовікову історію.
Віддавна наприкінці літа,
коли у селян випадало кілька
вільних днів, на щедрій пол	
тавській землі проводилися
гучні і веселі ярмарки. Соро	
чинський не був ані найбіль	
ший з них, ані найвідоміший
, але великий земляк Мико	
ла Васильович Гоголь про	
славив на століття полтавсь	
ке село Великі Сорочинці.
Саме тут народився май	
бутній письменник. І саме
цикл повістей «Вечора на
хуторі біля Диканьки», у
який входила і повість «Со	
рочинський ярмарок»,
приніс Гоголю широку попу	
лярність.

От уже дев’ять років Со	
рочинський ярмарок має
статус Національного. Що	
річно захід здобуває нових
рис. Чим же примітний Со	
рочинський ярмарок	2007?
Цього року тут відбулася пре	
зентація ротарiйської міжна	
родної благодійної програми

під назвою «Ротарі ярмар	
кує».

Ідея організації такої про	
грами виникла на святку	
ванні десятиріччя полтавсь	
кого Ротарi	клубу. Полтавцi
створили оргкомітет з підго	
товки заходу, який очолив
Президент Полтавського
Ротарi	клубу Ігор Корнєв.

У результаті зусиль Пол	
тавського і Миргородського
клубів, а також молодіжного
полтавського клубу Ротаракт,
на Сорочинському ярмарку
був проведений благодійний
аукціон виробів дітей з дитя	
чих будинків і інтернатів
Полтави, Слов’янська і
Дніпропетровська. Май	
стерність, оригінальність і
розмаїтість виробів з паперу,
бісеру, тканини і глини не
могли залишити байдужими
ротарiйцiв і гостей ярмарку.
Найбільшим попитом корис	
тувалися браслети з бісеру,
різноманітна вишивка й
орiгамі. Офіційною валютою
аукціону були визнані
гудвiни, запропоновані
дітьми з Центру соціальної
реабілітації дітей	сиріт
«Смарагдове місто» (м. Сло	
в’янськ). Один гудвiн при	
рівнювався до десяти украї	
нських гривень. А кожному,
хто придбав який	небудь су	
венір у ротарiйському наметі,
вручалася подяка за щирий
благодійний внесок у міжна	
родну програму «Діти допо	

магають дітям».
Потрібно відзначити, що

багато українських Ротарi	
клубів відгукнулися на запро	
шення взяти участь у презен	
тації і «круглому столі», при	
свячених новій програмі. Це
– Кобеляки, Лубни, Слов’	
янськ, Дніпропетровськ,
Харків, Запоріжжя, Черкаси,
Суми і багато інших. Усього
у цих заходах взяло участь
більше ста осіб.

За три аукціонних дні усп	
ішно розійшлися практично
всі виготовлені дітьми суве	
ніри. Виручені кошти будуть
спрямовані до дитячих уста	
нов, які надали вироби.

Під час «круглого столу»
учасники обговорили ідею
виїзного засідання Ротарi	
клубiв України на Національ	
ному Сорочинському ярмар	
ку і, ознайомившись з пер	
шим досвідом такої акції,
відзначили, що проведення
щорічного спільного
ротарiйського засідання
відкриє можливості зі ство	
рення позитивного націо	
нального іміджу України за
рубежем, призведе до більш
тісного зближення українсь	
ких клубів і ініціювання ними
спільних проектів.

Президент Ротарi	клубу
Полтава Ігор Корнєв подяку	
вав усім гостям за те, що
ініціатива полтавчан була
підтримана, а також відзна	
чив, що, можливо, надалі ця
програма буде трансформу	
ватися, доповнюватися, обро	
стати новими ідеями і закли	
кав усіх виявити активність
і креативність, щоби вона
дійсно стала глобальною. Він
запропонував зробити цей
проект грантовим і реалізову	

вати його через Ротарі Фа	
ундейшн.

Інші виступаючі підтрима	
ли слова Ігоря Корнєва і на	
гадали, що однією з головних
задач ротарiйського року в
Україні є популяризація ідей
Ротарi, а виїзне засідання
цьому сприятиме, адже що	
річно Сорочинський ярма	
рок відвідує більше мільйона
гостей з усієї України і країн
ближнього та далекого зару	
біжжя.

Один із засновників пол	
тавського Ротарi	клубу Ва	
лентин Рудiков запропону	
вав зробити комітет з орган	
ізації даного заходу націо	
нальним, куди увійдуть пре	
зиденти всіх Ротарi	клубiв
України. Пропозиція була
підтримана оплесками.

Після закінчення «кругло	
го столу» була прийнята ре	
золюція, у якій представни	
ки клубів	учасників виріши	
ли проводити щорічне
спільне засідання Ротарi	
клубiв України під час Націо	
нального Сорочинського яр	
марку, створити оргкомітет
цієї акції у складі президентів
усіх Ротарi	клубiв України,
ініціювати мiжклубовий про	
ект з підтримки дітей	сиріт і
запрошувати на щорічне
спільне засідання парт	
нерські закордонні клуби та
керівництво дистрикту.

Презентація відбулася, і
відбулася вдало. Початок
покладенл. Але попереду ще
дуже багато роботи, щоби
зустріч на славній мирго	
родській землі у Великих
Сорочинцях стала доброю
ротарiйською традицією.

Настасія Сачко,
РК Сімферополь
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«ЧИСТА ВОДА» ПО,УКРАЇНСЬКИРОТАРІ"КЛУБИ,
ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

Ксенія Август,
РК Сімферополь

У січні цього року гру	
па сімферопольських ро	
тарійців на чолі з міським
головою Сімферополя
Геннадієм Бабенко
відвідала Сейлем (штат
Орегон, США) – місто	
побратим столиці
Кримської автономії. У
ході перебування крим	
чан у США було наміче	
но багато планів, у тому
числі відповідний візит
американських друзів у
Крим.

Сказано – зроблено:
влітку сейлемські ро	
тарійці приїхали на благо	
датну кримську землю. У
ході візиту американці
встигли не тільки помилу	
ватися красою Криму, але
і відвідали учбово	реабіл	
ітаційний центр «Надія»,
який курує Ротарі	клуб
Сімферополь.

Як результат – був
підписаний спільний про	
ект метчінг	гранту між
сімферопольськими і сей	
лемськими ротарійцями у
рамках довгострокової
програми, яка включає
два основних напрямки:
установку і обслуговуван	
ня систем чистої води (в
УРЦ «Надія» завдяки Ро	
тарі	клубу Сімферополь
вже діє така система, пла	
нується підключити до
цього проекту ще кілька
лікарень міста) і створен	
ня системи дистанційного
навчання дітей	інвалідів на
базі Центра «Надія».

До цього проекту бу	
дуть залучені дистрикти
України і США, після чого
планується подвоїти
зібрані кошти в Ротарі
Фаундейшн. «Основна за	
дача на сьогоднішній день
– це залучити якнайбіль	
ше інших українських і
американських Ротарі	
клубів до цього проекту»,
– говорить паст	прези	
дент сімферопольського
клубу Петро Баскаків.
«Тоді можна буде пишати	
ся масштабною реаліза	
цією задуманої програми».

Глобальні міжнародні проекти, які ініціює та
реалізує «Ротарі Інтернейшнл», завжди
відрізняються особливою актуальністю і зна$
чимістю для усього світового співтовариства.
Згадаймо програму «Поліо Плюс», протитубер$
кульозну програму і багато інших. От і прого$
лошене недавно «десятиріччя чистої води» має
колосальне практичне значення для майбутнь$
ого всього людства.

На думку фахівців, у до"
машніх умовах метод до"
очищення води за допомо"
гою коагулянту є найбільш
придатним

Ротаріанка Ліля Альтман передає керівнику дитячо$
го будинку очисник води

Ротарійці України не з чу	
ток знайомі зі станом наших
водяних ресурсів і низькою
якістю питної води у всіх ре	
гіонах. Практично всім відо	
мо про вплив якості питної
води на стан здоров’я людей,
особливо дітей. Рідко хто в
побуті користується водо	
провідною водою.

Разом з тим у більшості
дитячих будинків для питва
і приготування їжі викорис	
товується саме така, недо	
статньо очищена, вода. Без
перебільшення можна ствер	
джувати – вигодуване бруд	
ною водою покоління здоро	
вим бути не зможе!

Саме тому Ротарі	клуб
«Дніпро	Регіон» взяв участь
у «десятиріччі чистої води»,
виразивши це в ініціації і
здійсненні благодійної про	
грами «Чиста вода – дітям	
сиротам Дніпропетровщи	
ни». Першими практичними
кроками в реалізації цієї про	
грами стали контакти з ди	
тячими будинками сімейно	
го типу Дніпропетровська.
Отримана інформація
підтвердила – питна вода в
них не доочищається. Про	
позиція клубу забезпечити
дитячі будинки засобами до	
очищення води була зустрі	
нута з ентузіазмом і подя	
кою.

При виборі конкретного
способу доочищення води
для дитячих будинків сімей	
ного типу у клубі прислуха	
лися до рекомендацій вчених
з Міжнародної Академії
Наук Екології і Безпеки Жит	
тєдіяльності. На думку
фахівців, найбільш придат	
ним для вирішення такої за	
дачі є метод доочищення
води в домашніх умовах за
допомогою коагулянту. При
нескладному навчанні він
дозволяє готувати якісну
воду, отриману з водопрово	
ду, колодязя, артезіанської
свердловини й інших дже	
рел. Цим методом легко ко	
ристуватися в умовах міста,
сільської місцевості, під час
різного роду поїздок.

23 лютого, у 102 річницю

ротарійського руху, члени
Ротарі	клубу «Дніпро	Регіон»
відвідали дитячий будинок
матері виховательки Людми	
ли Іванець і вручили вихован	
кам партію українського коа	
гулянту «Гіацинт», бачки для
готування води й інші пода	
рунки. З ініціативи президен	
та клубу Володимира Бєліко	
ва була проведена діагности	
ка стану здоров’я дітей, що
дозволило надалі оцінити
ефективність програми.

Через два місяці, на об	
’єднаному засіданні Ротарі	
к л у б і в
Дніпропет	
ровської об	
ласті, у при	
сутності гу	
бернатора
Дистрикту
2230 Войцеха Чижевського
аналогічні засоби для доочи	
щення води були вручені ма	
терям	вихователькам ще
двох дитячих будинків сімей	
ного типу – Валентині
Іоновій і Ірині Шабельни	
ковій.

Якщо постачання коагулян	
ту в перший дитячий будинок
фінансував клуб, то забезпе	
чення двох інших будинків за
особистою ініціативою взяли
на себе член клубу Ліля Альт	
ман і кандидат у члени клубу
Людмила Дзюбан.

Даний факт свідчить про
те, що будь	який учасник ро	
тарійського руху при бажанні
може реально і більш суттє	
во взяти участь у «десятиріччі
чистої води», забезпечивши
засобами для доочищення
води один з дитячих будинків

сімейного типу свого міста.
Практика показує, що аб	

солютна більшість українсь	
ких Ротарі	клубів давно й ус	
пішно співробітничають з ди	
тячими будинками. Чому б
оголошене Ротарі «десяти	
річчя чистої води» не підтри	
мати всеукраїнським благо	
дійним ротарійським рухом
«Чиста вода – дітям	сиро	
там України»?

Наш клуб на різних зустр	
ічах ротарійців, у ході різних
контактів виступав з ініціа	
тивою організації такого
руху. Отримано схвалення і
підтримка Ротарі	клубів і ро	
тарійців з Сімферополя, Хар	
кова, Слов’янська, Полтави,
Кобеляків і інших міст Украї	
ни. Схвалили цю ініціативу і
керівники Дистрикту.

На наш погляд, настав час
переходити до практичної
сторони справи. Вважаємо
корисним для активізації і

координації
руху ство	
рити ініціа	
тивну групу
з представ	
н и к і в
клубів, що

практично беруть участь у
цій чи подібній програмах.

В якості першого кроку до
участі в русі слід взяти шеф	
ство над одним з дитячих
будинків сімейного типу,
розташованих у вашому
місті, і забезпечити його за	
собами для очищення води.
Подальші кроки, а їх бачить	
ся чимало, бажано робити
вже об’єднаними і скоорди	
нованими зусиллями, за
участю керівництва Дист	
рикту і закордонних клубів.

Анатолій Сергієнко,
президент РК «Дніпро"

Регіон»,
Володимир Шавєрін,

член клубу, координа"
тор програми

«Чиста вода – дітям"
сиротам Дніпропетров"

щини»
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ВЕЧІР ДОБРОЇ ВОЛІ
ТА ВИСОКОГО МИСТЕЦТВА

РОТАРІ ДІЛИТЬСЯ

Настасія Сачко,
РК Сімферополь

Молодіжний симфоничний оркестр «Лонг Айленд»
під керівнитством молодого деригента Скотта
Данна.

Сумчанин Руслан Бага – сирота.
Закінчуючи середню школу, він не міг
навіть припустити, що його мрія –
учитися мистецтву архітектури –
може здійснитися. Чудо для нього
створив Сумський Ротарі	клуб, узяв	
ши на себе зобов’язання оплачувати
навчання талановитого юнака в Хар	
ківському державному університеті
будівництва й архітектури.

Можливо, сумські ротарійці внесли
вклад у розвиток великої вітчизняної
архітектури, а ім’я Руслана Баги ув	
ійде до золотого фонду України.

Концерт молодіжного симфонічного оркестру
«Лонг Айленд» (Long Іsland Youth Orchestra) з Нью$
Йорку $ це подія. А концерт цього всесвітньо відо$
мого музичного колективу в Ялті $ подія подвійно
визначна. Крим у період курортного сезону пере$
повнений музичними і гумористичними заходами
різного формату і масштабу, але концертами сим$
фонічної музики кримчани і гості півострова не
розбещені. «Значить, не затребувані!», – скаже
хтось навздогін. Завдяки кримським ротарійцям,
які організовували концерт симфонічного оркест$
ру в Ялті, молоді американські музиканти спрос$
тували судження такого роду виступом у перепов$
неному концертному залі «Ювілейний» під нести$
хаючі вигуки «Браво!» і «На біс!».

Широко відомо, що протягом
більше 30 років саме Ротарі	клуби
є меценатами гастролей «Лонг	Ай	
ленду» усім світом, і концерти у двох
містах України – Одесі і Ялті – не
стали винятком. Так, ялтинський
концерт був проведений під патро	
натом ялтинського, сімферопольсь	
кого і алуштинського Ротарі	клубів
за підтримки Ради міністрів АРК і Ял	
тинської міської ради.

Унікальність і значимість висту	
пу молодого темпераментного орке	
стру в Ялті полягає в тому, що кон	
церт – благодійний, і всі зібрані кош	
ти поповнили бюджети міських про	
ектів з боротьби з туберкульозом.
Ротарійці залучили благодійні вне	
ски від кримських підприємств,
фірм, готелів, здравниць і приватних
підприємців і передали їм запрошен	
ня для співробітників. Частина
квитків передана кримським про	
фесійним музикантам, працівникам
і учням музичних установ, бюджет	
ним організаціям, ветеранам, інвал	
ідам та ін.

У програмі благодійного концерту
пролунали як популярні доробки
світової класики, так і сучасні моти	
ви.

Оркестр «Лонг Айленд» цього
року відзначає свій 45	річний ювілей.
У вересні 1962 року молодий і ініціа	
тивний музикант Мартін Дрейвіц
(нині диригент і менеджер оркестру)
зібрав експериментальний ансамбль
талановитої молоді, що нараховує 57
чоловік. З тих пір колектив виріс і
включає 105 музикантів – студентів
Вищої школи музики і мистецтв, а
також чикагського університету.

Завдяки зусиллям Мартіна Дрейв	
іца молодіжний оркестр став не
тільки добре відомим, визнаним ко	
лективом, але й унікальним оркест	
ром: за 45 років свого існування
«Лонг Айленд» підготував біля двох
тисяч музикантів, які сьогодні гра	
ють у кращих оркестрах Нью	Йор	
ка, провів 35 гастрольних турів у всіх
куточках світу, включаючи Європу,
Південну Америку, Африку,
Ближній і Далекий Схід, відвідавши
загалом більше 106 країн. Торік, на	
приклад, хлопці проїхали через Ки	
тай, В’єтнам, Камбоджу, Таїланд,
Малайзію, Сінгапур. Цього року му	
зиканти грають у чорноморських
країнах. Після Греції і Болгарії вони
заїхали в Україну, щоби дати кон	
церти в Ялті й Одесі. А потім відпра	
вилися до Грузії і Туреччини.

Потрібно відзначити, що, поєдну	
ючи під своїм крилом обдарованих
юнаків і дівчат, оркестр відіграє роль
суспільно	культурного центру, а для
талановитої молоді – тренувального
майданчика для розвитку оркестро	
вих навичок. Це гарна підмога у на	
вчанні (у репертуарі колективу тво	

ри величезної кількості компози	
торів і музичних стилів), а також га	
строльний досвід.

Президент ялтинського Ротарі	
клубу Сергій Прядко вважає, що про	
ведення таких заходів дає прекрасну
можливість втілити в життя основні
цілі ротарійского руху, а для жителів
міста – доторкнутися до світу мис	
тецтва.

Наступного дня струнна частина ор	
кестру в складі 25 чоловік виступила
перед дітьми, які відпочивають у
Міжнародному дитячому центрі «Ар	
тек». Музиканти грали під звуки чор	
номорського бризу на тлі сонця, що
заходить за гору Ай	Петрі, а дітвора
не хотіла відпускати учасників колек	
тиву, активно притупуючи і прихло	
пуючи в такт мелодій. Після виступу
молоді виконавці на пам’ять одержа	
ли артеківський символ – ведмедика,
і ще більше півгодини спілкувалися з
артеківцями, які обступили їх.

Головний лікар МДЦ «Артек», пре	
зидент	елект Сімферопольського Ро	
тарі	клубу Михайло Безуглий, який
був присутнім на виступі музикантів
перед дітьми, висловив захват від по	
чутого і побаченого. Сергій Юрійович
сподівається, що американські друзі
з Лонг	Айленду залишилися не менш
задоволеними, ніж артеківці, яким цей
літній відпочинок напевно запам’я	
тається на все життя.

У планах кримських ротарійців ще
багато добрих справ, але організова	
ний ними концерт молодіжного сим	
фонічного оркестру «Лонг Айленд»
з Нью	Йорка напевно вважатиметь	
ся однією з прекрасних сторінок
кримської культурної історії.
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ЗНАЙОМТЕСЬ: РК ПОЛТАВА

Ініціативна група зі створення Ротарі$клубу
у Полтаві, 1996 р.

Настасія Сачко, РК Сімферополь

ДОСЬЄ РОТАРІ"КЛУБА
Рік заснування: 1996
Офіцери клубу 2007	08:
Президент – Ігор Корнєв
Елект"президент – Олександр
Гранько
Секретар – Владислав Расулов
Скарбник – Олег Лисенко
Кількість членів: 26 человек
Місце проведення засідань:
кафе«Легенда» (м.Полтава,
вул.Гагаріна, 3)
День проведення засідань:
понедІлок
Час проведення засідань: 18.00
Телефон офісу: (0532) 56	35	38
E"mail: slpem@e	mail.pl.ua

РК Полтава зустрічає губернатора, 2007р.

Зовсім недавно Полтавський Ро	
тарі	клуб відсвяткував своє десяти	
річчя. А ідея створення клубу нале	
жить француженці українського по	
ходження Наталі Карманьян, яка
стала почесним членом клуба, та
Вікторові Однодворцеву 	 головно	
му натхненнику і організатору ро	
тарійського руху в Полтаві.

Завдяки активній роботі ротарій	
ця з Франції пана Ложеля були знай	
дені спонсори: Ротарі	клуби Нюрт	
інген (Німеччина) і Інгвіллер (Фран	
ція). Вони і привезли в 1997 році до
Полтави Хартію – офіційний доку	
мент, який засвідчив причетність
полтавчан до всесвітнього ротар	
ійського руху, хоча Полтавський
Ротарі був створений ще у 1996
році.

Починали полтавські ротарійці з
одиничних акцій, а зараз реалізують
у Полтаві великі програми.

Так, ротарійці першими в Полтаві
почали роботу над програмою за	
безпечення інсуліном дітей, хворих
на цукровий діабет. За підтримкою
клубів	партнерів з Франції і Німеч	
чини протягом трьох років у місце	
ву дитячу лікарню був переданий
інсулін на суму тридцять тисяч до	
ларів. Ротарійці закупили необхід	
не устаткування для хірургічного
відділення Полтавської дитячої
клінічної лікарні. Для протитубер	
кульозного диспансеру передали
ліки для лікування супутніх хвороб
на суму двадцять тисяч гривень.

Завдяки діяльності Ротарі	клубу
середня школа № 7 м. Полтави одер	
жала комплект устаткування фірми
«BOSH» для слюсарні , а до школи	
гімназії № 31 надійшли підручники
для вивчення німецької мови і копі	
ювальна техніка. До того ж була

надана допомога обласній науковій
бібліотеці імені І. П. Котляревсько	
го, Державному педагогічному уні	
верситету імені В.Г. Короленка і пол	
тавському мовному центру
«Лінгвістикум» у поповненні фонду
іноземною літературою на фран	
цузькій мові .

Одним з найважливіших напрямків
діяльності полтавського Ротарі	клу	
бу є підтримка талановитих дітей.
Клуб допоміг юній художниці Марії
Панченко організувати її першу пер	
сональну виставку. Сьогодні Марія
– студентка архітектурного факуль	
тету технічного університету, член
молодшої групи Союзу художників
України, лауреат трьох всеукраїнсь	
ких художніх конкурсів, художник	
оформлювач книг.

Разом з дитячою студією телебачен	
ня – Полтавською ОГТРК «Лтава» –
Ротарі	клуб проводив телеконкурс
юних художників «Малюємо разом».
Полтавські ротарійці відгукнулися на
звернення педагогів Полтавського
музичного училища і підтримали
здібного студента Сергія Тригуба,

призначивши йому на час навчання
ротарійську стипендію. Останні п’ять
років полтавчани за підтримки Ротарі	
клубу міста Айрон Де Квойт (США)
фінансують програму підтримки сиріт
«Дамо дітям шанс».

А за традицією всесвітнього ротар	
ійського руху полтавські ротарійці і
гості, що були присутні на ювілеї клу	
бу, посадили молодий дубок на тери	
торії обласної лікарні. Він буде нага	
дувати наступним поколінням про
славні справи полтавських ротарійців.

Втім, справу батьків вже друж	
но підтримали діти. У 2001 році
було створено молодіжне крило
Ротарі	клубу – Ротаракт, яке по	
єднує активних юнаків і  дівчат
міста. Вони вже мають на своєму
рахунку ряд реалізованих благо	
дійних проектів і у майбутньому
напевно стануть гідною зміною
полтавських ротарійців.



7РОТАРІЄЦЬ№ 1 ВЕРЕСЕНЬ 2007

Ротарі ділиться

Пілотний проект з вивчення
графіку засідань

1 липня стартував прий	
нятий Правлінням РІ дов	
гостроковий шестирічний
проект з вивчення залеж	
ності успішної діяльності
клубів від частоти проведе	
них ними засідань.

Близько 200 клубів, що
беруть участь у Пілотному
проекті, у порядку експе	
рименту мають можливість
змінити графік засідань на
розсуд своїх членів, причо	
му графік може не збігати	
ся зі встановленими поло	
женнями РІ.

Ці Ротарі	клуби протя	

гом 6 років будуть відправ	
ляти щорічні звіти до РІ з
докладним описом того, як
частота проведення засі	
дань впливає на внесення
внесків у Ротарі Фаун	
дейшн, розвиток членства,
успішність проектів і інші
аспекти діяльності свого
клубу.

До участі в пілотному
проекті були допущені
тільки клуби, засновані до
30 червня 2003 року. Були
відібрані близько 15–20
клубів з 14 регіонів і країн
світу. Обов’язковою умо	

вою участі в проекті є офі	
ційний дозвіл від Губерна	
тора і губернатора	елект
дистрикту.

«Потім звіт про кількість
засідань, проведених відпо	
відно до вільного графіку,
буде направлятися у Зако	
нодавчу Раду,» – повідо	
мив Президент РІ 2006	07
Уїльям Б. Бойд.

«Правлінню необхідно
зібрати більш докладну
інформацію про засідання,
проведені 1 раз на тиждень
або двічі на місяць, або ж
за іншим розкладом, для

того, щоби докладно вивчи	
ти вплив частоти проведен	
ня засідань на ефективність
клубної діяльності».

У рамках проекту, за ви	
нятком можливості прове	
дення засідань за графіком,
усі клуби	учасники зобов’	
язані дотримуватись поло	
жень Конституції РІ. Проект
діє до 30 червня 2013 року.

Відповідно до отриманих
результатів пілотного про	
екту, Правління РІ розро	
бить нові законопроекти і
направить їх на розгляд За	
конодавчої Ради 2013 року.

ГАЗЕТА  РОТАРИАНСКИХ ЛИДЕРОВ

Президент Пакистану Первез Мушшараф на$
городжує Президента Уїлкінсона медаллю Сіта$
ра$і$Ейсаар (Зіркою за Самовідданість). Наго$
рода вручена в лютому в Ісламабаді за надання
допомоги після землетрусу і знаменує собою виз$
нання благодійної діяльності Ротарі після тра$
гедії в Кашмірі.

Президент РІ 2007	08 Уїлфрід Дж.
Уїлкінсон ознаменував початок
нової ротарійської каденції під гас	
лом «Скажи «ТАК» Ротарі». Новий
девіз «Ротарі ділиться» відображає
його зобов’язання поширювати ідеї
Ротарі за допомогою служіння і за	
лучення нових членів.

Член Ротарі	клубу Трентон (Он	
таріо, Канада) Уїлкінсон виділяє кон	
цепцію поширення й участі, як мо	
тивуючу силу дії Ротарі	руху. «У
процесі підбору девізу на майбутній
рік я міркував про масштабність по	
няття «участь у Ротарі». Ми при	
діляємо свій час, ми ділимось своїми
талантами, ми віддаємо свої гроші
тим, хто потребує нашої допомоги»,
– заявив він у своєму виступі перед
губернаторами, які вступають на
посади, під час Міжнародної лютне	
вої Асамблеї.

«У Ротарі поняття «участь» не оз	
начає простий процес передачі того,
що у Вас є в надлишку, і в чому Ви
самі не бідуєте»,– пояснив він.
«Участь» означає віддачу частки
себе – самовіддано і безкорисливо
– на благо інших.

Уїлкінсон вирішив продовжити
справу паст	президента Білла Бой	
да, приділяючи особливу увагу про	
блемам води, здоров’я і голоду, гра	
мотності, а також питанню родини в
Ротарі.

«Це – фундаментальні задачі, по	

ставлені перед Ротарі
на кілька наступних
років»,– сказав він. «Я
сподіваюся, що робо	
та в цих напрямках
буде продовжена
тому, що, маючи чис	
ту воду, міцне здоров’я
і навички грамотності,
колосальна кількість
людей, які потерпають
без допомоги, знай	
дуть можливість допо	
могти собі власними
силами».

У той час як участь
багатьох організацій
у служінні в усьому
світі занепадає, Уїлк	
інсон приділяє особливу увагу зна	
чимості зобов’язання з розвитку
членства. «Залучення новобранця в
Ротарі не завжди легко здійснюєть	
ся. Досить часто ми одержуємо не	
гативну відповідь. Кожному неприє	
мно чути слово «ні». Від цього легко
занепасти духом. Але ви повинні
бути готові почути слова відмови і
знати час, коли доцільно буде знову
задати це ж питання – і час, коли
буде потрібно почати пошук в іншо	
му напрямку».

Молодіжні програми не поступа	
ються за значенням перерахованим
вище задачам Ротарі. «Робота з удос	
коналення і зміцнення наших про	

грам для молоді сприяє формуванню
нового покоління відповідальних,
освічених і безкорисливих молодих
людей. Вони є сполучною ланкою
між сьогоденням і майбутнім Ротарі,
яке ми з Вами вже не побачимо».

Ротарі Фаундейшн, клуби і дист	
рикти виділили гроші, зібрали про	
дукти харчування, одяг, медичні пре	
парати та інші предмети першої не	
обхідності на суму понад 5 мільйонів
доларів США для потерпілих від зем	
летрусу в жовтні 2005 року. Визнан	
ня організацій, які взяли участь у
наданні допомоги після землетрусу,
є однією з найвищих нагород, присуд	
жуваних у Пакистані.
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ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТУ
Ротарі ділиться

та починає зі слова «ТАК»
Вступаючи у нову ротарійську каден	

цію, ми насамперед повинні висловити
подяку за плідну роботу, пророблену на	
шими попередниками, у моєму випадку
– паст	президенту РІ Біллу Бойду. За ми	
нулі 12 місяців зроблено чимало. Ми виз	
нані гідними великої честі спостерігати
за досягненнями Ротарі	руху, до яких і
самі доклали зусиль. Ми враховуємо от	
риманий досвід і обмірковуємо способи
найбільш ефективного застосування вда	
лих рішень у наступаючому році. І, зрозу	
міло, ми з нетерпінням очікуємо початку
нової ротарійської каденції, щоби наші
клуби і дистрикти з новими силами при	
ступили до проектів служіння – каденції,
коли кожний з нас скаже Ротарі «Так».

Сподіваюся, цей рік стане для Вас продуктивним, і Ви подасте заявку на
метчінг	грант, почнете новий спільний проект, або створите черговий Рота	
ракт/Інтеракт клуб. Можливо, цього року Ви звернетеся до Ротарі по допомо	
гу для своєї громади, або приєднаєтеся до інших клубів, щоби посприяти їм в
інших регіонах.

Так багато прекрасних проектів можна реалізувати в наступаючому році!
Однак це можливо тільки за умови, що кожен з нас прийме тверде рішення
сказати «Так» Ротарі: «Так, я плануватиму цей проект, організовуватиму цю
акцію, чи куруватиму цього нового члена клуба...  Так, я зроблю більший вне	
сок у Ротарі Фаундейшн, ніж у минулому і позаминулому роках... Так, я суворо
дотримуватимусь постулатів «Тесту чотирьох питань» у своїй щоденній про	
фесійній діяльності та в особистому житті.

На Конвенції РІ 2007 у Солт Лейк Сіті я закликав ротарійців у новому 2007–
2008 році сказати Ротарі «Так». Сподіваюся, усі, хто були присутні на цьому
заході, перейнялися моєю ідеєю і прийняли рішення докласти максимум зу	
силь для досягнення ротарійських цілей. Я також сподіваюся, що Ви проде	
монструєте світу, що Ротарі ділиться, і першим скажете «так» Ротарі.

СВІЖИЙ
ДИЗАЙН
САЙТУ РІ

Незабаром відвідувачі
www.rotary.org будуть приємно зди	
вовані якістю нового сайту РІ.  Онов	
лений і вдосконалений сайт буде за	
пущений в експлуатацію у першій по	
ловині ротарійської каденції 2007–
2008.

На додаток до привабливого ново	
го дизайну сайту, користувачі одер	
жать задоволення від:

	легкого читання «Клубного лока	
тора»

	спеціального інструменту для
збільшення/зменшення шрифту сто	
рінки

	удосконаленої функції пошуку і до	
даткового блоку інформації, доданого
до публікацій сайту РІ за минулі 10
років (обсяг сайту буде збільшено на
5000 сторінок).

«Подібно до будинку, у якому жи	
вуть занадто багато людей, РІ модиф	
ікував свій сайт під сьогоднішню влас	
ну структуру – коли будинок перепов	
нюється, настає час переїжджати»,
заявив Вінс Аверсано, керуючий ко	
мунікаціями РІ.

Це означає структурні нововведен	
ня, які припускають створення додат	
кових секцій і переміщення сторінок.
У результаті адреси багатьох сторінок
будуть змінені, однак адреса головної
сторінки сайту www.rotary.org зали	
шиться колишньою.

На сайті будуть розміщені гіперпо	
силання – перехід зі старих на нові
сторінки для тих користувачів, що
вже зробили закладки на розділах, які
їм сподобалися. Проте, коли сайт буде
запущений, його відвідувачам необх	
ідно буде поновити закладки.

Завдяки новим змінам Ви зможете
швидко знайти будь	яку інформацію
про Ротарі в режимі он	лайн.

У майбутньому також планується
введення нових веб	інструментів для
сприяння ротарійцям у «Служінні
вище власних інтересів».

Світова столи	
ця розваг Лос	
Анджелес найб	
ільше підходить
для того, щоби
ротарійці з 15 по
18 червня пройш	
лися по «зоряній
алеї» Конвенції
РІ 2008.

Ротарійці вже зараз повинні присту	
пати до планування відвідування щор	
ічної ротарійської феєричної події,
відзначивши у своєму календарі, що
необхідно зробити:

	до 15 грудня – підготувати реєстра	
ційну оплату. Здійснити замовлення
на першочергове обслуговування;

	до 31 березня – зареєструватися
(після цієї дати все ще можна зареєст	
руватися в режимі он	лайн, відповідно
до установленої вартості). Ця дата та	
кож є граничним терміном для реєст	
рації на окремі неофіційні заходи;

	до 16 травня – одержати підтверд	
ження РІ на замовлення готелю.

Цього року Ви можете комфортно і
зручно зареєструватися на кон	
венційні і передконвенційні заходи, за	

мовити номер в готелі і квитки на за	
ходи в режимі он	лайн на сайті
www.rotary.org.

Ви одержите підтвердження елект	
ронною поштою негайно після завер	
шення реєстрації у режимі он	лайн.

РІ рекомендує всім учасникам, яким
потрібна віза США, зареєструватися на
конвенцію до 15 грудня для того, щоби
забезпечити достатню кількість часу
для проходження процедури одержан	
ня візи. Інформацію про візову підтрим	
ку ви зможете одержати на урядовому
сайті США.

Офіційний організатор Конвенції –
виставковий центр Лос	Анджелеса.

У Лос	Анджелесі також проходити	
муть такі заходи: міжнародне навчан	
ня, передконвенційні засідання Рота	
ракту / Молодіжних обмінів.

Ви можете довідатися більше про
Конвенцію, переглянувши безкоштов	
ний рекламний DVD	диск (719	MU)
«Конвенція 2008, Лос	Анджелес». Для
замовлення диску читайте статті «Но	
вини каталогу РІ» на останній сторінці.
Деталі про Конвенцію Ви зможете знай	
ти на www.rotary.org.

Приготувалися, мотор!

Президент РІ Уілфрід Вілкінсон
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Фокус на розвиток членства

СЕРПЕНЬ — МІСЯЦЬ ЗВЕЛИЧЕННЯ ЧЛЕНСТВА

Днями Правління РІ прий	
няло нову форму «Подяки за
збільшення членства в нечис	
ленних клубах» – спеціальної
програми, розробленої для
збільшення кількісних показ	
ників членства 25% клубів
численністю менше 20
членів.

Кількісні показники член	
ства в клубах з 1 липня бу	
дуть відображатися в бонус	
ному еквіваленті у такий
спосіб:

	10 балів – клубам з 10 чле	
нами,

	15 балів – клубам з 10–14
членами,

	20 балів – клубам з 15–20
членами.

Губернатори одержали
дані по своїх дистриктах і
тепер можуть визначити клу	
би з кількістю членів менше
20 чоловік. Вони повинні по	
чати роботу з цими нечислен	
ними клубами, розробити

плани на рік з виконання за	
дач членства. У жовтні кож	
ного року РІ буде висилати
губернаторам статистичні
дані станом на 1 липня.

Щоби одержати «Подяку»,
клуб повинен виконати по	
ставлені перед ним задачі
членства до 15 травня, а гу	
бернатори, у свою чергу, по	
винні направити представ	
лення на «Подяку» цим клу	
бам до РІ до 30 червня.

«Проблема маленьких
клубів також полягає у тому,
що, займаючись реалізацією
проектів з надання допомоги
своїй громаді, у них не вис	
тачає можливості домогтися
досягнення усіх чотирьох еле	
ментів ефективності клубної
роботи,»– заявив Хуан Пед	
ро Торроба, віце	президент
Комітету РІ з розвитку і
зміцнення членства. Торроба
рекомендує маленьким клу	
бам узяти на озброєння ре	

комендації Ротарі Інтер	
нейшнл, а також вивчити
успішний досвід роботи
інших клубів, ознайомив	
шись з повідомленнями про
ефективну роботу для того,
щоби розробити власний
план клубного керівництва.

Які перспективи збільшен	
ня членства для маленьких
клубів?

«У них з’явиться більше
«рук» для надання допомоги
нужденним; більше ротарійців

буде присутніми на клубних
засіданнях з цікавими допові	
дями і повідомленнями,
збільшаться внески у Ротарі
Фаундейшн, що, у свою чер	
гу, надасть можливість забез	
печити більше програм і про	
ектів для клубів; дасть більше
можливостей лідерства на
клубному рівні, а в остаточ	
ному підсумку – визнання
суспільства за участь Ротарі
в житті ще більшої кількості
людей,»– підкреслив Торроба.

Подяка Президента НА ДОПОМОГУ КЛУБУ
Питання:  чи можна  перенести своє членство в інший

клуб при переїзді в інший регіон?

Відповідь: Ваше членство не переноситься в інші
клуби автоматично, і немає ніякої гарантії, що Ви ста	
нете членом нового клубу. Ротарі	клуб міста, у яке ви
переїжджаєте, повинен запросити Вас у ряди своїх
членів.

З цієї причини ви повинні зв’язатися з цим клубом до
свого переїзду.

Для того, щоб допомогти Вам у встановленні кон	
тактів з новим клубом, РІ пропонує вашій увазі наступні
ресурси, доступні на сайті:

«Клубний локатор», розміщений  на  www.rotary.org/
support/clubs, допоможе Вам у пошуку інформації щодо
часу і місця проведення засідань нового клубу.

Форма переміщення ротарійця, доступна на
www.rotary.org/membershіp/development, дозволить
завчасно передати Вашу контактну інформацію в клуби
і Дистрикти Вашого нового місця проживання.

Ви також можете передати свою Форму переміщення
секретарю нинішнього клубу, який розішле її по клубах
регіону, у який Ви переїжджаєте. Подбайте про одер	
жання рекомендаційного листа від Президента свого
клубу, він вам обов’язково придасться при вступі до но	
вого клубу.

І останнє: пам’ятайте: Ваш нинішній клуб повинний
викреслити Вас зі списків своїх членів до того, як Вас
офіційно приймуть у новий клуб. Секретар клубу може
зробити це за допомогою членського доступу на
www.rotary.org, чи, відправивши електронний лист на
адресу РІ data@rotary.org, або шляхом внесення змін у
піврічний звіт РІ. Повідомте Секретарю нового клубу
свій ІD код, таким чином, записи про Ваші внески і ро	
тарійську діяльність будуть гарантовано збережені і по	
повнені.

Подяку від Президента
2007–2008 одержать Ротарі	
клуби, діяльність яких чітко
відобразить девіз «Ротарі
ділиться». Щоби удостоїтися
цієї честі, клуби повинні
відповідати критеріям, вису	
нутим Президентом РІ Уїлф	
рідом Дж. Уїлкінсоном:
підтримка 4 постулатів Слу	
жіння, зміцнення членства і
залучення молоді.

Клуби повинні виконувати
задачі членства і відповідати
встановленим положенням у
всіх аспектах своєї діяль	
ності. Дистриктальні губер	
натори також будуть відзна	
чені у випадку, якщо 50%
клубів їхнього дистрикту
одержать «Подяку
Президента», і
якщо щонайменше
половина клубів
Дистрикту залу	
чить нових членів.

Як і у попередні
роки, клуби Рота	
ракт також змо	
жуть взяти участь
у даній програмі.
Цього року, уперше
за історію Ротарі,
Інтеракт 	клуби
одержали мож	
ливість претенду	
вати на визнання

Президента, у випадку вико	
нання щонайменше 4 задач
із установлених критеріїв
клубної діяльності.

Ротарі	клуби, як і їх
підшефні Ротаракт/Інте	
ракт	клуби, повинні подати
заявки губернатору свого
дистрикту до 31 березня.

Список номінованих клубів
повинен бути висланий губер	
наторами в штаб	квартиру РІ
до 15 квітня.

Докладну інформацію
можна одержати, ознайо	
мившись з Брошурою Виз	
нання Президента 2007–
2008 (900A	07EN) на
www.rotary.org.

КРИЛАТІ ФРАЗИ
«Якщо взаєморозуміння і

зміцнення світу в усьому світі "
наріжний камінь існування Ро"
тарі, а Ротарі Фаундейшн " ключ
до досягнення цієї мети, який же
ротарієць не випробує бажання
підтримати Фаундейшн?»

Луїс Зи, Ротарі$клуб Годой Круз
(Мендоза, Аргентина).

Цитата, що ввійшла в брошуру
«Кожен ротарієць, щороку «

(957$EN)

Розмір клубів

Кількість членів

На основі опросу
30 062 клуба по
всьому світу

(усі)
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З В О Р О Т Н И Й
З В ` Я З О К
СПРИЯЄ  КРА"
ЩОМУ СЛУЖІ"
ННЮ

Не так давно ми
звернулися до бага	
тьох клубних і дист	
риктальних керів	
ників із проханням

підвести підсумки вивчення блоку
питань, зв’язаних з різними аспек	
тами ротарійської діяльності: почи	
наючи від демографічної ситуації і
закінчуючи фінансами, а саме: чого
варте перебування в членах клуба і
дистрикту?

Ми також опитали ротарійців на
предмет найбільш потрібної інфор	
мації, яку вони хотіли би бачити на
сайті РІ, і у якому вигляді подавати
цю інформацію для більш ефектив	
ного використання читачами (на	
приклад, надходили пропозиції до	
дати кольору тощо).

Висловлюйте свою думку,
і вона не залишиться непоміче"
ною

Ми одержуємо дуже конкретні
пропозиції. Приміром, ротарійці по	
відомили, що слабке клубне керів	
ництво, похилий вік членів клуба,
нестача молодих людей є основним
чинником, який обумовлює низь	
кий рівень внесків і недостатні
кількісні показники членства. А
завдяки ініціативі багатьох ро	
тарійців, ми тепер знаємо, що
більшість членів зацікавлені в одер	
жанні на сайті РІ більш докладної
інформації про метчінг	гранти на
всіх мовах Ротарі	руху.

Достовірна інформація, отримана
в ході проведених досліджень, доз	
волила Секретаріату зрозуміти ак	
туальні проблеми і приступити до
подачі більш докладних зведень про
прийняті рішення Правлінням РІ і
Радою Попечителів Ротарі Фаун	
дейшн. І якщо наша організація по	
чинає дії «зверху», нам украй необ	
хідно одержувати зворотний зв’я	
зок «знизу» – від членів клубів з усіх
куточків ротарійського світу.

Закликаю Вас приділити кілька
хвилин свого часу і скласти список
пропозицій і побажань щодо інфор	
мації, яку Ви би хотіли одержувати
від РІ. Це – найбільш оптимальний
шлях досягнення мети: Вас почу	
ють і обов’язково врахують Вашу
думку.

ЗАПИСИ
СЕКРЕТАРЯ

Рішення Законодавчої Ради
У квітні Законодавча Рада 2007 ра	

тифікувала новий законопроект щодо
підвищення розміру членських внесків
у РІ для всіх Ротарі	клубів. Закон набе	
ре сили з 1 липня 2008 року.

Відповідно до пропозиції Ради Дирек	
торів РІ, починаючи з каденції 2008–
2009 і до каденції 2010–2011, внесок у
РІ за кожне півріччя буде поступово
підвищуватися і до кінця зазначеного
терміну річний внесок складе USD 50
з людини.

Відповідно до  пункту 17.030 Консти	
туції РІ, піврічний внесок у 2007–2008
році складає 23,50 доларів США, потім
він збільшиться до 24,00 доларів США
за півріччя у 2008–2009, згодом – до
24,50 доларів США за кожне півріччя у
2009–2010 році і, нарешті, у 2010–2011
році він складе 25,00 доларів США.

Рада також прийняла закони, які:
	дозволять клубам приймати лідерів

суспільства, які продемонстрували
прагнення до служіння;

	звільнять ротарактовців, які вияви	
ли  високу активність за останні 2 роки,
від сплати вступного внеску в Ротарі	
клуб

	дозволять клубам приймати в ряди

Ротарі стипендіатів Ротарі Фаун	
дейшн після закінчення їх стажуван	
ня;

	уповноважать Правління призупи	
няти чи припиняти діяльність клубу,
який не займається розслідуванням у
випадку надходження заяви про пору	
шення прав молоді по лінії ротарійсь	
ких молодіжних програм

Прийняті законопроекти набрали
сили 1 липня 2007 року. Більш доклад	
ну інформацію можна довідатися на
сайті  www.rotary.org.

Нелі Л. Корадіні з дистрикту 4780
(Бразилія) стала одним з 530
делегатів, що володіють правом
голосу на зборах Законодавчої
Ради 2007.

НАГОРОДИ РИ 2007"08
Ротарі Інтернешнл встанови$

ло наступні нагороди за проек$
ти і внески для ротарійців, Ро$
тарі$клубів і не ротарійців. Пе$
реможці визначаються по на$
ступних номінаціях:

Нагорода за кращий спільний
міжнародний проект (для клубів)

Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін представлення: до 15

березня клуби подають заявку губер	
натору;

15 квітня губернатор подає макси	
мум 5 номінацій у РІ

Визнання за відповідність 4 По"
стулатам Ротарі (для ротаріанців)

Номінують: Клубні президенти
Крайній термін: не встановлений

Подяка Президенту (для клубів)
Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін: 15 квітня

Подяка за зростання кількоті членів
в маленьких клубах (для клубів)

Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін: 15 травня	30 черв	

ня, губернатор подає заявку в РИ

Нагорода за розвиток і зміцнення
членства (для клубів)

Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін: 15 травня, клуби по	

дають заявки губернатору

Нагорода РІ за PR"кампанію

(для клубів)
Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін: 15 травня

PR"гранти РІ (для клубів)
Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін: 1 жовтня

Нагорода РІ за виявлену ініціа"
тиву в області розвитку членства
(для клубів)

Номінують: губернатори дистриктів
Крайні терміни: 15 квітня, клуби по	

дають заявки губернатору
15 травня, губернатор подає одну

заявку в РИ

Нагорода РИ за «Служіння вище
власних інтересів» (для ро"
тарійців)

Номінують: губернатори дист	
риктів, паст	губернатори (минулий
рік), директора РІ, паст	директори РІ

Крайній термін: 1 вересня

Нагорода за значні досягнення
(для клубів)

Номінують: губернатори дистриктів
Крайній термін: 15 березня

Більш докладну інформацію
ви можете знайти на  www.ro"
tary.org/programs/awards.
Питання задавайте спів"
робітникам РІ за тел.: 847"866"
4494; fax: 847"866"6116; e"maіl:
rіawards@rotary.org
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ВЕРЕСЕНЬ: МІСЯЦЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Молодіжні программи – плацдарм Ротарі

Лоуранс Чу у якості емоційного
лектора.

Після участі в Ротарійському молод	
іжному зльоті лідерства (RYLA) 2006 у
Гельсінгборгу (Швеція), Лоуранс Чу і
Берн Айгош настільки пройнялися
ідеєю RYLA, що вирішили повернути	
ся на щорічний зліт поточного року вже
в якості ротарійців.

«У торішніх заходах взяло участь 124
учасники з 25 країн світу,» – повідо	
мив Чу, член Ротарі	клубу Річмонд
Санрайз (Британська Колумбія, Кана	
да). «Мене це дуже надихнуло».

Щороку Ротарі	клуби і Ддстрикти
номінують кандидатів локального
RYLA на участь у Міжнародному
зльоті RYLA. Чу й Айгош виконували
функції консультантів під час прове	
дення зльоту	2007, який проходив у
Солт Лейк Сіті (Юта, США) безпосе	
редньо перед Конвенцією. Досить три	
валий час родичі ротарійців Чу й Ай	
гош перебували в рядах Інтеракт і Ро	
таракт клубів, після чого брали участь
у RYLA і вступили в члени Ротарі.

«Я пишаюся своїм членством у Ро	
тарі і можливістю побувати консуль	

тантом на RYLA,» – заявив Айгош, 30	
річний молодий чоловік, упевнений у
тому, що досвід, отриманий на RYLA,
благотворно відіб’ється на всіх учасни	
ках заходу.

«Вони повернуться додому і приступ	
лять до проектів служіння у своєму
суспільстві, країні, світі,» – сказав Ай	
гош, член Ротарі	клубу Макурди (Бену,
Нігерія).

Обидва молодих чоловіки переконані,
що RYLA також сприяє створенню по	
зитивного іміджу Ротарі.  Залучаючи до
участі в RYLA молодь, особливо не по	
в’язану з даною організацією, ротарійці
демонструють значимість Ротарі для
нового покоління.

«Наступного разу, коли їм зустрі	
неться логотип Ротарі, чи вони почу	
ють що	небудь про наш рух, вони по	
думають: «Так я ж був на заході цієї
організації!» Таким чином, навіть
якщо  вони згодом не вступлять у Ро	
тарі, у них буде  позитивна думка, яка
сформувалася, про нашу діяльність»,–
заявив Чу.

Діти Духумурізаньє зможуть виконувати домашнє завдання
по вечорах після того, як буде проведена електромережа.

Світло дітям із Руанди
Члени Ротаракту Кайл Морфорд і

Крістіан Мбаквані забезпечать 120
дітей Руанди світлом.

Морфорд і Мбаквані з Ротаракт	
клубів Каліфорнійського Державного
Університету (США) і Руанди познай	
омилися на сайті Ротаракту торік.
Разом вони ініціювали проект з про	
кладання електромережі в Кигали
(Руанда), завдяки чому в притулку Ду	

хумурізаньє незабаром з’явиться елек	
трика. Вихованці притулку до сьогодні	
шнього часу не мали можливості вико	
нувати домашнє завдання  вечорами.

Руандійський геноцид 1994 року спу	
стошив країну, залишивши її без мож	
ливості створення інфраструктури.
Триваючі розкольницькі чвари, захворю	
вання на ВІЧ/СНІД, зруйнована еко	
номіка призвели до появи тисяч осиро	

тілих дітей у Кігалі.
Морфорд – студент із Каліфорнії і

Мбаквані – житель Кігалі, були перши	
ми, хто забезпечив сиріт предметами
першої необхідності: їжею, милом, туа	
летним папером. Однак вони розуміли,
що потрібно зробити набагато більше.
Спілкуючись з дітьми, що тягнуться до
знань, Мбаквані прийшов до ідеї розроб	
ки проекту з залученням Ротаракт	
клубів для збору 16 000 доларів США на
електрифікацію притулку, що скла	
дається з 22 окремих будиночків.

Мешканці Духумурізаньє звичайно
ходять у школу вранці і займаються при
денному світлі. Без електрики виконан	
ня домашньої роботи ввечері неможли	
во.

Електрифікація будинків допоможе
дітям не тільки у виконанні уроків, але
й у приготуванні їжі, відкриє їм доступ
до новин через телебачення і радіо.

«У цих дітей так багато проблем!»–
розповідає Морфорд.

«Вони зможуть одержувати базову
підтримку Ротарі, що допоможе їм ста	
ти на ноги. Задоволення основних по	
треб, таких як потреба в електриці,
дасть їм можливість одержати вищу
освіту і, сподіваюся, вирватися з замк	
нутого кола убогості».

Окрім кампанії з розсилання письмо	
вих звернень, Морфорд займається
відвідуванням засідань Ротарі клубів
Каліфорнії, на яких він виступає з зак	
ликами про виділення коштів для про	
довження реалізації проекту.

Контактна інформація Кайла
Морфорда: тел.:818"903"4839 або

kychase411@yahoo.com
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Кіно сприяє дослід"
женням року. Фран	
цузькі ротарійці відзна	
чили національний День
Дії Ротарі 23 січня, зап	
росивши городян у кіно.
Ротарійці виручили
USD795,000 від продажу
квитків у 300 кінотеат	
рах Франції на закриті
попередні покази
фільмів. Близько 60000
глядачів переглянули ро	
лики про Ротарі Інтер	
нешнл перед показом
фільму. Виручені від по	
казів кошти будуть спря	
мовані на підтримку дос	
ліджень в області невро	
логічних захворювань,
що, згідно даних
Об’єднаних Націй, торка	
ються однієї шостої час	
тини населення планети.
Жертви вулкану
одержують дах. У ве	
ресні Ротарі	клуб Тайн	
мут (Девон, Англія)
зібрав USD2,000 для
відправлення 100 на	
борів тимчасового жит	
ла, що містять тенти й
інші предмети першої
необхідності, в Еква	
дор, де люди залишили	
ся без даху над головою
внаслідок виверження
вулкану Тунгурахуа.
Ротарійці збирали
гроші протягом  одного
тижня, під час прове	
дення Тайнмутського
карнавалу.  100 спеці	
альних наборів забезпе	
чать 2000 людей тимча	
совим житлом.

У СВІТІ
РОТАРІ

у світі нараховують:

532  ротарійських дис	
трикти
32.581 Ротарі	клуб
1.211.627 ротарійца
7.269 Ротаракт	клубів
167.187 ротарактовців
10.955 Інтеракт	клубів
251.965 інтерактовців
6.437 Ротарійських
громадських корпусів
144.394 члени
Ротаріанських
громадських корпусів

РОТАРІ У ЦИФРАХ

дані наведені
на 10.04.2007р.

Нове в каталозі РІ
¤Гід по Дистриктально"
му Семінару для Керів"
ництва (248"EN) Для ро	
тарійців, що розробляють і
організовують семінар для
керівництва напередодні ди	
стриктальної конференції.
Містить повний план на	
вчання, директиви по
розробці ефективно	
го проекту служіння,
організації дистрик	
тальних заходів, інші
рекомендації Прав	
ління, а також CD	
диск із презентація	
ми Power Poіnt.
USD10
¤Гід по Дистрик"
тальному Команд"
ному Семінару для
Керівництва (247"
EN) Для ротарійців,
що планують і роз	
робляють команд	
ний семінар для керівницт	
ва. Містить повний план на	
вчання по всім рекомендова	
ним Правлінням РІ темам.
Призначений для навчання
Асистентів Губернаторів і
офіцерів дистриктальних
комітетів. Містить у собі CD
із презентаціями Power
Poіnt. USD10
¤Посібник з Навчання в
Дистрикті (246"EN) Роз	
роблено в допомогу дистрик	
тальному комітету з навчан	
ня, містить рекомендації з
планування й організації дис	
триктальних навчаль	
них заходів. Містить у
собі інформацію про
дистриктальні заходи
щодо питань РІ і Ротарі
Фаундейшн, рекомен	
дації з планування і ло	
гістики, підготовки
фахівців з навчання.
USD3
¤Брошура «Кожен
ротарієць, щороку»
(957"EN) Презента	
ція для кожного чле	
на клубу. Інформує ро	
тарійців про необхідність
участі в програмі і внесення
внесків у Ротарі Фаун	
дейшн. Містить бланк заяв	
ки на Визнання/Контрибу	
цію. Безкоштовно
¤Від Конфлікту до Світу
(908"EN) Збірник статей
Ротарі Уолд про мирот	

ворчість, частина серії мо	
нографій з Ротарійських
Центрів Міжнародного На	
вчання. Редакція професо	
ра Маріанн Ненсон, екс	ди	
ректора Ротарійського
Центру, ректора Універси	
тету Квінсленда.  Тільки  ан	

глійською мовою.
USD10
¤Офіційний до"
відник (007"
ENP), USD9; CD:
(007	ENC), USD9;
Книга і CD диск
(007	ENB) USD15.
Список імен, адрес,
телефонних но	
мерів і електронних
адрес офіцерів РІ і
Ротарі Фаундейшн,
членів комітетів і
представників адмі	
ністрації; список ди	
стриктальних гу	

бернаторів; алфавітний по	
кажчик дистриктів, клубів,
клубних офіцерів, місця і
часу проведення
засідань і т.п.
Тільки  англійсь	
кою мовою.
¤Керівництво
Полі Плюс
(322"EN) Набір
інструментів для
використання на
місцевих радіос	
танциях і в місце	
вих газетах.
Включає реко	

мендації з розмі	
щення матеріалів у
газетних статтях,
зразок звертання
до редактора, зраз	
ки прес	релізів,
фото і рекомендації
з роботи з газетами
і журналами. Без	
к о ш т о в н о
(кількість замов	
лень обмежена).
¤Визнання за
З б і л ь ш е н н я

Членства в Нечислен"
них Клубах  (416"EN)
Брошура про нову дист	
риктальну програму по
визнанню за збільшення
членства в клубах з
кількістю членів менш 20
чоловік. Безкоштовно
¤Брошура Суспільних
Корпусів Ротарі (779"

EN) Захоплююча брошу	
ра пропонує вашій увазі ог	
ляд програми з описом на	
вчання й інструкціями з
організації Ротаракт	
клубів. USD0,40
¤Підручник Суспільних
Корпусів Ротарі  (770"
EN) Базові кроки по орга	
нізації Ротаракт	клубів,
включаючи рекомендації з
добору потенційних лідерів,
новим методикам навчання,
проектам. USD3,25
¤RVM: Ротарійський
відеожурнал, випуск
2.3 (507"06DVD) Інфор	
мація про мікрокредити в
Гондурасі, репортаж про
стипендіата по Молодіж	
них Обмінах Майла Кусто,
проектам «Чистої води» в
Індії. Також містить у собі
есе Конвенції РІ 2007. Ан	
глійською мовою, із суб	
титрами на іспанській,
японській, корейській,

п о р т у 	
гальській мо	
вах. USD15
¤DVD Кон"
венція Лос
А н д ж е л е с
2008 (719"
MU) Опис
Лос Андже	
леса, місця
про ведення
Конвенції РІ
2008, містить
персональне

запрошення від Президен	
та РІ 2007	08 Уілфріда Дж.
Уілкінсона і його жінки
Джоан.  Час перегляду 4
хвилини. На англійській,
іспанській, французькій,
японській, корейській,
португальській мовах. Без	
коштовно
¤Брошура по грантах
Волонтерського Слу
жіння (150"EN) Опис
програми й інструкції з
Гранта Волонтерського
Служіння. Безкоштовно

Замовлення зі Служби
Публікацій РІ (тіл: 847"
866"4600; fax:847"
8 6 6 " 3 2 7 6 ;
e"maіl: pbos@rota"
ry.org) чи в режимі он"
лайн на www.rota"
ry.org/shop. Замовлен"
ня приймаються тільки
за передоплатою.


