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КРАСОТА СПАСЕТ ОДЕССУ, СТР. 4

У НОМЕРІ:

Дорожні замітки ротарійця
стор. 2

Навчання по обміну
стор. 5

Листопад: місяць Ротарі
Фаундейшн, стр. 7

РОТАРІ
В ЦИФРАХ
В УКРАЇНІ, БЄЛАРУСІ
НАРАХОВУЄТЬСЯ:

43 Ротарі клуби
770 ротарійців
10 Ротаракт клубів
120 ротарактівців
4 Інтеракт клуби
50 Інтерактівців
дані наведені
за станом
на 01.11.2007р.

ЯК ЗРОБИТИ ЗАСІДАННЯ ЦІКАВИМ:
¤ Запрошуйте доповідачів з цікавими доповідями при
міром , університетських фахівців, знаменитостей, місцевих
урядовців, неординарних людей;
¤ Проводьте виїзні засідання на природі, за місцем робо
ти членів клубу, у місці здійснення клубного проекту, у інших
привабливих місцях;
¤ Плануйте проведення інтерактивних конференцій за
участю членів клубу;
¤ Запрошуйте учасників Ротарійських Молодіжних
Обмінів, стипендіатів Посольських Стипендій Ротарі Фаун
дейшн, волонтерів, учасників GSE з доповідями про надба
ний досвід;
¤ Урізноманітнюйте свої засідання фуршетами і пікніка
ми.
Чи проводив Ваш клуб подібні заходи, що виявилися особ
ливо продуктивними? Поділіться з читачами газети Rotary
World своїм досвідом, пишіть на rotary.world@rotary.org.
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ДОРОЖНІ ЗАМІТКИ РОТАРІЙЦЯ
27 30 вересня у Норвегії проходив
ГЕТС, семінар і інтернаціональний
зональний Інститут Ротарі. У ньо
му взяла участь делегація ротарійців
Дистрикту 2230.
Поїздка по програмі Ротарі завжди
цікавий захід, що запам’ятовується.
Тому, коли Губернатор нашого дист
рикту запросив мене взяти участь у тра
диційному ротарійському семінарі у
Норвегії, я навіть не роздумував. Підго
товка зайняла небагато часу. Навіть
побоювання можливих проблем при
одержанні візи виявилися несуттєви
ми. Нашу організацію знають і поважа
ють. Я здав документи до посольства
Норвегії практично у граничний термін.
Раніше визначеного часу мені повідо
мили, що віза відкрита. Бажання побу
вати у Норвегії було завжди, а тут воно
ще і збіглося з участю у традиційному
нашому заході.
Українська делегація зібралася в Уж
городі, і під патронатом нашого губер
натора Андрія Баганича ми перетнули
границю з Угорщиною. Переліт до Осло,
можна сказати, пролетів непомітно.
Незабаром нас зустрічали організато
ри ГЕТС.
Відразу
справили
враження
неспішність, спокій і чистота у місті.
Ротарійців гостинні норвежці прийма
ли у невеликому містечку Лілестрьом
під Осло.
Захід був організований на найвищо
му рівні. Програма була дуже насиче
ною. Найбільше запам’яталися Відкрит
тя будинку дружби і робота Інституту
Ротарі. Делегації з різних місць предста
вили багато цікавих проектів. Кримча
ни також підготували проект «Чиста
вода основа життя», допомога освіт
ньому центру для дітей з обмеженими
можливостями, але виграли проекти,
для презентації яких були оформлені
стенди з фотоматеріалами, роздані бук
лети, використані відеоролики. Аналіз
отриманого досвіду дасть можливість
більш активно й ефективно брати
участь у майбутніх проектах. Ним я под

Делегація ротарійців Дистрикту 2230 на ГЕТСі у Норвегії
ілився зі своїми друзями сімферо
польськими ротарійцями.
Наша програма була побудована та
ким чином, що вистачило часу і для ро
боти, і для знайомства з країною. Ця
частина поїздки була не менш яскра
вою.
Насамперед , рівень життя у Норвегії
– один з найвищих у світі. Чистота і
порядок у містах вражають. З іншого
боку, природа нагородила норвежців
дивним подарунком. Дивним, без уся
ких натяжок і застережень. Це – при
рода країни. Норвезьким фіордам немає
рівних. На жаль, ми не побували на
півночі країни, де фіорди панують, але,
те, що ми побачили, так само справило
враження. Норвежці пишаються своєю
країною, називаючи її перлиною, що
лежить біля моря! Вони не лукавлять!
Ця нація дала людству особливо ба
гато мандрівників. Крім того, норвежці
подарували світу великого математи
ка Нільса Генрика Абеля, засновника
сучасної метеорології Генрика Муна,
першовідкривача збудника прокази Г.

Норвезьким фіордам немає рівних

Армауера Хансена та інших відомих
людей. Про них місцеві жителі знають і
обов’язково знайомлять гостей зі свої
ми знаменитими земляками.
Але в першу чергу ми побували в му
зеях Руаля Амундсена, Тура Хейєрда
ла та Фрітьофа Нансена. Ці знамениті
мандрівники і першовідкривачі заслу
жили любов норвежців. Дбайливо збе
рігається все, пов’язане з їхніми імена
ми. Їхні човни готові, здається, відпли
сти в пошуках нових відкриттів одразу
зараз і на ваших очах. Навіть пліт «Кон
Тікі» і папірусне судно «Ра» явно нудь
гують під музейними склепіннями .
Значна кількість музеїв Норвегії роз
ташована прямо під відкритим небом.
Серед них особливою популярністю як
у Норвегії, так і за її межами користуєть
ся музей норвезького художника Е.
Мунка. Я багато чув про цього худож
ника, але побачене змусило мене одра
зу ж після повернення пошукати нову
інформацію про нього.
Все таки головне багатство Норвегії
це її люди. І серед них наші друзі ро
тарійці.
Сергій Яновський,
асистент губернатора
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PETS + RRR
Дані абревіатури для недосвідченої людини можуть зда
тися лише дивним набором букв латинського алфавіту.
Однак пересічному українському ротарійцю давно відомо,
що у цих словах зашифровані назви двох щорічних заходів,
які цього року відбулися у той же час (7 8 вересня) і у
тому ж місці у місті Рівному.

PETS
Навчальний семінар для
президентів елект (PETS) є
щорічним офіційним заходом
Дистрикту 2230, обов’язко
вим для відвідання представ
никами всіх Ротарі клубів
Дистрикту. Як правило, на
такому заході офіцерам клу
ба, що вступили на свої поса
ди, надається інформація,
яка надалі допомагає клубу
ефективно здійснювати
свою діяльність. Не став ви
нятком і даний семінар.
Уся програма семінару
складалася з трьох частин:
членство у Ротарі, інформац
ійна система Ротарі, гро
мадські зв’язки.
Відкриваючи семінар, гу
бернатор Дистрикту Андрій
Баганич подякував при
сутнім представникам клубів
за приїзд і виразив упев
неність, що отримана інфор

мація буде з успіхом викори
стана у їх подальшій роботі.
Потім слово взяв голова дис
триктального комітету з
членства Лешек Моравскі. У
своїй доповіді про членство у
Ротарі він акцентував увагу
присутніх на прийомі нових
членів і їхній подальшій аси
міляції в клубі. Тренер Дист
рикту Павло Кашкадамов,
продовжуючи тему членства,
представив присутнім понов
лену і рекомендовану Ротарі
Інтернешнл організаційну
структуру клубу. Павло
відзначив, що нова структу
ра значно спрощена і перед
бачає організацію в клубі всьо
го 5 постійних комісій, які у
свою чергу повинні працюва
ти з п’ятьма дистриктальны
ми комітетами.
Торкнувшись теми інфор
маційної системи Ротарі, сек
ретар польської частини Ди

На PETS приїхали представники з 30 ротарі клубів
Дистрикту

стрикту Альберт Чайка та
офіцер Дистрикту Геннадій
Кройчик ознайомили учас
ників семінару з наявними
електронними засобами
зв’язку в Дистрикті 2230.
Були продемонстровані прин
ципи використання електрон
них ресурсів, а також прин
ципи взаємної роботи клуб
них офіцерів зв’язку.
У заключній частині глава
Дистриктального PR коміте
ту Пьйотр Пайдовскі торк

нувся питань організації
зв’язків із громадськістю, а
його заступник в Україні
Микола Стеблянко предста
вив присутнім аналіз існую
чої ситуації з іміджем Ротарі
в Україні.
Наприкінці семінару по
втомлених обличчях учас
ників можна було зрозуміти,
що наданої інформації було
цілком достатньо, і настав
час переходити до менш офі
ційного заходу.

RRR

На RRR веселих конкурсів було вдосталь. Переможців
іноді бувало і двоє.

Після 5 годинного сем
інарського марафону
захід під назвою «Рівне
Ротарі Раки» був дуже
доречним. Для організа
торів РК Рівне це вже
ювілейний,
десятий
захід. За словами паст
президента РК Рівне
Віктора
Пасічника,
«RRR» можна вважати

сьогоднішнім брендом,
тому що ровенські раки
відомі на всій території
дистрикту. І дійсно, на
даний захід ось уже кот
рий рік вважають за
честь приїхати губерна
тори Дистрикту, а одно
часне
проведення
PETSа цього року послу
жило черговим доказом,

що «Рівне Ротарі Раки»
акція дистриктального
рівня.
А почалося все з ідеї
чартерного президента
РК Рівне Андрія Мак
симова привезти на
чергове ротарійське
свято до Львова у по
дарунок кошик пол
іських варених раків.
Цей подарунок викли
кав такий жвавий інте
рес і захоплення у ро
тарійців, що через рік
на 2 у річницю свого
клубу рівненці прийма
ли у себе цілу чергу ро
тарійців з різних клубів
дистрикту, які бажали
спробувати цей чарів
ний делікатес. Причо
му черга з кожним ро
ком зростала. У ос
танні роки на «RRR»
приїжджало не менше
70 чоловік, а число ро
тарійців, які бажали

продегустувати ракові
шийки, цього року пере
вищило 100.
Власне, про саму ат
мосферу свята розпові
дати немає жодної рації.
Тут потрібно бути при
сутнім. Перефразуючи
відомий сатиричний мо
нолог, маленьких раків
не було, «були тільки по
п’ять і, ну, дуже великі».
Шум соснового бору, що
вдивляється у дзеркало
озера, українська пісня,
веселі конкурси усе це
залишає незгладиме
враження про рівненсь
ке свято.
Заключним акордом
«RRR» став вечірній бан
кет з низкою тостів на
честь РК Рівне під аком
панемент DJ і шоу удар
них інструментів.
Миколай Стеблянко,
РК Сімферополь
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КРАСА ВРЯТУЄ ОДЕСУ
«Міс світу"2006» відвідала Південну Пальміру
Нещодавно Одеса відзначила свій
213 й день народження. У святку
ванні Дня міста брала участь і найк
расивіша дівчину світу 2006, чарів
на блондинка з Чехії Тетяна Кучаро
ва. Блакитнооку красуню супровод
жували Президент Оргкомітету
«Міс світу» Джулія Морлі (Великоб
ританія), Президент Національного
комітету «Міс Україна» Ліля Кузнє
цова і ціла команда менеджерів та
журналістів з різних країн світу.
Одеські ротарійці, довідавшись про
приїзд нинішньої «Міс світу», запро
сили делегацію на своє позачергове
засідання. Тетяна Кучарова розпов
іла, що місія головної красуні світу
передбачає не тільки фотосесії, але,
насамперед , співробітництво з бла
годійними організаціями. Саме з цією
метою «Міс» приїхала і до Південної
Пальміри.
«Гасло ротарійського руху «Слу
жіння вище власних інтересів», а Міс
Світу здійснює свої представницькі
функції, відвідуючи різні точки світу
під девізом «Краса врятує світ», роз
повідає Президент Ротарі клубу Оде
са Світлана Мелконян. Тому наші
організації знайшли точки дотику
для поліпшення життя людей».
Місцеві ротарійці провели презен
тацію свого Клубу і напрямків його
діяльності, розповіли про реалізовані
і заплановані проекти. Особливу
увагу було приділено основній пост
ійно діючій програмі «Подаруй жит
тя!». Специфікою даної програми є
допомога у проведенні операцій на
відкритому серці у дітей з уродже
ними вадами розвитку. Ці діти при
речені вмерти у ранньому віці, але
ротарійці дарують їм надію на подаль
ше життя. На сьогоднішній день у
Обласній дитячій клінічній лікарні
спеціально підготовлена бригада
хірургів уже провела 35 успішних
операцій на дітях у віці від півроку до
12 років.

Міс світу Тетяна Кучарова на засіданні РК Одеса

Джулія Морлі подякувала за зап
рошення і цікаву інформацію, нада
ну одеськими ротарійцями. Пред
ставники оргкомітету «Міс світу» і
Ротарі клуб Одеса домовилися про
подальше співробітництво на бла
годійній основі.
Ротарійці, окрім клубної зустрічі,
організували гостям екскурсію
містом і знайомство з Морською га
лереєю однією з найбільших кар
тинних галерей міста.
У рамках святкування дня народ
ження «Перлини біля моря» Тетя
на Кучарова відвідала прекрасну ви
ставку квітів на Приморському
бульварі і великий прийом банкет
у мера міста.
На закінчення візиту Світлана
Мелконян висловила надію, що
подібне незабутнє приємне
спілкування незабаром виллєть
ся у плідне співробітництво одно
думців.
Ксенія Август,
РК Сімферополь

ДОСЬЄ МІС СВІТУ
Тетяна Кучарова народилася у сло
вацькому місті Трнава, а виросла у
чеському місті Опокно. Захоплюєть
ся спортом (теніс, волейбол, верхова
їзда, катання на ковзанах) і танцями.
Має масу домашніх улюбленців:
кішок, морських свинок, кроликів, че
репах. Незаміжня. Девіз «Завжди
будь оптимістом!».

КЛУБНИЙ
ПРОЕКТ

Рівненські ротарійці навчають
школярів
Лекції для підлітків на тему “Туберкуль
оз: профілактика краще, ніж лікування”
проводять рівненські ротарійці. Для міста
тема більш ніж актуальна. Фтизіатри кон
статують: епідемія туберкульозу прогресує.
Збільшилася захворюваність і серед дітей.
Так, нещодавно на лікування до рівненсь
кого обласного протитуберкульозного дис
пансеру потрапила п’ятнадцятирічна шко
лярка. Протягом тривалого часу дівчинка
навіть не підозрювала, що хворіє на цю
інфекційну недугу.
У рамках своєї діяльності Ротарі Клуб
вже протягом кількох років займається ви
рішенням проблеми туберкульозу. Для
того, щоби школярі знали, як захистити
себе від недуги, ротарійці організовують
лекції. Заняття для підлітків проводить
лікар Людмила Кирилова. Щоби інформа
ція запам’яталася краще, кожен учень от
римує брошуру, над розробкою якої пра
цював рівненський ротаракт клуб.
Тетяна Кушнірук,
РК Рівне
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НАВЧАННЯ ПО ОБМІНУ
Молодіжні обміни один з на
прямків руху Ротарі. Молоді люди, що
виїжджають за кордон на навчання,
знайомляться зі звичаями, традиці
ями, культурою і визначними пам’ят
ками інших країн, вивчають інозем
ну мову у натуральному середовищі,
ходять до школи, а також на кваліф
ікаційні курси, подорожують, знай
омляться з людьми з різних країн
світу, що беруть участь у цій про
грамі.
СИСТЕМНО ПРАЦЮЮЧИЙ КЛУБ
Уже біля п’яти років сімферопольські
діти їздять на навчання у США, Англію
і Німеччину. Потрібно відзначити, що
цього року для України було виділено
п’ять стипендій на навчання за рубе
жем, і дві з них дісталися сімферопольсь
ким дівчатам. Зараз Віра Свердлик
вчиться у США, а Юля Шкурко у Бра
зилії. Офіцером з міжнародних молоді
жних обмінів у Ротарі клубі Сімферополь
є Ірина Плоткіна.
«Насправді те, що було раніше, об
міном назвати важко. Сімферопольські
школярі їздили у інші країни на навчан
ня, а до нас ніхто не приїжджав. розпо
відає Ірина Тимофіївна. Завдяки тому,
що сімферопольський Ротарі клуб за
останні кілька років зарекомендував
себе як системно працюючий, у тому
числі й у напрямку міжнародних
обмінів, цього року до нас у Сімферо
поль з Бразилії приїхала вчитися
шістнадцятирічна Ніколь Хауарі».
Для м’якої адаптації Ніколь у Сімфе
рополеві дуже ретельно були підібрані
школа і родини, у яких вона житиме
протягом десяти місяців. «По перше, у
школі всі діти і більшість учителів гово
рять англійською мовою, по друге,
Ніколь буде жити в родинах своїх одно
класників, що теж сприяє процесу зви
кання. До того ж школа № 7, у якій
вчиться Ніколь, знаходиться біля штаб
квартири нашого Клубу, і ротарійці зав
жди можуть підтримувати стосунки з
дівчинкою і викладацьким складом шко
ли», говорить Ірина Плоткіна.
Ротарі клуб Сімферополь щомісяця
виплачує стипендію, яку Ніколь може
витрачати на кишенькові потреби. Бра
зилійка з задоволенням бере участь у
ротарійських заходах, особливо виїзних,
адже це додаткова можливість більше
побачити і довідатися про нашу країну.
ЮНА БРАЗИЛІЙКА МРІЄ СТАТИ
ДИПЛОМАТОМ
Про ротарійську програму міжнарод
них молодіжних обмінів я довідалася від
своїх близьких, розповідає Ніколь Хау
арі. Батько моєї двоюрідної сестри і
моя мама є членами Ротарі клубу у Бра
зилії. Я багато чого знаю про діяльність
ротарійців, про ротарійські програми,
чула і про молодіжні обміни.
Чому ти вирішила приїхати учитися
саме в Україну?
Я цікавлюся історією, країнами ко

Стипендіатка Ніколь Хауарі (праворуч) передає вимпел РК Куритиба
(Бразилія) президенту РК Сімферополь Юрію Пелипенку

лишнього Радянського Союзу, а Украї
на, як частина пострадянського просто
ру, завжди мене приваблювала.
; Ти брала участь у серйозному
відборі, щоб поїхати учитися в
нашу країну?
Я серед інших п’ятдесятьох претен
дентів віком від 14 до 17 років брала
участь у тестуванні з географії, історії,
англійської мови та історії руху Ротарі.
Я успішно справилася з завданнями і
одержала можливість приїхати в Сімфе
рополь.
; Як сприйняли родичі твоє ба;
жання учитися в Україні?
Вони сказали, що я божевільна
(сміється). Признаюся, я трохи ляка
лася поїздки: чула, що європейці дуже
серйозні і не завжди приємні люди. Але,
приїхавши сюди, відразу ж зрозуміла,
що це зовсім не так! Кримчани дуже
милі, привітні і симпатичні.
; Як тебе прийняли вчителі, од;
нокласники?
Пам’ятаю, коли я прийшла 1 верес
ня на перший дзвоник, то дуже хвилю
валася. Але одна дівчинка підійшла до
мене і сказала: «Не тремти! Усе буде
добре!». Так і виявилося. Я познайоми
лася з усіма однокласниками, вони
дуже цікаві і веселі хлопці. Учителі теж
допомагають мені у всьому, адже я не
знаю російської мови, і, хоча це і англо
мовна школа, все одно виникає багато
питань. Спочатку було складно ще й
тому, що англійська мова моїх одно
класників – з британським акцентом,
а я говорю з американським.
; Ти в Бразилії вчила російську мову?
Ні. Я почала вчити її тут, у Сімферо
полі. Крім уроків російської мови в
школі, проходжу додатковий спецкурс,

який оплачує Ірина Плоткіна. До того
ж родина, у якій я живу, теж допомагає
мені у вивченні мови, і у нашій квар
тирі навіть на багатьох предметах на
клеєні папірці з назвами тих чи інших
предметів на трьох мовах: англійській,
російській і моїй рідній португальській.
; У якій родині ти живеш?
У родині Капрових. Тепер у мене з’я
вилися два брати, з якими я не тільки
разом живу, але й учуся в одному класі.
Вони мені в усьому допомагають і став
ляться до мене, як до рідної сестри.
; Які шкільні предмети подоба;
ються більше інших?
Я дуже люблю історію, а історія Ук
раїни мені особливо цікава. А от біоло
гія, хімія і математика мені не дуже
легко даються. До того ж тут є нові пред
мети, які не вивчають у нас у Бразилії,
наприклад, медична підготовка.
; Як ти проводиш дозвілля?
Насправді у мене залишається не
дуже багато вільного часу, велику час
тину віднімає навчання, у тому числі
заняття російською мовою. Але я вже
була на кримському узбережжі, у Сева
стополі, Судаку, Феодосії, Бахчисараї.
Багато вражень залишилося після
відвідання Никитського ботанічного
саду. Хотілося б ще побувати в Херсо
несі і Керчі. Узагалі, Крим дуже краси
ве місце, і Чорне море у вас дивне.
; Чим ти будеш займатися, коли
повернешся в Бразилію?
Мені ще один рік треба буде вчити
ся у школі, тому що у нас вчаться на рік
довше. А потім я хочу поступити в Уні
верситет міжнародних відносин, і там
продовжувати вчити російську мову та
стати хорошим дипломатом.
Настасія Сачко,
РК Сімферополь
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ЗНАЙОМТЕСЯ: РК РІВНЕ
22 червня 1995 року для ровенських
ротарійців особливий день. Саме тоді
відбулося перше засідання ініціативної
групи у складі восьми чоловік, а у жовтні
того ж року Клуб був зареєстрований ви
конкомом Рівненської міської ради. Неза
баром, через півроку, Ротарі клуб Рівне
був прийнятий у Міжнародну асоціацію
клубів «Ротарі Інтернешнл». 7 вересня
1996 року Клубу офіційно вручили Хар
тію.
Допомагали у створенні і становленні
Клубу представник Ротарі клубу міста
Корпус Крісті (США) Василь Бахор і гу
бернатор Дистрикту 1680 (Франція) Леон
Ложель.
Як і інші українські клуби Ротарі,
рівненці активно беруть участь у реалізації
медичних гуманітарних програм з бороть
би зі СНІДОМ, а також проекту з впровад
ження системи телекомунікацій між обл
санепідемстанціями України.
Клуб не одного разу допомагав лікарсь
кими препаратами, одягом і продуктами
харчування Рівненському Центру реабілі
тації інвалідів і Дитячому туберкульозно
му санаторію в селі Новоставші Рівненсь
кого району. Разом з контактним Клубом
міста Швабіш Галь (Німеччина) рівненці
передали медичне устаткування до Олек
сандрівської і Сарненської районних ліка
рень. За сприяння Ротарі клубу міста Руан
(Франція) місцеві ротарійці подарували
Рівненській обласній лікарні два медичних
автомобілі для проведення профілактич
ного огляду населення.
Рівненці постійно опікуються місцевим
притулком для неповнолітніх і бездомних
дітей. За підтримки американських ро
тарійців у притулку обладнані дитячі ігрові
і спортивні площадки, закуплені спортив
на форма, взуття, інвентар. Разом з Ро
тарі клубом міста Грудзенск (Польща)
рівненці надали гуманітарну допомогу у
виді продуктів харчування Рівненському
Будинку Малюка. Крім того, дітям з інтер
натів, дитячих будинків і шкіл міста була
передана оргтехніка, взуття і речі першої
необхідності.
Ротарійці міста Саверн (Франція) і осо
бисто Леон Ложель, а також рівненська
ротарійка Наталя Буняк допомогли 123
дітям з інтернату у обстеженні і придбанні
окулярів для хворих з порушенням зору
у смт. Клевань Рівненського району.
Улітку 2005 року ротарійці Руслан
Краплич і Віктор Пасічник надали грошо

ДОСЬЄ РОТАРІ;КЛУБУ:
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ву допомогу на оздоровлення дітей сиріт
у літніх таборах.
За участі рівненських ротарійців, а та
кож Манфреда Рота і Гретеля Шварца (м.
Швабіш Галь, Німеччина), була призна
чена стипендія дітям сиротам і малоза
безпеченим учням Рівненського музич
ного училища.
Разом з ротарійцями штату Канзас
(США) рівненці успішно реалізували про
граму «Чорнобиль», подарувавши 76 пле
мінних корів жителям сіл Кузьмівка і Яб
лунівка Сарненского району. Сьогодні се
ляни забезпечені коровами у кількості 250
голів.
У рамках програми обміну фахівцями,
Клубом було реалізовано стажування вчи
телів іноземної мови у Німеччині, а також
періодично організовується навчання сту
дентів у США, Канаді та Німеччині.
Саме Ротарі клуб Рівне став організато
ром Першого всеукраїнського фестивалю
духовної хорової музики «Великодні
співу», а також VІ і VІІ Міжнародних
міжвузівських фестивалів СТЕМ, відкри
того чемпіонату Рівненщини з шашок,
першості Рівного з радіоспостереження.
Крім того, разом з київським Ротарі
клубом у Рівному були проведені концер
ти солістів Національної філармонії Украї
ни Г. Сафонова та О. Струганого.
Рівненські ротарійці придбали колекцію
картин і передали її музею українського
мистецтва.
Разом з Ротарі клубом Кейп Жирардо
(США) за фінансової підтримки Ротарі
Фаундейшн Клуб отримав грант для за

Одна з 250 корів, подарованих рівненськім селянам за
програмою «Чорнобиль»

безпечення музичними інструментами ду
хового оркестру «Сурми» Рівненського
музичного училища.
Грант № 16884 виконувався декілько
ма ротарійськими клубами Канади, Ротарі
клубом Рівне і Ротарі Фаундейшн. Було
виділено 50 тисяч доларів США на про
дукти харчування і медикаменти для об
ласного дитячого туберкульозного сана
торію «Новоставші». 60% коштів було ви
користано на калорійне і вітамінізоване
харчування, що сприяло якнайшвидшо
му видужанню дітей, а 40% на медика
менти. З листопада 2001 року до жовтня
2002 року 400 дітей, у тому числі більше
ста з радіоактивно забруднених північних
районів Рівненщини, пройшли курс ліку
вання.
Куратори проекту Наталя Шульга й Ігор
Яковчук пишаються успіхами у оздоров
ленні дітей. За цей час рівненські ротарійці
потоваришували з хлоп’ятами і дівчатами
та персоналом санаторію.
У 2008 році рівненці разом з канадськи
ми ротарійцями планують продовжити
програму: другим етапом стане придбан
ня устаткування, необхідного для тубер
кульозного санаторію «Новоставші».
Настасія Сачко,
РК Сімферополь

Свято у дитячому туберкульозному санаторії
«Новоставші»
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ДІТИ"СИРОТИ ПОБАЧИЛИ
ЧУДЕСА УКРАЇНИ
Рівненські ротарактівці влаштували
мандрівку для вихованців притулку
для неповнолітніх. Шістнадцять дітей
віком від 10 до 17 років подорожували
пам’ятними місцями, які за підсумка
ми всеукраїнської акції увійшли до
Семи чудес нашої держави.
Діти завітали до Міста на камені,
зведеному ще давньоруськими майст
рами, — Кам’янці Подільському. Під
час екскурсії підлітки поблукали се
редньовічновічною фортецею, зведе
ною за часів литовських князів, побу
вали в замку. Під впливом минулого,
спробували вони себе й у ролі робін
гудів – мали можливість повправля
тися зі стрільби з лука, змагаючись із
ротарактівцями, які також пасти
задніх не хотіли.
Наступним
місцем
відвідин
рівненських мандрівників стала ще
одна оборонна споруда , що бачила під
своїми мурами полчища воїнів Ос
манської імперії – Хотинська форте

Мандрівка вихованців притулку для
неповнолітніх
ця. Підлітки жартували, мовляв назва
містечка походить від слова “хотіти”
– хотілося залишитися там на довше.
“Усі залишилися задоволені по
їздкою: і діти, і вихователі, і ми як орган
ізатори, — каже Наталія Данилюк,
президент Рівненського Ротаракт Клу
бу 2007 2008. – Це перша наша акція у
новому сезоні. А гарний старт – це
хороший знак.”
РТК Рівне

UKRAINIAN TRIP
Троє іноземців ротарактівців, які
вперше мандрують теренами Украї
ни, на декілька днів завітали до
Рівного. Мандрівники з Туреччини
та Латвії знайомилися з нашою
культурою, історією, а також побу
том. Адже протягом кількох днів
проживали у родинах мешканців
міста.
“Ця подорож здійснюється у рам
ках програми “Ukrainian trip”, ко
ментує Ольга Новицька, президент
Рівненського Ротаракт Клубу. – За
її умовами, протягом тижня молоді
люди подорожують містами Украї
ни, де є такі клуби, не витрачаючи
при цьому ні копійки. Проживання,
екскурсії та інші шоу програми

влаштовують місцеві ротарактівці.
Натомість представники клубів з
України також мають шанс взяти
участь в аналогічній мандрівці, на
приклад, Польщею, Італією, Гру
зією, Єгиптом”.
Латвійці Елвінас Поповас та Ман
тас Мілакаускас і туркеня Гамзе Ял
цинар мали нагоду побачити різну
Україну: Східну, Західну, столич
ну, адже у їхній маршрут увійшли
такі міста, як Харків, Полтава, Київ.
Ротарактівці ж зустрічали з хлібом
сіллю і розважальною програмою,
яка б дозволила відчути колорит
того чи іншого регіону.
Цьогоріч Рівненський Ротаракт
Клуб у “Ukrainian trip” приймав іно
земних мандрів
ників уперше.
Проте й програ
му перебування
для них влашту
вав особливу.
Адже візит за
кордонних
друзів у місто
співпав зі свят
куванням юві
лейного десято
го дня народ
ження Рівненсь
кого Ротаракт
Клубу.

Латвійські хлопці вподобали українку

Тетяна
КУШНІРУК,
РТК Рівне
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НЕХАЙ ЗАВЖДИ
БУДЕ ЧИСТО!
Парк традиційне місце відпо
чинку городян. На жаль, часто
після себе відпочиваючі зали
шають обгортки від цукерок,
пляшки та інші відходи, поси
лаючись на нестачу сміттєвих
урн.
Львівські ротарійці, усвідом
люючи усю глибину проблеми,
встановили нові урни для
сміття у центральному парку
Львова, який носить ім’я Івана
Франка. Не кожен, напевно,
пам’ятає, що цей парк один з
найстаріших парків міста і вза
галі України. Він був закладе
ний ще в другій половині XVІ
століття старшим патрицієм
Шольц Вольфовичем, а у XVІІ
XVІІІ сторіччях парк належав
ордену Єзуїтів і відповідав ка
нонам італійської моди. У 1799
році місцева влада продала за
пущений
центральний
львівський парк власнику трак
тирів Іванові Гехту, під чиїм
керівництвом парк переплану
вали у дусі французького кла
сицизму. У середині XІ сто
ліття він перейшов у міську
власність, і у 1855 1860 роках
він знову був перероблений у
«пейзажному» (англійському)
стилі міським садівником Бау
ером.
Сьогодні парк імені І. Фран
ка
це ще і місце збору
львівських радіоаматорів.
«Ми щороку проводили в
цьому парку акції, зокрема , і з
урнами для сміття, але вони по
стійно кудись щезають після
зими, розповів Президент Ро
тарі клубу Львів Юрій Малюк.
Саме для того, щоб зробити
наше місто трохи гарнішим і
чистішим, ми закупили нові
сміттєві урни європейського
типу, що вкопуються, щоб не
було можливості їх віднести
або відвезти».
Уздовж алей парку Франка
встановлено п’ятнадцять но
вих урн загальною вартістю
три з половиною тисячі гри
вень.
Залишається сподіватися,
що жителі Львова оцінять
шляхетний порив місцевих ро
тарійців і перестануть залиша
ти після себе сміття в парку.
Ксенія Август,
РК Сімферополь
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РК КЕРЧЬ — 10 РОКІВ

1 1 5РКлистопада
Херсон
ðîêIâ 05.11.1996р.
11
ðîêIâ

5 листопада
РК Полтава
05.11.1996р.

7
ðîêIâ

13 листопада
РК Дніпропетровськ
Дніпро Регіон
13.11.2000р.

3
ðîêè

21 грудня
РК Лубни
21.12.2004р.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

30 листопада
Сергій Яновський, асистент
губернатора у Криму
3 грудня
Ігор Велічанський, асистент
губернатора у Білорусі

АНОНС
ДОРОГI РОТАРIЙСЬКI
ДРУЗI!
Маємо честь запросити на святку
вання 10 ї річниці
вручення Хартії Ротарі Інтернешнл
клубу міста Дніпропетровськ “Ротарі
Дніпропетровськ”, якевідбудеться 17
листопада 2007 року о 19.00 годиніу
готельно туристичному комплексі
“САМАРА”
У програмі святкування: екскурсія
до Новомосковського храму Святої
Трійці, більярдний турнір для бажа
ючих, святковий банкет, ротарійсь
кий пікнік та розважальні заходи у
готельно туристичному комплексі
“САМАРА”.
Заявки на участь приймаються
електронною поштою: avliga@a;
teleport.com або факсом на номери
+38 0562 342;462, +38 0562 324;122
Володимир Шелест
президент РК «Дніпропет;
ровськ»
т. 8(067)567 61 22,
8(050) 363 54 66

Десять років тому, 26 вересня 1997
року, губернатор об’єднаного дист
рикту Леон Ложель урочисто вручив
Керченському Ротарі клубу Хартію Ро
тарі Інтернешнл.
З перших днів свого існування Клу
бу керченські ротарійці визначили ос
новні сфери своєї роботи: історія рідно
го краю, культура, мистецтво, а також
турбота про дітей.
Самими яскравими стали дві бага
торічні програми клубу. Шефство над
малятами з дошкільного відділення
інтернату перетворилося у дійсно теп
лу дружбу. Для цих дітей організову
ються екскурсії, виставки, дитячі свя
та. Ротарійці допомагають з ремонтом
приміщень, придбанням канцелярсько
го приладдя, одягу і взуття.
У 1999 році Клуб почав найбільш
вагомий проект Міські музичні асам
блеї. Протягом восьми років щоміся
ця з жовтня по травень місцеві ро
тарійці проводять у театрі ім. О.С. Пуш

кіна благодійні концерти класичної
музики. Традиційним учасником цих
заходів є підшефний колектив кер
ченського Ротарі клубу хорова капе
ла хлопчиків і юнаків «Джерело» під
керівництвом заслуженого вчителя
України Ольги Нефедової. Хор пост
ійно бере участь у конгресах Міжна
родної Асоціації хорів «Пуері канто
рес». Ротарі клуб допомагає цьому ко
лективу у поїздках до Польщі, Франції,
Голландії й інших країн. На урочисто
му засіданні, присвяченому десяти
річчю Клубу, хор представив свою
нову програму.
За роки діяльності Клубу склалися
свої традиції. Одна з них жодне засі
дання без гостя. Керченські ротарійці
їм завжди раді, особливо якщо це друзі
з інших клубів. От і цого разу в урочис
тих заходах брали участь однодумці з
Алушти, Сімферополя і Варшави.
Наталя Красина,
РК Керч

ЧИМ ШИРШЕ КОЛО ГАРНИХ ЛЮДЕЙ,
ТИМ МЕНШЕ ПРОСТОРУ ДЛЯ ЗЛА ТА НЕГАРАЗДІВ НАВКОЛО НАС!
Під таким девізом пройшла вечірка знайомство чотирьох київських РК «Ро
тарійське коло», яка відбулася в Києві 27 жовтня 2007 року за ініціативи РК
Київ Центр.

Як це було:
¤ дихання кришталево чистим дніпровським повітрям;
¤ прогулянки Дніпром;
¤ знайомство з членами київських ротарійських клубів;
¤ дружнє застілля;
¤ щирі розмови та задушевні співи;
¤ започаткування нової ротарійської традиції збиратися всією київською рота
рійською громадою навколо вогнища, що не тільки зігріває, але й пригощає
смачним печеним м’ясом
А найголовнішим було те, що вперше в Києві разом в одному місці зібралась
київська ротарійська громада, яка домовилась про можливості проведення
спільних проектів, про поповнення кола ротарійців та про важливість цього
першого кроку.
Тамара Недобор,
РК Київ;Центр
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ГАЗЕТА РОТАРІЙСЬКИХ ЛІДЕРІВ

ЛИСТОПАД: МІСЯЦЬ РОТАРІ ФАУНДЕЙШН
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РФ
Попечителі Ротарі Фаундейшн
недавно затвердили основні за
дачі, пріоритетні напрямки і цілі
Стратегічного Плану, метою яко
го є перетворення Фаундейшн у
лідируючий інструмент служін
ня людству і міжнародним відно
синам у найближчі роки. Все
осяжний план зараз знаходить
ся на стадії розробки, і затверд
жені Попечителями і Правлінням
РІ виправлення незабаром будуть
проведені в життя.
На червневому засіданні Попе
чителі схвалили концептуально
нову модель розробки грантів, а
нові можливості служіння Фаун
дейшн будуть обговорюватися на
жовтневому засіданні. Сформу
лювавши єдину думку про те, що
нововведення повинні порівню
ватися з запитами та інтереса
ми ротарійців, Попечителі звер
нулися у Стратегічний Комітет з
проханням продовжити дослід
ження у сфері прогнозування
впровадження змін у концепцію
моделі.
Досліджувана концепція роз

робки грантів сприяє досягнен
ню такого рівня служіння, яке б
дозволило визначати результа
тивність проекту, його життєз
датність і розмір прибутку після
припинення дотацій з фондів.
Крім інших факторів, прийнятих
до уваги для створення майбут
ньої моделі, також враховується
кількість одержувачів за проек
том, довгостроковість дії проек
ту і ступінь визнання, яке одер
жить Фаундейшн, як джерело
фінансування акції.
Фокусування Фаундейшн на
усуненні поліомієліту допомогло
розвити коштовні партнерські
відносини і зміцнити позиції Ро
тарі на світовій арені, демонст
руючи модель подальших дій.
Рада Попечителів вважає, що
програма, яка готується, зможе
залучити солідних партнерів для
співробітництва у сфері проектів
Фаундейшн за принципом обо
пільних інтересів, відшукає
найбільш ефективні джерела
фінансування і допоможе клубам
у розробці більш довгострокових
і потужних проектів.

ШЛЯХ ДО ВИЩОГО
УТВОРЕННЯ
Паст директор РІ Хуліо Сорхес зі своєю
дружиною Кармен втілили в життя свою мрію
вони внесли вклад у РФ, заснувавши пост
ійно діючий фонд ім. Сорхес у рамках Довго
строкового Фонду Ротарі Фаундейшн. По
жертвування призначене для забезпечення
молодих жінок Індії грантами у професійній
сфері. «Ми з Кармен завжди були твердо впев
нені, що освіта основа основ у житті кожно
го», заявив Сорхес, прадід якого Дон Дам
’ян Кардонер виховав у ньому це переконання. Дам’ян Кардонер запові
дав передати його стан на будівництво безкоштовної школи для дітей міста,
у якому він народився, і присудив щорічні гранти кращим учням, спону
куючи їх до одержання вищого утворення. «Думаю, його сподівання про
краще майбутнє для молоді і внесок у розвиток утворення сама велико
душна і шляхетна справа його життя,» сказав Сорхес.
Чету Сорхес також була визнана гідною звання Чартерних членів сусп
ільства Арча Клампфа в 2005 році на церемонії присвяти, що спеціально
для них була проведена в квітні.

ЗАПИСИ
СЕКРЕТАРЯ
ПЕРЕВАГИ НОВОГО ВЕБ;
САЙТУ
Говорячи про новий сайт РІ, запу
щений до експлуатації у жовтні, його
розробник Людвіг Майс Ван Дер
Рохе, констатував: «Більш нічого не
потрібно». Ми усунули усе зайве,
щоби консолідувати спілкування з
ротарійцями і полегшити для них і
інших відвідувачів пошук необхідної
інформації. У той же час ми розши
рили досить популярний розділ но
вин з метою забезпечення відвіду
вачів великим обсягом періодичної
інформації про Ротарі Інтернешнл, а
також про діяльність клубів і дист
риктів. Нарешті, ми створили музей
логотипів Ротарі, що тепер знахо
диться у розпорядженні членів Ротарі
для використання у їх ротарійській
діяльності.
Оновлений дизайн www.rotary.org
відповідає запитам ротарійців і інших
користувачів. Раніше до нас роками
надходили скарги і побажання від ро
тарійцівв, яким було важко знайти
специфічну інформацію. Сьогодні
наш новий дизайн і удосконалена
система навігації більш прийнятні і
комфортні для користувача. Якщо
Вам усе ще не вдається знайти по
трібну інформацію, скористайтеся
нашим прекрасним розвідником.
Згідно щомісячних даних, відвіду
вачі сайту прагнуть одержувати свіжі
новини. Беручи до уваги цей факт,
ми займаємося розробкою подачі ши
рокого спектру щоденних новин, так
чи інакше зв’язаних з рухом Ротарі.
Сподіваюся, усі ротарійці почнуть
заходити на веб сайт РІ щодня , хоча
б для того, щоб довідатися, що ново
го відбувається в житті Ротарі.
І ще, Ви тепер можете читати но
вини Ротарі на восьми мовах (не ра
хуючи англійської). Інформація, по
дана на основних мовах, якими ко
ристується Ротарі, є прекрасним до
повненням нового сайту.
Я закликаю Вас частіше відвідува
ти www.rotary.org. Адже наш сайт є
найбільш ефективним способом кон
такту з ротарійцями з більш ніж 200
країн і географічних областей. Под
іліться з нами своєю думкою про но
вий сайт, відвідавши розділ «About
Us». gENErAl SECrEtAry’ MEMO

Эд Фута, генеральный секретар РИ
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ГРУДЕНЬ: МІСЯЦЬ РОДИНИ
РОДИНИ ЗМІЦНЮЮТЬ ІМІДЖ РОТАРІ
За свої 75 років існування, Ротарі
клуб Гарретсвілле Хірам неодноразо
во зіштовхувався з проблемами ско
рочення кількості членів і зменшен
ням ентузіазму. Але проведення 10
членами клуба заходів, присвячених
родині, допомогло не тільки зміцни
ти їхній клуб, але і підтримати їхнє
співтовариство.
Проект «Зміцнення Родини» на п’я
тому році свого існування продовжує
здійснювати діяльність з залучення
та ушановування родин, зміцнюючи
тим самим імідж Ротарі. Його голов
на акція це щорічне святкування
Тижня Родини, який включає фести
валь музики, карнавал, есе і мовний
конкурс. Крім того, жителі малень
кого штату Огайо (США) в один з ве
чорів підтримали ідею «Родина На
Першому Місці» і провели час винят
ково зі своїми родинами.
За словами члена клуба Еми Кроу
форд, проект процвітав на багатьох
рівнях: «Нам вдалося залучити до
клубної діяльності широкі кола гро

мадськості. Ми об’єднали людей із
прилеглих областей, і залучили до
клубу нових, більш молодих членів
з власними дітьми»
Також проглядається розвиток і
поліпшення партнерських відносин
між членами клуба і лідерами співто
вариства. Місцеві фірми, церкви, уря
дові організації, бібліотеки і школи
протягом тижня співробітничають з
клубом з питань спонсорської діяль
ності.
Переконавшись у особливій при
вабливості цього проекту для родин
і Ротарійців, Віберт Кеслер, голова
першого святкування Тижня Роди
ни і колишній член клубу Гаретсвіл
ле Хірам, створив у 2003 році про
ект «Земля Світи Батьки».
Ця некомерційна організація допо
магає Ротарі клубам в усьому світі
проводити подібні заходи в їхніх
співтовариствах. Дотепер, клуби у
штатах Міннесота і Пенсільванія
(США) організували сімейні святку
вання. І Ротарі клуби Бомбей Бандра

ДОПОМОГА ШКОЛЯРАМ
АРГЕНТИНИ
Суворий південний регіон Аргенти
ни Патагонія ледь не залишив у грудні
місяці двох учених, послів Фонду Ротарі,
у пилу від голови до ніг. Американців
Кімберлі Берлс і Теннер Веллс майже
засипало пилом під час їхньої 20 годин
ної поїздки на автобусі і 6 годинної ман
дрівки в автомобілі на шляху від Буе
нос Айреса до провінції Ріо Негро.
«Не дивлячись на те, що всю доро
гу вікна автомобіля були закриті, яки
мось чином пил усе таки потрапляв
усередину так, що нам навіть прихо
дилося витрушувати його зі свого
взуття» говорить Берлс.
Проте пил не зміг перешкодити
Кімберлі і Веллсу доставити програм
не забезпечення, картриджі для прин
терів, DVD плейєри, компакт диски,
дитячі книги і багато чого іншого у
школу Агади Де Герри в рамках Про
екту Патагонія. Вони також провели
зі школярами географічні ігри та інші
заходи, засновані на глобальній по
інформованості. Пізніше, вони так
само доставили 10 коробок з продо
вольством тривалого збереження, по
судом, дитячими книгами і іншими
речами для школи Нікас Де Айома.
Берлс, Веллс і їх колеги з Ротарі,
вчені Емілія Пірс і Крістофер Теппер
висловили ідею проекту для Світово
го Співтовариства Служіння (WCS) –
сприяти подоланню неписьменності і
розвивати міжнародне порозуміння.
За допомогою Ротарі Клубів Пуэрто

Забава так називається гра для
дітей, що беруть участь у
святкуванні Тижня Родини в клубі
Гарретсвілле Хірам.

(Махараштра, Індія), Міенга і Порт
Белл (Уганда), працюють з проектом
«Земля Світи Батьки», щоби адапту
вати цю концепцію до своєї культури.
«Ця програма працює особливо
ефективно для маленьких клубів і
співтовариств « говорить Кеслер. «Це
дійсно може дати вашому клубу но
вий подих.»
Більш докладну інформацію мож
на довідатися на сайті www.worldpe
aceparents.org

ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ
СВЯТКУВАННЯ
ТИЖНЯ РОДИНИ
Віберт Кеслер, керівник і ке
руючий проекту «Земля Світи
Батьки», дав наступні рекомен
дації для клубів, які бажають
святкувати та вшановувати ро
дини у своєму загалі.

Школярі вітають Теннер Веллса і
Кімберлі Берлс (на задньому плані)
у школі Агади Де Геррре
Мадеро (Буенос Айрес) і Гейнсвілле
Хеймаркет (Вірджинія, США) ці чет
веро учених вклали у фінансуванні
цього проекту 8 401 доларів США, от
риманих від 45 клубів.
У березні Пірс і Теппер виконали другу
стадію проекту: постачання п’яти комп’
ютерів, освітнього програмного забезпе
чення і книг для бібліотеки Агаде Де Гер
ре. Вони також навчили школярів ефек
тивному використанні нових ресурсів.
«Протягом всього декількох місяців
ці четверо вчених об’єднали 45 Ротарі
Клубів, п’ять дистриктів на двох різних
континентах, Міжнародне Світове
Співтовариство Служіння Ротарі, два
щасливих товариства і 80 сільських
дітей Аргентини» сказала Пірс.

¤ Не ускладнюйте. Проект
Зміцнення Сімейних Відносин
працює краще як окремий са
мостійний захід
¤ Плануйте вперед. Почніть
підготовку до святкуванню
Тижня Родини за чотири
місяці.
¤ Складіть графік на період
проведення заходу
¤ Ознайомтеся зі звітами про
досягнуті результати, щоби за
лишатися в курсі всіх подій
¤ Використовуйте керівницт
во «Земля Світи Батьки», що
допоможе вам організувати
захід
¤ Будьте на зв’язку з учасни
ками «Земля Світи Батьки» і не
бійтеся задавати питання
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ГІСТЬ ЗАСІДАННЯ ДОПОМІГ ЗАЛУЧИТИ $500.000
Довідавшись про те, що екс Прем’єр
Міністр Великобританії Джон Мейджор
буде виступати на клубному засіданні, чле
ни Ротарі клубу Джексонвілль (Флори
да, США) запросили ротарійців інших
місцевих клубів, а також представників
інших організацій, взяти участь у засі
данні.
До кінця засідання, РК Джексонвілль
зібрав величезну кількість заявок на на
дання допомоги «Мерсі Шіпс» (Кораблі
милосердя) техаському благодійному то
вариству, що спеціалізується на поста
чанні медичного устаткування і гумані
тарної допомоги до країн з низьким еко
номічним розвитком. Волонтерська
організація проголосила Мейджора кура
тором акції, і оголосила РК Джексонвілль
найбільшим меценатом.
«Звичайно ми стримано ставимося до
доповідачів, які просто виступають з
підтримкою напрямків роботи клуба,»
повідомляє ротарієць з клубу Джек
сонвілль і член правління «Мерсі Шіпс»

«Відступ від традиційного фор
мату рядового щотижневого засі
дання ось ключ до залучення нових
і стимулювання діючих членів клу
ба. Нам потрібна така програма на
кожне засідання, що зможе спону
кати ротарійців у прагненні ста
ти активними учасниками наміче
них програм.»
Білл Кроуфорд,
паст;губернатор Дистрикту
6740

Чарлі Тауерс. «Од
нак, мова Джона
Мейджора була на
стільки динамічна і
неординарна, що
справила велике
враження на слу
хачів. Вони не
відчули ніякого
тиску і підштовху
вання до участі в
акції. Усе відбува
лося добровільно,
від чистого серця».
Мейджор виступив
перед 400 ротарій
цями і гостями клу
ба з промовою про
Доброволець з «Мерсі Шіпс» грає з юними
міжнародні відноси
пацієнтами на борту медичного судна.
ни й актуальні по
треби бідних країн.
Вмілий оратор, Мейджор зумів жваво за
сонвілль вдалося зібрати USD 500.000 на
цікавити слухачів у діяльності «Мерсі
забезпечення безкоштовних медичних
Шіпс» у Африці та країнах третього світу.
матеріалів і хірургічного устаткування для
Екс Прем’єр Міністр прибув у Джек
бідних країн за допомогою «Мерсі Шіпс».
сонвілль для того, щоби відвідати святко
Клуб також одержав певну вигоду: на
вий захід, організований «Мерсі Шіпс» у
додаток до задоволення від виступу допо
суботній січневий вечір 2006 року.
відача світового класу, джексонвілльскі
«Ми переконали його залишитися у
ротарійці одержали об’ємний блок рек
Джексонвіллі ще на пару днів, щоби вис
ламних статей і репортажів, підготовле
тупити на нашому клубному засіданні,»
них місцевими ЗМІ для збору коштів на
розповідає Тауерс. І це виправдало всі спо
користь ефективної роботи «Мерсі Шіпс».
дівання програми з постачання гумані
Таким чином, унікальне засідання при
тарних вантажів одержали подальший
несло користь усім задіяним сторонам.
розвиток.
Більш докладну інформацію про рота
За підсумками підрахунку заявок на
рійську підтримку «Мерсі Шіпс» можна
участь з різних джерел, включаючи ре
одержати на сайті www.rotary.org/
сурси Ротарі Фаундейшн, клубу Джек
jump/mercyshіps.

РЕКЛАМА РОТАРІ НА МІСЦЕВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Завдяки участі у місцевих конференціях у ротарійців
з’являються додаткові можливості набору
добровольців і одержання дотацій на благодійні акції.

Ротарійська Група з Запобігання Сліпоті одержала
чудову можливість організувати власну PR кампанію
під час щорічного з’їзду Американської офтальмолог
ічної академії. У з’їзді, що відбувся 11 14 листопада у
Лас Вегасі (Невада, США), взяло участь близько
30.000 чоловік.
«Гості з Австралії, Бразилії, Парагваю буквально
з усього світу відвідали наш стенд,» повідомляє
Карен Візенхант, член Ротарі клубу Лас Вегас. Ка

рен набрала 40 ротарійських добровольців з місце
вих клубів, і разом вони зібрали й установили спец
іальний намет, а також організували персонал для
роботи на стенді.
Ротарійська Група брала участь у багатьох офталь
мологічних виставках і конвенціях по всій Америці.
Паст президент РІ Френк Дж. Девлін вважає, що та
кий підхід може принести користь усім ротарійським
підрозділам, незалежно від специфіки напрямків діяль
ності, «неважливо, групі кардіологів чи групі фінан
систів.»
Крім можливості зміцнення товариства й організації
PR, подібні заходи надають ротарійцям нові шляхи
рішення проблеми набору добровольців і пошуку
коштів на благодійні акції.
На з’їзді у Лас Вегасі було представлено близько
500 компаній.
«Це чудова можливість домовитися про партнерство
по ваших проектах,» заявив Харріет Шоллер, секре
тар Ротарійської Групи Дії і член Ротарі клубу Бенд
Ганьбі Дезерт (Орегон, США).
Групі удалося уникнути великих витрат на організа
цію завдяки залученню до роботи на добровільній ос
нові місцевих Ротарі клубів. Організатори безкоштов
но надали місце для стенду, а столи і стільці надали
місцеві клуби. У Лас Вегасі народилася нова традиція
групи робота на стенді, що буде продовжуватися в
майбутньому на всіх Північноамериканських з’їздах і
Конвенціях РІ.
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ЯК ОТРИМАТИ ФОТО
ПРЕЗИДЕНТА?
Офіційні фото Президента Уїлфріда
Дж. Уїлкінсона і офіцерів РІ доступні
у режимі он лайн у розділі «Тематичні
матеріали РІ 2007 08». Для отриман
ня матеріалів зайдіть на сайт
www.rotary.org, клацніть на «Заванта
ження», потім на «Графіка» і «Матер
іали 2007 08».
Обмежена кількість фотографій
можна замовити у штаб квартирі РІ і
міжнародних офісах. Біографія Уїлкі
нсона розміщена на сайті РІ в розділі
Сторінка Президента РІ. Для одержан
ня матеріалів з цього блоку питань
дивіться Каталог РІ (019 EN) або
www.rotary.org/shop.

РОТАРІ У ЦИФРАХ
у світі нараховується:
532 ротарійських дистрикти
32.747 Ротарі клубів
1.221.298 ротарійців
7.038 Ротаракт клубів
161.874 ротарактівців
11.141 Інтеракт клуб
256.243 інтерактівці
дані наведені станом на
01.11.2007 р.

ВИГІДНІ ПОКУПКИ
НА САЙТІ РІ
Ротарійці можуть робити покупки і вносити внески до Ротарі Фаун
дейшн, просто подорожуючи сайтом РІ.
При використанні загальноприйнятих у Ротарі Інтернешнл карток
Mastercard чи Amerіcan Express (тільки для США), частина оплати за
замовлення перелічується у Ротарі Фаундейшн. З моменту запуску про
грами у 2000 році, до Ротарі Фаундейшн вже надійшло порядку 5 мільйонів
доларів США.
Ротарійці Канади, Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної
Ірландії та США мають можливість заощадити на більш ніж 1000 найме
нуваннях товарів виробників, що співробітничають з Ротарі Інтернешнл,
а також відвідавши торговий пасаж CareClіcks.com у режимі он лайн. Стар
тувавши у 2005 році, програма схожа за структурою з кредитною картою,
коли визначений відсоток від вартості замовлення автоматично пере
лічується до РФ.
Офіційні поручителі Ротарі, які також пропонують знижки для ро
тарійців: Avіs, Berlіtz, BlackBerry, Budjet, VoіcеStіck.
«Ми не просимо ротарійців йти на жертви і брати участь у даній про
грамі», говорить Роберт Мінтс, керівник Відділу Корпоративних Зв’язків
і глава Відділення Подорожей Ротарі Інтернешнл. «Вони споконвічно одер
жують знижки на товари і послуги, а частина їхніх витрат автоматично
направляється до Ротарі Фаундейшн».
З листопада 2006 року, американські ротарійці також одержали мож
ливість вносити внески до РФ шляхом продажів у eBay. За допомогою
благодійної програми компанії МішнФіш, учасники продажів можуть виб
рати перелічувати до РФ увесь прибуток від аукціонних торгів або части
ну цих коштів.
«Іноді люди бажають зробити внесок у РФ, але не мають ліквідних ак
тивів», повідомляє Крістін Джонсон, представник Департаменту Основ
них Внесків Ротарі Фаундейшн. «МішнФіш надає їм таку можливість, про
понуючи різні ставки внесків».
Участь у програмі не передбачає можливості оформлення членства у
Товаристві Пола Харріса чи отримання інших нагород Фаундейшн. Більш
докладну інформацію можна одержати на сайті www.rotary.org/shop.

ВІДПОВІДАЄ ЕКСПЕРТ
Питання: Яким образом мій клуб може удоскона;
лити навички лідерства і поглибити ротарійські
знання?

Відповідає Ірвінг
Дж. «Сонні» Браун,
Глава Комітету з На;
вчання і Розвитку Ке;
рівництва РІ:
З метою стимулювання
розвитку навичок керів
ництва і поширення
інформації про Ротарі, у
листопаді поточного
року Правління РІ розро
било нове положення
про навчання на клубно

му рівні. Тренер буде про
водити роботу з Прези
дентом клубу, дистрик
тальним комітетом, Асис
тентом Губернатора і Гу
бернатором для адаптації
спеціальної програми роз
в’язку клубних проблем.
ПРОГРАМА ПОКЛИ;
КАНА:
¤ Забезпечити відвідуван
ня дистриктальних заходів
клубними офіцерами
¤ Забезпечити система
тичне постачання новим
членам базових матеріалів
¤ Надати діючим членам
можливості навчання
¤ Розвити навички керів
ництва у кожного члена
клубу, відповідно до про
грами розвитку. Ро
тарійці, які бажають роз
вити свої професійні і ро

тарійські навички, запро
шуються на семінар з роз
витку клубного керівниц
тва.
Блок досліджуваних на
Заході питань містить у
собі: комунікативні на
вички, роботу з волонте
рами, виховну роботу,
планування, етику і тест
чотирьох питань, мистец
тво досягнення консенсу
су.
Одна з програм з успіш
ного навчання нових
членів
Спеціальний
Тренінг Дії у Ротарі. Бу
дучи ефективним інстру
ментом інформування ро
тарійців, тренінг допома
гає новачкам вступити у
тісний контакт з іншими
новими членами і ветера
нами клубу за допомогою
участі в неофіційних зус
трічах маленькими група
ми. Така невимушена і

дружня
атмосфера
сприяє народженню
свіжих ідей і формулюван
ню нових задач. Клуб
може адаптувати програ
му для рішення своїх інди
відуальних проблем.
Докладну інформацію
можна знайти в Керів
ництві для Нового Члена
(414 EN) чи в Посібнику
з Розвитку Членства (417
EN),
на
сайті
www.rotary.org.
Майбутнє Ротарі прямо
залежить від успіху про
грами тренінгу з член
ства.
Надихаючи
нових
членів клуба і забезпечу
ючи ротарійців матеріала
ми з питань розвитку
лідерства, наша організа
ція залучить ентузіастів,
які прагнуть втілити у
життя ідею участі у Ро
тарі.

