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КРАСОТА СПАСЕТ ОДЕССУ, СТР. 4

У НОМЕРі:

GSE: Україна збирається в Америку
стор. 4

Знайомьтесь: РК Харьків
стор. 6

Книжна гора на Конвенції РІ
стор. 9

РОТАРІ
У ЦИФРАХ
В УКРАЇНІ
НАРАХОВУЕТЬСЯ

41 Ротарі клуб
770 ротарійців
10 Ротаракт клубів
120 ротарактівців
4 Інтеракт клуби
50 інтерактівців
дані наведені
за станом
на 01.03.2008р.
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО
НАДРУКОВАНОГО
У минулому номері в статті «Реві
зія комітетів» йшла мова про
діяльність в Україні міжнародних ро
тарійських комітетів. За цей час ряд
діючих комітетів поповнився знову
утвореними. Нижче представлений
список усіх діючих на початок берез
ня ротарійських комітетів.
МРК В УКРАЇНІ
Діючі комітети
Україна$Польща
голова Мирослав Гаврилів
e$maіl: prologue@maіl.lvіv.ua
Україна$Німеччина
голова Альбіна Бобко
e$maіl: albіna@raіl.kharkov.com
Україна$Франція
голова вакансія
США
голова Анатолій Волок
e$maіl: volok@vlіnk.kharkov.ua
Україна$Швеція
голова Сергій Данилків
e$maіl: dan@rotary.te.ua
Білорусь
голова Сергій Сорока
Україна$Голландія
голова Роман Швед
e$maіl: swedzoya@yahoo.com
Україна$Угорщина
голова Ярослав Андрусяк
e$maіl: forest2006@іnbox.ru
Україна$Росія
голова Костянтин Людвичек
Україна Чехія Словаччина
голова Ярослав Стегура
e$maіl: offіce@peugeot.uzhgorod.ua
Україна$Ізраїль
голова Леонід Бітерліх
e$maіl: bіt@vcіty.sumy.ua
Плановані комітети
Україна Данія
Україна Великобританія
Україна Норвегія
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ЗАПОРІЗЬКИЙСКИЙ СТАРТ
У червні минулого
року
Запоріжжя
відвідала неординар$
на жінка, експерт у
сфері ділової етики,
досвідчений фахівець
із залучення коштів
на цілі благодійності,
член Ротарі$клубу
«Vancouver Sunrіse»
Енн Ширлі Гуделл.
Вона прибула з Кана$
ди для роботи в якості
добровільного екс$
перта в одному з запо$
різьких благодійних
фондів у рамках про$
грами Канадської ек$
спертно$сервісної
організації.
За два тижні свого пе
ребування в місті Енн
змогла заполонити рота
рійською ідеєю соціально
активну частину запор
ізької ділової еліти. Вже в
серпні відбулося установ
че засідання, а в жовтні
зареєстрована громадсь
ка організація «Ротарі
клуб Запоріжжя». На да
ний момент клуб готує
документи для вступу до
Ротарі Інтернешнл.
Як і інші клуби, Ротарі
клуб Запоріжжя бере ак
тивну участь у громадсь
кому житті міста. Зокре
ма , місцеві ротарійці ви
ступили одним з органі
заторів Запорізького Но
ворічного благодійного
балу, що відбувся 25 груд
ня 2007 року.
Насичена програма Но
ворічного балу включала
благодійні конкурси, ло
тереї, аукціони. РК Запо
ріжжя організував і провів
аукціон картин відомих

Новорічний благодійний бал у Запоріжжі
запорізьких художників. У
числі майстрів, що люб’яз
но надали свої роботи для
благодійного заходу, була
член Ротарі клубу Запорі
жжя Наталя Коробова. За
порізьких
ротарійців
підтримали й однодумці з
Дніпропетровська, яких
члени РК Запоріжжя нази
вають не інакше, як свої
ми наставниками.
Продаж картин дозво
лив зібрати 17 200 грн,
які було вирішено переда
ти Дитячій лікарні №1.
Саме ця лікарня «виход
жує» покинутих дітей,
тих, кого матері залиша
ють у сміттєвих баках, у
цвинтарних ямах, просто
на вулиці. У лікарні ма
лятам насамперед дають
імена. Причому обов’яз
ково красиві, звучні. Їх
лікують, їх виховують, їм
знаходять прийомних
батьків. Самовіддана робо
та співробітників лікарні
викликає замилування, а

непосидюча «малеча»
розчулення і гостре ба
жання допомогти.
А вже в січні Ротарі
клуб Запоріжжя само
стійно організував благо
дійний аукціон картин
відомої запорізької ху
дожниці Юлії Півень. У
пам’ять про матір, яка по
мерла від раку, Юлія ви
рішила направити поло
вину засобів від реалізації
своїх картин на лікуван
ня онкохворих дітей. Ро
тарійці Запоріжжя підтри
мали ініціативу талано
витої художниці. Одну з
картин придбав заступ
ник губернатора округу
2230, член Дніпропет
ровського Ротарі клубу
Валерій Павловський. На
даний момент, завдяки
проведенню січневого
аукціону, вдалося зібрати
7 000 грн.
Тамара Огородова,
Президент РК
Запоріжжя

ПІВЕНЬ ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Народилася 18 травня 1966 року в родині худож
ника Анатолія Фоміна. Після закінчення ХДХУ в 1986
році повернулася до Запоріжжя і продовжила навчан
ня під керівництвом батька. Творчу діяльність поча
ла в 1983 році з обласної виставки натюрмортом
«Хліб». Потім були республіканські і регіональні ви
ставки. З 1988 р. почала співробітничати з галереєю
«Арголь» (Париж, Франція). У 1992 році вступила до
Спілки Художників України. З 1991 року до 1995 рік
співробітничала з «Галереєю Едварда Кришачі» (Лон
дон, Манчестер, Англія), з 1995 р. до 1998 р. з гале
реєю «Ред Гелері» (Челсі, Лондон, Англія). У той
період часу виставлялася в галереях Німеччини, її
картини були також представлені на аукціонах «Бо
немс» і «Крісті». Вона є представником школи Запо
різького пейзажу.
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ВРЯТОВАНІ СЕРЦЯ
БЕЛАРУСИ
Добродійність це серйоз
на робота, в основі якої ле
жить професійний менедж
мент, планування, моніто
ринг всіх етапів і контроль
результатів. Саме так вважає
ротарієць «зі стажем», паст
губернатор Дистрикту 1150
в Уельсі (Великобританія)
Майкл Рай. Він багато років
разом зі своїми друзями ак
тивно займається збором
коштів у різних організаціях
і пожертвувань приватних
осіб міста Кардіфф (Великоб
ританія) для людей, що по
трапили в лихо в «гарячих»
точках, у тому числі в ко
лишній Югославії, Таїланді,
Індії. До того ж член Ротарі
клубу Лланішен (Кардіфф)
Майкл Рай більш десяти
років їздить по лікарнях, ди
тячих будинках, школах
віддалених районів Білорусі,
потерпілих від аварії на Чор
нобильської АЕС, у якості
одного з організаторів і учас
ника гуманітарних конвоїв.
Усі ці роки Майкл взаємодіє
з Департаментом з гумані
тарної діяльності і з відділом
гуманітарного співробітниц
тва Міністерства закордон

них справ Республіки Біло
русь. У Департаменті створе
ний банк даних потреб ліка
рень, шкіл, дитячих будинків,
інтернатів для престарілих в
устаткуванні, матеріалах,
меблях, одязі. Завдяки цій базі
даних ротарієць довідався про
те, що Центральна районна
лікарня імені заслуженого
лікаря БРСР А.С. Семенова в
місті Глуськ (Могилевська
область) має гостру потребу
в дефибріляторі (прилад, за
допомогою якого можна
«оживити» серце, що зупини
лося) і нових меблях для ди
тячого відділення.
Відвідавши
засідання
мінських ротарійців, Майкл
Рай розповів про свої плани з
придбання устаткування для
Глуської лікарні. Мінчани
підтримали ініціативу англій
ця. У результаті була підго
товлена заявка на метчінг
грант у Фонд Ротарі для
здійснення спільного гумані
тарного проекту Ротарі
клубів Лланішен і Мінськ.
Мінські ротарійці взяли на
себе організаційну підтримку
задуманого. Вона полягала у
веденні листування і теле

КЛУБНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫПУСКУ
ПУТЕВОДИТЕЛЯ «КРЫМЪ».

В 2007 году член Ротари клуба Минск Виталий Муси
хин выделил средства для выпуска тиражом 3000 экз.
раритетного факсимильного издания 1914 года «КРЫМЪ.
Путеводитель».
Более, чем 90 лет назад путеводитель был подготовлен
советом Крымского общества естествоиспытателей и
отпечатан в г. Симферополе в Типографии Таврического
губернского земства.
В школы, библиотеки, краеведам и ротарианцам Укра
ины, России и других стран СНГ передана на безвозмез
дной основе часть тиража (на сумму $3000). Этот рота
рианский проект показывает, что любовь к родной земле,
пристальный интерес к истории должны относиться к
категории главных ценностей жизни.

Дефибриллятор с кардиомонитором установлен в
хирургическом отделении больницы в г. Глуске.
фонних переговорів з парт
нерським клубом з Уельсу і з
лікарнею в м. Глуськ, участі
в складанні бюджету майбут
нього проекту, оформленні
пакету документів, необхід
них для заявки відповідно до
вимог Фонду Ротарі. Попе
редньо відбулася поїздка до
Глуську для вивчення стану
справ у лікарні, її реальних
потреб, зустрічі з керівницт
вом міста і представниками
місцевого бізнесу. Ротарі
клуб Мінськ був у постійно
му контакті з лікарнею.
Майкл Райєм, відслідковував
усі етапи виконання проек
ту.
Основна сума коштів була
зібрана ротарійцями з
Південного Уельсу (близько
7 000 доларів США) на благо
дійних аукціонах і спеціаль
них акціях. Рада Директорів
Фонду Ротарі, що складаєть
ся з представників 11 країн
світу, затвердила підготовле
ну ротарійцями заявку. У ре
зультаті до вже зібраних в
Уельсі коштів були додані
кошти з Фонду, і остаточна
сума гранту збільшилася до
11 700 американських до
ларів.
Дефибрілятор з кардіомон
ітором був встановлений у
реанімаційному блоці хірург
ічного відділення Глуської
лікарні. Спеціальні насадки
апарату дозволяють викори
стовувати цей дорогий су
часний прилад для інтенсив
ної терапії при зупинці серце
вої діяльності не тільки у
дітей, але і у дорослих
пацієнтів (раніше для цих

цілей застосовували непря
мий масаж серця і штучне
дихання, за допомогою яких
не завжди вдавалося вряту
вати життя хворих, що поми
рали). Тепер число важких
хворих, що вижили у критич
ному стані, стане набагато
вищим.
А у дитячому відділенні
лікарні завдяки ротарійцям
тепер стоять нові зручні ліжка
з матрацами, тумбочки і
стільці. На жаль, у лікарняних
палатах знаходяться також і
маленькі діти, від яких відмо
вилися батьки. Вони змушені
фактично жити від 6 до 10
місяців у лікарні, поки їхня
подальша доля не вирішить
ся у судовому порядку, і після
оформлення відповідних до
кументів їх не переведуть у
будинок дитини чи в інтер
нат для дітей сиріт. Створен
ня комфортних побутових
умов поряд з доглядом лікарів
і медсестер має велике зна
чення для цих позбавлених
батьківської любові і турботи
малят.
Володимир Корягін,
РК Мінськ
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УКРАЇНА ЗБИРАЄТЬСЯ
КОМАНДА GSE
В АМЕРИКУ

Наша газета не одноразово розповідала про молодіжні
обміни. Крім програм для школярів і студентів, існує також
Програма Групових Навчальних Обмінів (GSE) для моло
дих фахівців, які мають певний професійний досвід роботи.
Так само, як і в інших молодіжних обмінах, програма перед
бачає знайомство з ротарійським рухом в інших країнах,
представлення своєї країни, міста і Ротарі клубу, який ре
комендував дану особу, вивчення іноземної мови в нату
ральному середовищі, знайомство зі звичаями, традиціями,
культурою і визначними пам’ятками приймаючої держави.
Але крім цього учасники GSE стажування мають унікальну
можливість обмінятися професійним досвідом.
Слід мати на увазі, що учасниками програми можуть ста
ти тільки молоді люди до 35 років, які володіють мовою прий
маючої країни і не є родичами членів Ротарі клубів.
Стажування зазвичай триває від чотирьох до шести
тижнів. Молоді стажери живуть у родинах ротарійців і час
то переїжджають з місця на місце. Транспортні витрати на
переліт до місця стажування забезпечує GSE комітет Ро
тарі Інтернешнл. Усі інші витрати на перебування GSE
команди беруть на себе Ротарі клуби приймаючого Дист
рикту. Зокрема, це витрати на переїзди, проживання і хар
чування в родинах ротарійців, культурну програму і відпо
чинок.
Українські клуби вже мали досвід таких обмінів. Наприк
лад, у 2003 році українська GSE команда побувала в провінції
Альберта (Канада), а в травні 2004 року молоді фахівці, деле
говані канадськими Ротарі клубами, приїжджали в Україну.
Цього року чотири молоді стажери разом з керівником
ротарійцем Головою підкомітету GSE програм, офіцером
Дистрикту 2230 Олегом Лукшею відправляться у Флориду,
США (Дистрикт 6930). Вони пройшли конкурсний відбір у
Ротарі клубі, який рекомендував їх для поїздки, і в українсь
кому підкомітеті GSE комітету 2008 Програм Групових На
вчальних Обмінів.
Ксенія Август,
РК Сімферополь

Наталя Абрамова, 25 років,
м. Львів
Аспірант кафедри гістології, цито
логії й ембріології Львівського націо
нального медичного університету ім.
Данила Галицького. З 2002 року член
львівського Ротаракт клубу. Наташа
хотіла подивитися, як працюють в аме
риканських лікарнях, ознайомитися з
новими технологіями діагностики і ліку
вання. «Оскільки моя спеціальність це
судова медицина, то було б цікаво от
римати якісь нові знання й у цій сфері,
щоби надалі застосовувати на практиці»,
говорить молода львів’янка.
Володимир Мінін, 29 років,
м. Сімферополь
Викладач Таврійського національ
ного університету ім. В. Вернадсько
го, кандидат біологічних наук, тренер
з боксу, майстер спорту, дворазовий
володар кубка України з боксу, дво
разовий чемпіон України серед Зброй
них Сил, переможець і призер міжна
родних змагань у складі збірної ко
манди України.
Володя, крім боксу, захоплюється
іншими видами спорту, а також ту
ризмом.
У Флориді йому хотілося б знайти
колег зі сфери фізичної культури і спорту для обміну досвідом
і, можливо, для подальшого співробітництва, а також взяти
участь у тренуваннях у місцевих спортивних клубах. «Я ду
маю, що я зможу гідно представити Україну, Крим і Ротарі
клуб Сімферополь», упевнений Володимир.
Ганна Волошенко, 25 років,
м. Харків
Закінчила факультет іноземних
мов і літератури Харківського дер
жавного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди. Аня працює ме
неджером з продаж у компанії, яка
займається виробництвом і установ
кою котелень.
У 2004 році як волонтер перекла
дач брала участь у програмі GSE.
Тоді ж захопилася ідеєю ротарійсь
кого руху, вступила в Ротаракт.
Ганна Волошенко багато читає,
віддаючи перевагу Ремарку, Стругаць
ким і Муракамі, а також вдосконалює свою освіту в області
кінематографії за допомогою фільмів Фелліні, Джармуша і
Кустуріци.
«По роботі мені приходиться багато працювати з іноземця
ми, зокрема з американцями, і я розумію, що в цій країні є
чому повчитися в плані бізнесу», розмірковує Аня. Крім про
фесійного росту і розвитку знань мови, вона готується гідно
представити в США Україну. «Хотілося б розповісти там про
нашу країну, адже вони дотепер думають, що ми живемо з
ведмедиками в одних барлогах, що в нас існує комендантський
час і править тиранія», говорить Аня.
Марія Пиза, 27 років, м. Київ
У 2002 році закінчила Ровенський
державний гуманітарний університет,
а зараз працює менеджером з продаж
компанії «Marcus Evans». Марія зай
мається фітнесом, захоплюється теат
ром, класичною російською і сучас
ною українською літературою, а та
кож слухає рок музику.
З Ротарі рухом знайома давно, тому
що багато хто з її знайомих є членами
Ротарі клубів. Протягом поїздки до
США хоче «підняти» рівень англійсь
кої мови, обмінятися досвідом і одер
жати нові враження.
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НАВЧАННЯ ПО ОБМІНУ
У ЛИСТОПАДОВОМУ НОМЕРІ
«РОТАРІЙЦЯ» МИ РОЗПОВІДАЛИ
ПРО ОДИН З НАПРЯМКІВ РУХУ
РОТАРІ C МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ. У
ЦІЙ СТАТТІ ЙШЛА МОВА ПРО
ШІСТНАДЦЯТИРІЧНУ БРАЗИЛІЙC
КУ НІКОЛЬ ХАУАРІ, ЯКА СЬОГОДНІ
ВЧИТЬСЯ У СІМФЕРОПОЛЬСЬКІЙ
ШКОЛІ.
У цьому номері редакція хоче розпов
істи про школярку з Сімферополя, яка
за цим же обміном виїхала на рік учи
тися до США. Кличуть її Віра Свердлик.
На момент добору хлопців для ротар
ійського молодіжного обміну вона вчи
лася в 11 класі школи № 7 м. Сімферо
поля. «Про цю програму мені розповіли
моя вчителька англійського і завуч шко
ли. розповідає Віра. А детальніше з
ротарійським рухом я познайомилася
безпосередньо в Ротарі клубі Сімферо
поль». Пройшовши кілька турів відбірно
го конкурсу, улагодивши всі справи з
документами для поїздки, дівчина була
готова до польоту за океан.
$ Як сприйняли родичі і друзі твоє
бажання вчитися в США?
Усі дуже раділи за мене, тому, що
розуміли: поїздка на рік за рубіж це ве
личезний досвід у моєму житті, і не
кожній людині в 17 років випадає та
кий шанс.
$ Чи не було побоювань перед по$
їздкою?
Великих побоювань і страхів не було,
тільки лише маленьке переживання.
Але це природне почуття перед чимось
новим і незнайомим.
$ У якій родині ти живеш?
Моя перша приймаюча родина ро
дина Комескі (Comaskey). Це велика
родина: мама Бриджит, тато Майкл і
сім сестер. Вони мене дуже тепло прий
няли і намагаються показати мені яко
мога найбільше нового і цікавого.
$ А як тебе прийняли в класі?
Такого поняття як «клас» в амери
канській школі немає. На кожному пред

Зустріч сімферопольської школярки Віри Свердлик з американською
родиною Комескі
меті різна комбінація учнів. Це пов’яза
но з тим, що школярі самостійно виби
рають предмети, які хочуть вивчати.
Обов’язковим предметом є тільки істо
рія Америки. Усі інші предмети розбиті
по групах (абсолютно мені незрозумі
лих), і учень вибирає по одному з кож
ної групи. У цілому виходить біля п’яти
восьми досліджуваних предметів, у за
лежності від того, скільки «розважаль
них» предметів (праця, мода, кулінарія
й ін.) ти вибрав.
Я вибрала англійську і іспанську
мови, математику, фізкультуру, куліна
рію, театральний і швейний курси. До
того ж я член танцювальної команди і
шкільної телестудії.
А щодо відношення до мене: як і
скрізь, є гарні люди і не дуже. Більшість
хлопців у школі дуже приязні до мене.
Їм цікаво зі мною спілкуватися, дізна

Віра Свердлик під час поїздки студентів до Вашингтону

ватися про Україну, про нашу молодіж
ну культуру й інтереси.
$ А яка, на твій погляд, якість
американської освіти?
Система нашої освіти краща за аме
риканську. Шкільна програма в них на
багато простіша і часто пам’ять і логіч
не мислення в учнів зовсім не розвиті,
вони не звикли вчитися і трудитися,
тому, що їх ніхто не змушує це робити.
Кожен американський учень робить
рівно стільки, скільки вважає за по
трібне. І на уроках він може робити усе,
що хоче: малювати, їсти... Для них на
багато важливіші досягнення в спорті.
Але в них теж є плюси. Я вважаю логі
чним право вибору учнями предметів,
це дозволяє марно не розпорошувати
ся. Американці не роблять шпаргалки,
не списують один в одного, вважаючи
це обманом. На уроках вчителі ніколи
не оголошують оцінки учнів уголос при
всьому класі. А при школі є величезна
спортивна територія: футбольне і хокей
не поля, тенісний корт і баскетбольний
майданчик. Щоранку до будинку кож
ного учня під’їжджає шкільний автобус,
щоби відвезти його до школи, а після
уроків автобус розвозить усіх по домів
ках.
$ Наскільки дружні в тебе відно$
сини з американськими ротарій$
цями?
Кожен місяць Ротарі клуб організо
вує поїздки для всіх студентів за об
міном. Ми вже відвідали кілька міст і
дуже весело провели час у літньому
таборі. До того ж деякі ротарійці запро
шують мене в гості чи на якісь заходи.
Приміром , із дружиною одного з них
ми часто шиємо різні штучки, а разом з
його родиною я брала участь у конкурсі
з приготування гострої їжі.
$ Скучила по рідних місцях?
Я страшенно нудьгую за рідними,
друзями і близькими. А в іншому – все
просто чудово!
Ксенія Август,
РК Сімферополь
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: РК ХАРЬКОВ$СИТИ
Ротари клуб Харьков Сити сравни
тельно молод: в этом месяце он празд
нует свое двухлетие, хотя движение
Ротари в Харьковском регионе развива
ется с 1994 года. Первое заседание ини
циативной группы состоялось 7 июля
2005 года, официально зарегистрирован
клуб 31 января 2006 года. А уже 7 октяб
ря 2006 года Ротари клуб Харьков Сити
получил хартию Rotary International и с
этого момента является членом миро
вого сообщества Ротари.
Члены Клуба принимают активное
участие в общественной жизни Харь
кова и области, решении его проблем и
развитии инфраструктуры, оказывают
помощь тем, кто в ней нуждается.
Одна из основных гуманитарных
программ харьковского клуба помощь
Шевченковскому детскому дому ин
тернату для детей с умственными от
клонениями. В этом интернате прожи
вает 150 мальчиков в возрасте от 4 х
до 18 лет, у которых либо нет родите
лей, либо родители отказались от них
в роддоме. Детей обучают элементар
ным правилам ухода за собой, нетруд
ным навыкам творчества и работы (ра
бота на земле, ремонт обуви, рисова
ние, вышивание), наиболее способных
учат писать и читать.
В обучении и развитии детей исполь
зуется предметная, игровая, ручная,
продуктивная деятельность, которая
помогает приучить детей к труду и са
мообслуживанию, потому что в интер
нате проживают дети с тяжелыми на
рушениями интеллекта, деятельности
и поведения. Одна из задач проведе
ние мероприятий, направленных на
социально трудовую реабилитацию де
тей инвалидов.
Клуб Харьков Сити регулярно прово
дит в доме интернате различные мероп
риятия. К примеру, в 2005 году для де
тей был организован праздник по слу

ДОСЬЄ РОТАРІ$КЛУБУ:
Рік заснування: 2005
Офіцери клубу 2007 08:
Президент: Сергій Політучий
Секретар: Олександр Ведяскін
Скарбник: Петро Марков
Чартерний президент: Роберт
Мкртчян
Кількість членів: 23
Місце проведення засідань: ТРЦ
«Французький бульвар «Шато Ледо»»
(Харків, вул. Ак. Павлова, 44 А)
День проведення засідань: вівторок
Час проведення засідань: 13.00
Контактні телефони: (057) 719 95 55
E$maіl: offіce@factor.ua

чаю Дня знаний, а к Новому 2007 году,
благодаря ротарианцам, ребята побыва
ли на цирковом представлении. Харь
ковские ротарианцы подарили детям
телевизор, караоке, спортивные костю
мы и многое другое.
К тому же Клуб организовывает благо
творительные аукционы детских твор
ческих работ, выполненных с душой, а
вырученные средства направляет на нуж
ды Шевченковского дома интерната.
С июля 2006 по июнь 2007 гг. РК Харь
ков Сити принимал по программе моло
дежного обмена американку Эшли Бе
венси. Познакомившись с ребятами
интерната, Эшли решила научить детей
окрашивать футболки по специальной
технологии вываривания. Девочка из
США подарила детям незабываемый
праздник и положительные эмоции.
Харьковской девочке инвалиду Елене
Кузич, у которой серьезные проблемы с
опорно двигательным аппаратом, в тече
ние двух лет ротаринацы оказывают фи
нансовую помощь для систематическо
го лечения в санаториях Украины.
За время деятельности клуба сложи
лись свои традиции, но самая интерес

Ротарійські подарунки до Дня знань у
Шевченківському будинкуCінтернаті.

ная, пожалуй, из них – коллекциониро
вание колокольчиков. Каждый член клу
ба привозит из любой своей поездки
один или несколько колокольчиков, ко
торые привлекли его внимание. Неваж
но, из какого материала они сделаны,
главное – каждый колокольчик – это
отдельная история. На ротарианских
встречах в Харькове часто можно ус
лышать увлекательные рассказы о со
бытиях, связанных с тем или иным ко
локольчиком, об интересных обстоя
тельствах его приобретения. Нередко
именно эти истории, с их «звоном», от
ражают интересные моменты нашей
жизни. В ближайшее время планиру
ется издание буклета с описанием и
историей каждого колокольчика, а их
на сегодняшний день насчитывается
более сотни.
В планах харьковских ротарианцев
еще много добрых дел, которые, несом
ненно, будут дополнять славную исто
рию движения Ротари, ведь харьковча
не помнят, что важно не звание чело
века, а его дело.
Анастасия Сачко,
РК Симферополь

Харкiвськi учнi з iнтернату навчились виварювати
футболки за спецiальною технологiэю.

№4 БЕРЕЗЕНЬ 2008

РОТАРІЄЦЬ

7

«ТЕКУЧКА» ПО$РОТАРАКТІВСЬКИ
Підведено підсумки чергової все$
української конференції Ротаракт$
клубів$2008, присвяченої обгово$
ренню поточних питань діяльності
Ротаракт$клубів в Україні, пред$
ставленню клубами презентацій
своєї роботи за останній рік, а та$
кож формуванню пропозицій зі
спільної діяльності на 2008$2009
ротарійський рік.
На конференцію, організовану ял
тинськими ротарактівцями, зібралася
рекордна кількість учасників 86 чо
ловік, причому географія учасників вий
шла за намічені рамки й охопила сусідні
Польщу і Росію.
Відкрив конференцію губернатор по
точного ротарійського року Дистрикту
2230 Андрій Баганич. Він розповів про
те, що реалізується безліч гуманітарних
програм і проектів як окремими Ротарі
клубами, так і Дистриктом у цілому, і
найбільш популярні з них пов’язані з
молоддю. Це і групові навчальні обміни,
і гранти для навчання молоді, стипендії,
допомога дітям з обмеженими можли
востями, і багато чого іншого. «Молоде
покоління це майбутнє наших народів,
тому ми приділяємо цьому чималу ува
гу», підкреслив губернатор.
Андрій Баганич відзначив, що найб
ільшою ротарактівською проблемою за
лишається «прохолодне» відношення до
них багатьох Ротарі клубів навіть у тих
випадках, коли молоді люди самі ініцію
ють проведення акцій і інших заходів. У
деяких клубах Ротарі немає конкретно
призначеного опікуна, який відповідає
за діяльність підшефного клубу Рота
ракт, або ж опікун не виконує покла
дені на нього обов’язку. До того ж ро
тарійці часто не роблять жодних спроб
інтегрувати вихідців з Ротаракту до
клубів Ротарі.
У зв’язку з цим Губернатор Дистрикту
для налагодження відносин запропону
вав два три рази в рік проводити спільні
засідання ротарійців і ротарактівців, а
членам Ротарі клубів брати участь у засі

ПРАВИЛА СВЯТКУВАНЯ
ВСЕСВІТНЬОГО
ТИЖНЯ РОТАРАКТУ
¤ Бути присутнім на засіданні спон
соруючого Ротарі клубу, а також зап
росити ротарійців на засідання вашо
го Ротаракт клубу.
¤ Реалізувати спільний з Ротарі клу
бом проект.
¤ Презентувати клуб найближчому
Ротарі клубу, який не має Ротаракту.
¤ Відправити в Ротарі Інтернешнл
короткий звіт про пророблену роботу.

Учасники конференції під час екскурсії до Лівадійського Палацу.
Серед актуальних проблем діяль
даннях клубу Ротаракт в якості допові
дачів, а також приймати найбільш актив ності і розвитку Ротаракту в Україні
них, досвідчених ротарактівців, які досяг Представник Ротаракту 2006 2007
ли певних вершин у кар’єрі і служінні року Роман Палаш назвав кадрову
людям, у Ротарі клуби незалежно від проблему, а також недостатнє співро
бітництво з реалі
їхнього віку.
Представник Ро
БАЙКА В ТЕМУ ВІД АНДРІЯ зації спільних про
БАГАНИЧА
ектів у міжнародно
таракту в Дист
рикті 2230 Юлія
Свиня поскаржилася корові, що до му масштабі. Кадро
Курбака поділилася неї погано ставляться. «Люди завж ву нестачу кожен
останніми новина ди говорять про твою доброту, коро клуб Ротаракт вирі
по своєму:
ми. Згідно з офіцій во, про твої красиві і ніжні очі, гово шує
ною статистикою, рить свиня. Я знаю, що ти даєш їм хтось залучає друзів
молоко, але саме завдяки мені вони
в Україні діє десять їдять сало, ковбасу, та мене все рівно і знайомих, а хтось –
Ротаракт клубів. не люблять. Чому?». Корова подума презентує Клуб в
Протягом 2007 ла і сказала: «Може це тому, що усе, інститутах і універ
2008 р. вони прове що я віддаю, я віддаю протягом усьо ситетах...
На конференції
ли сотні благо го свого життя?».
відбулися вибори
дійних акцій, допо
магаючи тисячам українців, а також про кандидата від України на посаду ДРР
вели кілька просвітительських і профілак 2009 2010. Переможцем став Олег Лу
тичних кампаній, спрямованих до молоді. кашик, який представляє РТК Київ.
У рамках заходу серед присутніх
Ця соціально корисна діяльність призве
ла до зміцнення і розвитку діючих Рота клубів проходив конкурс «Най, най…».
ракт клубів України і сприяла створенню Переможцем у номінації «Найкраща
декількох ініціативних груп, які незаба презентація» став клуб Рівне. Пам’ят
ний подарунок за найбільш численний
ром приєднаються до руху Ротарі.
Юлія нагадала, що не слід забувати клуб одержав РТК Київ Центр, за найб
відсилати в Ротарі Інтернешнл щорічні ільшу відстань, яку подолав клуб, діста
звіти про пророблену роботу, адже це – ючись на конференцію, РТК Москва
єдина можливість обліку кожного з Схід, а за найшвидше перерахування
грошей за участь у заході РТК Харків.
клубів. А щорічний міжнародний тиж
Звичайно ж, крім офіційної части
день Ротаракту здобуває цього року
ни, конференція подарувала делега
особливо святковий характер, адже
там неформальне спілкування,
саме в поточному році Ротаракту випов приємні прогулянки і нічні розваги.
нюється рівно 40 років, тому святкуван Але про цю частину конференції мар
ня цього тижня за всіма правилами, про но розповідати, у цьому потрібно про
писаними Ротарі Інтернешнл (див. сто взяти участь.
«Правила»), дозволить клубам одержа
Настасія Сачко,
ти спеціальний знак відзнаки.
РК Сімферополь
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РОТАРIЄЦЬ
ВІТАЄМО
з річницею створення

12 березня
7 років РК Кіровоград
12.03.2001 р.
14 березня
13 років РК Тернопіль
14.03.1995 р.
18 березня
5 років РК Мінськ$Сіті
18.03.2003 р.
1 квітня
10 років РК Миргород
01.04.1998 р.
2 квітня
7 років РК Львів$Центр
02.04.2001 р.
10 квітня
16 років РК Київ
10.04.1992 р.
24 квітня
1 рік РК Вінниця
24.04.2007 р.
28 квітня
10 років РК Львів$Леополіс
28.04.1998 р.
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РК СУМИ $ 13 РОКІВ
Сумські
ро
тарійці відзначили
непримітну
на
перший погляд
дату тринадця
тий день народ
ження Клуба. Але
це лише для сто
ронніх людей дата
непримітна, а для
тих, хто всі ці роки
дихав ротарійсь
ким девізом служ
іння суспільству,
13 років це чима
ла низка добрих і
потрібних справ,
завдяки
яким
світяться від щас
тя очі дітей і ста
рих, вдячних рота
рійцям за допомогу і підтримку. Про
це згадували і всі паст президенти Ро
тарі клубу Суми, які були присутні на
святковому вечорі, а новоспечені чле
ни клубу відкривали для себе нові
можливості спілкування за допомогою
Ротарі. Варто відзначити, що сумський
Ротарі клуб один з перших клубів на
Україні.
У цей же день сумчани відвідали інтер
нат для ветеранів війни і праці і подару
вали старим м’які меблі для кімнати

відпочинку. «Ви б бачили ці очі, повні
сліз!, розповідає президент Ротарі клу
бу Суми Роман Комісар, Ми їхали
звідти з бажанням якомога швидше
знову повернутися!». Клуб прийняв
рішення взяти на себе турботу про цей
будинок престарілих і поступово облад
нати кімнати людей похилого віку те
левізорами, холодильниками й іншою
технікою.
Ксенія Август,
РК Сімферополь

103$Я РIЧНИЦЯ РОТАРI

3 березня
Любов Загорська
зам. председателя комитета
World Community Servise
26 березня
Миколай Бережанский, президент РК
Ужгород
3 квітня
Віктор Яцко, президент РК Ужгород

8 квітня
Ганна Дмитришина
зам. председателя комитета
по школьным стипендиям
21 квітня
Момінул Хоук, президент РК Київ
Центр

РК Київ «Центр» поздоровляє всіх
ротарійців зі 103 ю річницею Ротарі
Інтернешнл.
До цієї дати в Києві з ініціативи РК
Київ Центр пройшов круглий стіл в
інформаційному агентстві «Укрін
форм». У ньому взяли участь представ
ник Губернатора Дистрикту 2230 Віктор
Пасічник, члени чотирьох столичних
Ротарі клубів, члени Ротаракт клубів,
відомі меценати і благодійники, праців
ники провідних ЗМІ Києва й України.
Круглий стіл за участі Ротарі клубів
і інших благодійних організацій до
поміг українському суспільству дові
датися більше про нашу благодійну

діяльність, про клуби, про наші про
екти, реалізовані і майбутні. Без сум
ніву, проведений круглий стіл буде
сприяти прояву позитивних тен
денцій, що вже зараз працюють на
благо українського суспільства. РК
Київ Центр запропонував благо
дійним фондам долучитися до реалі
зації ротарійських проектів, підтри
мувати добрі ініціативи Ротарі
клубів.
Момінул Хок,
президент РК КиївCЦентр,
Тамара Недобір,
PRCкомітет
РК КиївCЦентр
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ДРУЖБА ЗІ СПОНСОРОМ
Часто Ротаракт клуби, які жити «виходити в люди». На
реалізують проекти, значно об тренінг семінар до Сімферополя
межені в коштах. У підсумку це була відправлена херсонська
позначається і власне на акці делегація.
ях, і на інших заходах рота
Наш тренер Руслан людина,
рактівців. Голова дистрикталь яка допомагає серед хаосу ду
ного комітету з підтримки Ро мок знайти ті рішення, яким
таракт клубів
раніш ми не при
Руслан Краплич
діляли належної
РУСЛАН КРАПЛИЧ: уваги. Він до
провів у Сімферо
полеві тренінг із
«Завжди переживаю поміг нам по
залучення місце за успіхи моїх учнів. Але вірити в себе і у
вого фінансуван ще більші переживання власні
сили.
ня. Які ж вражен
пов’язані з тим, щоби не Після тренінгу
ня і результати?
зайнявся вогник
сприймати людей га в очах, засвербі
Про це розпові
дають учасники манцями чи грошовими ли руки від недо
мішками, а сприймати конаних справ,
тренінгу.
Ротаракт клуб наших фінансових парт
відкрилися чак
нерів, як особистостей, ри і другий по
Дніпропет
гідних нашої дружби, як дих. Коли ми по
ровськ:
«Ми вислов людей, яким ми теж мо
верталися додо
люємо велику жемо допомогти стати му, була лише
подяку Русла шляхетними, якщо вони одна думка: «Дія
нові за його тер такими не ще не стали. ти, діяти і діяти,
пимість, доброту Адже добро завжди роб
використовува
й уміння працю
ти на практиці
лять шляхетні люди.»
вати з людьми.
отримані знан
РТК Дніпропет
ня».
ровськ відразу ж застосував от
Дякуємо Ротаракту Сімферо
римані знання і запланував на поля, який прийняв нас, як
найближче майбутнє Свято Вес рідних.»
ни для дітей із Дніпропетровсь
Ротаркт клуб Ялта:
кого дитячого будинку. Окре
«Тренінг блиск! Іншого ми і
ма подяка РК і РТК Сімферо не очікували!
поль, які привітно нас прийня
Величезна подяка й організа
ли: жити разом в будинку не торам хлопцям із РТК Сімфе
звично, весело, кумедно і здо рополь, і, звичайно ж, тренеру
рово!»
Русланові Крапличу.
Ротаракт клуб Херсон:
Дуже емоційно, результатив
«Після візиту до Ялти РТК но, цікаво. Нам надзвичайно
Херсон ожив, набрався енергії і сподобалося. І хоча нового для
впевненості і вирішив продов себе ми довідалися не дуже ба

Благодаря тренингу, мы поняли, что РОТАРАКТ — это
ШКОЛА О ПОБЕДЕ ПОБЕД».
гато, ми, скоріше, структурува
ли наявні знання, ніби матеріа
лізували їх для себе.
Завдяки участі в тренінгу в
нас з’явилася безліч нових ду
мок з приводу того, як можна
реалізувати вже наявні ідеї, ви
користовуючи
отриманий
досвід.
До того ж ми познайомилися
з людьми, які мислять з нами в
одному напрямку, а це особли
во приємно!»
Ротаракт клуб Сімферополь:
«Дотепер знаходимося під
враженням від цього дводенно
го тренінгу. Він згуртував всіх
учасників, дав моральний запал
на подальшу спільну роботу і
проекти. Було дуже приємно
познайомитися з цікавими людь
ми, які прагнуть вчитися і вчи

ти, цінують людей, підтримують
своєю присутністю і справами
загальний культурний імунітет.
Одна з найголовніших кате
горій на семінарі гроші. Бага
то про них говорили, керували
ними в ігровій формі, пізнава
ли їх і себе. Після цього став
лення до грошей зростає на
порядок, вони стверджуються
в нашій культурі, як у дуже ци
вілізованій, без сумнівних сте
реотипів. З тим же успіхом хо
четься відзначити, що вкрай
важливою стороною є спілку
вання, особливо професійне, у
чому ми переконалися, безпе
рервно дискутуючи протягом
двох днів.
Завдяки тренінгу, ми зрозум
іли, що РОТАРАКТ це ШКО
ЛА ПЕРЕМОГИ ПЕРЕМОГ».

РК ВІННИЦЯ: РІЧНИЙ ЗВІТ
Перше засідання Клубу відбулося 3
лютого 2007 року завдяки підтримці РК
Київ і, безпосередньо, його членів Олексія
Коженкина і Марка Гітельмана.
А потім події набрали ходи з такою швид
кістю, що все відразу і не згадати. Тому і
згадувати про них будемо місяць за міся
цем нашого ротарійського життя.
¤ Лютий$2007
У ході проекту з обстеження щитовид
ної залози у школярів Вінниці і Вінниць
кої області було оглянуто більше 1200
дітей, завдяки чому вдалося вчасно допо
могти в лікуванні захворювань щитовид
ної залози більш, ніж 132 дітям.
¤ Березень$2007
Створення власного Інтернет порталу
(www.rotary vn.com).
Збір і передача іграшок і книг дітям дит
садків смт. Копайгород Панського району
Вінницької області.
¤ Квітень$2007
Участь у дистриктальному семінарі в Чер

касах, на врученні Хартії РК Чернігів. Маса
надзвичайно приємних вражень від перших
знайомств із ротарійською родиною.
¤ Травень$2007
Вражені добрим вчинком дітей з най
меншої у Панському районі Вінницької
області Супівської школи (32 школяри),
які зібрали більше всіх коштів для
«Лікарні майбутнього», вирішили заохо
тити своїх друзів і організували екскур
сію Вінницею та перегляд кінофільму.
Участь у дистриктальній конференції у
м. Щецин (Польща) та у святкуванні 10
річчя РК Полтава.
Планування нових проектів клубу під
робочими назвами «Здорові зубки»,
«Медичне оснащення» і «Чистий коло
дязь».
¤ Вересень$2007
Проведення першої Асамблеї клубу.
Планування роботи на 2007 2008 рік.
¤ Жовтень$2007
Надання допомоги в організації обсте

ження і лікування дівчинки Каті напівси
роти зі школи с. Супівка Панського райо
ну Вінницької області.
¤ Грудень$2007
Обговорення можливості створення на
базі клубу міжнародних комітетів (Япо
нія, Північна Ірландія, Румунія, Люксем
бург). Передача подарунків до дня Св.
Миколи дітям Супівської школи.
¤ Січень$2008
Планування нового проекту з попе
реднього стоматологічного обстеження
старшокласників Вінниці і Вінницької
області.
Надання рекомендації юній вінничанці
Настасії Цвєтковій для участі в шостому
Міжнародному Дитячому Музичному
Конкурсі Ротарі в Москві. Її робота і ви
сокий рівень виступу були відзначені од
норазовою стипендією Московського
Міжнародного клубу Ротарі.
¤ Лютий$2008
РК Вінниця 1 рік! Ласкаво просимо!
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ГАЗЕТА РОТАРІЙСЬКИХ ЛІДЕРІВ

$200 МІЛЬОНІВ НА БОРОТЬБУ
С ПОЛІОМІЄЛІТОМ
Ротарі Інтернешнл оголосило про співробітництво з
Фондом Білла і Мелінди Гейтс, зробивши свій внесок у
200 мільйонів доларів у проект глобальної боротьби з
поліомієлітом.
Фонд Гейтса надав Ротарі Фаундейшн грант у розмірі
100 мільйонів доларів, який Ротарі, у свою чергу, под
воїть, аби продовжити проект до трьох років. Перші 100
мільйонів доларів Ротарі витратить протягом одного
року на підтримку проектів, запропонованих Глобаль
ною Ініціативою Знищення Поліомієліту, яку очолюють
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, Ротарі Інтер
нешнл, ЮНІСЕФ і американські Центри з Контролю і
Запобіганню Хвороб.
«Неймовірна відданість членів Ротарі стала вирішаль
ним моментом у боротьбі з поліомієлітом» говорить
Білл Гейтс, керівник компанії «Фонд Гейтса». «Зни
щення поліомієліту буде одним із найістотніших досяг
нень в історії охорони здоров’я, і ми маємо намір надати
допомогу в досягненні цієї мети.»
Грант, про який було оголошено в листопаді, є одним
з найбільш значних, наданих Фондом Гейтса, і найбіль
шим грантом, отриманим Ротарі за всю його 102 річну
історію. Ротарі розподілить ці кошти через гранти за
допомогою організацій ВОЗ і ЮНІСЕФ.
«За ці роки Ротарійці в усьому світі провели величез
ну роботу, щоби досягти цього рівня, і нам приємно спо
стерігати, як наша ідея одержала таку суттєву підтрим
ку від Фонду Білла і Мелінди Гейтс,» говорить керівник
Ротарі Фаундейшн Роберт Скотт. «Ми сподіваємося, що
ця ініціатива також надихне інших інвесторів фонди,
урядові і неурядові організації впевнитися в тому, що у
нас є всі ресурси для того, щоб позбавити світ від поліо
мієліту раз і назавжди.»
Викорінення поліомієліту є головним пріоритетом
Ротарі з 1985 року, з фінансовими вливаннями на за

Білл Гейтс, співзасновник Фонду Білла і Мелінди
Гейтс, дає поліоCвакцину дитині в громадській
лікувальній клініці Шаднагар в АндхраCПрадеші,
Індія, листопад 2002 р.

гальну суму в 633 мільйонів доларів. Незважаючи на те,
що ця ініціатива скоротила число випадків захворюван
ня поліомієлітом за минулі два десятиріччя на 99
відсотків, дикий поліовірус усе ще залишається в чоти
рьох країнах: Афганістані, Індії, Нігерії і Пакистані.
«За допомогою глобальної ініціативи це співробіт
ництво стало історичною віхою і своєчасною можли
вістю для Ротарі допомогти викорінити хворобу, яка
колись забирала тисячі людських життів у день,» го
ворить Президент РІ Уїлфрід Уїлкінсон. «Я знаю, що
ми, як Ротарійці, приймемо цей виклик і зробимо свій
внесок у те, щоби закінчити нашу роботу в цьому
напрямку.»

ФОТО ПРО РОТАРІ ТЕПЕР ДОСТУПНІ ОН$ЛАЙН
Нова особливість на веб сайті РІ дозволяє ротарійцям шукати й одер
жувати доступ до тисяч фотографій, які розповідають про Ротарі. Розділ
Rotary Іmages це бібліотека фотографій, якою може скористатися ко
жен ротарієць.
Цей ресурс дозволяє користувачам завантажувати фотографії з архівів
Ротарі, а також фото, зроблені фотографами РІ. Ці високоякісні фото
графії допоможуть Ротарійцям удосконалити веб сайт свого клубу, а та
кож використовувати їх у публікаціях.
Пошук фотографій здійснюється за категорією, ключовим словом, про
ектним іменем і описом, що спрощує підбір фотографій, присвячених
проектам служіння з усього світу, конвенціям Ротарі Інтернешнл, ліде
рам Ротарі, історичним подіям тощо.
З новим розділом ви можете ознайомитися за наступним посиланням:
www.rotary.org/rotaryіmages
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Зараз, як ніколи, ми повинні
назавжди зупинити
поліомієліт

Багато хто з Вас знає, що зараз ми
об’єднали наші зусилля в боротьбі з
поліомієлітом. За два десятиліття,
завдяки неймовірній великодушності
і фантастичній відданості ротарійців
в усьому світі, ми скоротили інфіку
вання поліомієлітом більш, ніж на
99%, а країн, інфікованих поліоміє
літом, залишилося тільки чотири.
Ми зменшили щорічні випадки пара
лічу від 350 000 до приблизно 1 000.
Ми домоглися занадто багато чого,
щоби зараз зазнати невдачі .
У даний момент ми приймаємо най
більший виклик: мотивувати ро
тарійців і інших людей, які гадають,
що війна проти поліомієліту триває
занадто довго, знову йти вперед. Ро
бота, що залишається, гранично
ясна, але в цей найважливіший мо
мент ресурсів, щоби її закінчити, не
достатньо.

Ми прийшли до точки, у якій ми в
стані зосередити наші зусилля на
останньому і найбільш важкому
ривку: Афганістан, Індія, Нігерія і
Пакистан. Ці країни, у яких з різних
причин наявний поліомієліт, вима
гають найбільших зусиль. Високий
коефіцієнт народжуваності, не
стабільні санітарні умови та інші
фактори поки що є головними чин
никами, які заважають викоріненню
поліомієліту у дітей цих країн.
Світові партнери Ротарі працю
ють над тим, щоби викорінити пол
іомієліт у цих регіонах, і пильно кон
тролюють нові випадки інфікування.
Сьогодні ми маємо удвічі більш ефек
тивні вакцини і діагностичні інстру
менти, які удвічі швидше виявляють
і відслідковують полівірус. Спосте
реження і контроль над хворобою
знаходяться на високому і надзви
чайно ефективному рівні, і світові
організації охорони здоров’я інтен
сивно співробітничають, поринув
ши в цю роботу.
Це наше зобов’язання – дотриму
ватись обіцянок і надавати підтрим
ку дітям, яких вони рятують, гаран
тувати, що ресурси, необхідні для
досягнення мети, будуть доступні
сьогодні і протягом останньої фази
нашої кампанії з викорінення поліо
мієліту.
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ЗВІТИ ПРО ЧЛЕНСТВО
На листопадовій зустрічі правлін
ня РІ прийнято рішення встановити
нові часові рамки для звітності клубів
щодо нових членів. Правління ввело
ці зміни, щоби полегшити роботу За
конодавчої ради 2007 р. з оператив
ного збору інформації про членські
внески РІ.
За новою системою кожен Ро
тарієць платить за кожен повний
місяць членства в клубі. Наприклад,
той, хто вступив до клубу 1 го числа
місяця, платить внески, починаючи
з цього місяця. Ті ж, хто вступив, ска
жімо, з 3 го числа платять внески,
починаючи з наступного місяця. Звіт
про нових членів необхідно надава
ти протягом шести місяців після всту
пу в Ротарі клуб.
З інших питань правління прийня
ло такі рішення:
¤ Прийняти нове положення про
конфіденційність, яке гарантує
відкритість у тому, як РІ збирає, збе
рігає і використовує особисту інфор
мацію ротарійців;
¤ Ліквідувати посади зональних ко
ординаторів з членства і до 1 липня
2008 року збільшити число регіональ
них координаторів у цьому напрямку;
¤ Одержувати фінансові звіти про
доходи і витрати від будь якої нео
фіційної програми Ротарі, чи групи
юридичної особи, що використову
ють слово «Ротарі» у своїй назві.
¤ Зобов’язати казначейство Ротарі
Фаундейшн вимагати підпису губер
натора Дистрикту і дистриктально
го керівника Ротарі Фаундейшн при
використанні коштів з дистрикталь
них фондів.

«КНИЖКОВА ГОРА» НА КОНВЕНЦІЇ РІ
Кожен ротарієць, який привезе з
собою будь$яку книгу на Конвенцію
РІ 2008 у Лос$Анджелесі, допоможе
тим самим підвищенню рівня гра$
мотності серед школярів. Глобальна
ініціатива Ротарі, яка одержала назву Ротарійсько$
го Книжкового Світу, має за мету зібрати більше, ніж
250 000 книг на різних мовах.
Книги будуть передані
студентам, які відвідують
громадські початкові школи
у сімох Дистриктах, які
охоплюють штати Півден
на Каліфорнія і Південна
Невада. Студенти Калі
форнії за навичками читан
ня мають найнижчий
рівень у США. Надані кни
ги сформують так звану
«книжкову гору» в атріумі
Лос Анджелеського Цент
ру, де буде проходити Кон
венція.
«Коли в атріумі будинку
під картою світу буде побудо
вана гора з наданих книг, це

буде певною мірою символ
ічним,» говорить Інго Верк,
керівник даної акції, паст
губернатор Дистрикту 5280.
«Адже тільки в Лос Андже
леському
Об’єднаному
шкільному дистрикті сту
денти говорять на 97 різних
мовах.»
Верк закликає всіх учас
ників конвенції РІ 2008
приєднатися до цієї істо
ричної події і привезти з
собою одну чи кілька книг
на будь якій мові. Органі
затори також сподівають
ся, що ця ініціатива вста
новить рекорд найбільшо

Ротарійці, які беруть участь у конвенції РІ 2008,
підтримали ідею привезти по одній книзі для проекту
з підвищення грамотності американських школярів.
го у світі книжкового руху.
Для перевірки результатів
буде запрошений суддя зі
Світової Книги Рекордів
Гіннеса з Лондону.
Довідайтеся більше про

Ротарійський книжковий світ
на сайті www.rotary2008.com.
Одержати всі деталі про Кон
венцію і завантажити реєст
раційний буклет ви можете
на www.rotary.org
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РОТАРIЄЦЬ

ВЫСТАВКА
ПОЛИО ПЕРЕЇЗДЖАЄ
ДО ДЖОРДЖИЇ (США)

Роберт Хол, член Ротарі клубу Данвуді (Джорджія,
США), і його дружина біля стенду «Усе про поліомієліт»
на виставці в Інституті Реабілітації «Рузвельт Уорм
Спрінгс». Виставка, яка була перевезена з Національного
Музею Американської Історії Інституту Смітсона, демон
струє хронологію розвитку епідемії поліомієліту, медичні
і соціальні заходи, проведені для досягнення перемоги над
захворюванням у США. Виставка відкрилася в серпні і
буде працювати протягом 2 х років.

ВАКЦИНА –
НАЙКРАЩА ЗБРОЯ
ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ
Ротарі разом з партнера
ми з організації «Глобальне
викорінювання поліомієлі
ту» продовжує активно дія
ти відповідно до своїх зобо
в’язань забезпечити всіх
дітей оральною вакциною
від поліомієліту (OPV).
За заявою експертів Все
світньої організації охорони
здоров’я, зробленою в
жовтні, спалах епідемії в
північній Нігерії районі, у
який була доставлена вак
цина вкрай рідкий випадок,
який стався внаслідок того,
що оральна вакцина містить
у собі ослаблену форму віру
су для зміцнення дитячого
імунітету. Такі спалахи в
основному трапляються в
районах з низькими показ
никами імунізації і погани
ми санітарними умовами
саме ці фактори сприяють
розвитку вірусу, його не
контрольованій мутації і по
ширенню через незахище
них дітей.
«Деякі ЗМІ невірно вит
лумачили недавні події, на

тякаючи на те, що оральна
вакцина паралізувала 69
дітей у північній Нігерії»,
заявила ВОЗ.
«У дійсності ж, ці діти були
паралізовані внаслідок вірусу,
який міститься у вакцині, че
рез особливу чутливість до
вірусу, тому, що раніше не були
належним образом щеплені».
«Єдиним вірним рішенням
може бути тільки продовжен
ня імунізації дітей Нігерії»,
заявив Роберт С. Скотт, го
лова Ради попечителів Ротарі
Фаундейшн і керівник
Міжнародного Комітету
Поліоплюс.
«Якщо батьки відгородять
своїх дітей від вакцинації че
рез необґрунтовані побою
вання, може статися траге
дія. Вакцина OPV це найк
раща і найефективніша
зброя, за допомогою якої ми
можемо боротися з реальним
ворогом неприборканим
вірусом поліомієліту».
Нігерія одна з останніх 4
країн, у яких ще не зупинено
поліовирус.
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НОВИНКИ КАТАЛОГУ РІ
На допомогу офіцерам
клубів РІ починає програму зі
членства, яка складається з
он лайн форм, доступних на
сайті www.rotary.org:
¤ Форма майбутнього члена
РК створена для неротарійців
або колишніх ротарійців, які
виразили зацікавленість у
вступі в клуб;
¤ Форма пересування рота
рійця створена для ро
тарійців, які переїжджають в
інше місто і не можуть зали
шатися в поточному клубі;
¤ Форма рекомендація ство
рена для ротарійців, які бажа
ють рекомендувати близько
го друга, члена родини чи
ділового партнера, як потен
ційного кандидата на член
ство в Ротарі клубі.
Тепер будь який відвідувач
сайту РІ, який зацікавився
діяльністю Ротарі, може за
повнити відповідну форму.
Після її розгляду РІ надсилає
вказану форму губернаторам
дистриктів або дистрикталь
ним керівникам зі членства,
які розглядають кандидатури
і відправляють документи
відповідним президентам
клубів. Президенти клубів
мають можливість оцінити
кожного кандидата і безпосе
редньо зв’язатися з майбутн
іми членами клубу.

РЕКОРДНЫЙ РІК
РОТАРІ ФАУНДЕЙШН
Внески в щорічний Про
грамний фонд Ротарі Фаун
дейшн у каденції 2006 07 скла
ли USD103 млн.
Показник середньостати
стичного внеску з людини
різко зріс у багатьох країнах
світу. Так у зоні №33 (5
південних американських
штатів) середній внесок ро
тарианца виріс на 22%, що
складає USD 131,11. У цю
зону входить Дистрикт 7770
(Південна Кароліна), що
займає перше місце у світі
за загальними показниками
внесків у РФ.
10 клубів, що зайняли перші
позиції по середніх внесках у
2006 07 р.м, представляють 8
країн. Цей фактор свідчить
про те, що підтримка ротар
ійцями Фонду зростає по
всюдно в усьому світі.
Інший фактор, що яскра
во демонструє підтримку

Фонду
збільшення
кількості нагород за внески
в РФ, особливо за участь у
програмі «Кожен ротарієць,
кожен рік « (EREY). У 2006
07 році зафіксоване найб
ільше за всю історію існу
вання Ротарі кількість
членів Суспільства Пола
Харріса 57 190 чоловік.
За 2006 07 рік у РФ зареє
стровано гуманітарних
програм із загальним бюд
жетом у 48 млн. дол., а та
кож освітніх програм із за
гальним бюджетом у 23
млн. дол.
«Ви здатні змінити світ
усього лише за допомогою
100 доларів», сказав Тау Чай
Лим, паст губернатор Д3300
(Малайзия), підкресливши
значимість ініціативи EREY.
«Ви віддаєте краще іншим,
коли поділяєтеся кращим у
собі».

