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Організація,
членами якої
є 1,2 млн лідерів бізнесу
та представників
професійної еліти.
Діє у понад 200 країнах
світу та географічних
областях. Здійснює
гуманітарне служіння.
Розбудовує
взаєморозуміння і мир
у світі.

Що
таке

Ротарі?

Ротарі — це глобальна мережа громадських добровольців. Членами
Ротарі є успішні бізнесмени та професійні лідери, які здійснюють
гуманітарне служіння, підтримують високі етичні стандарти, допомагають будувати взаєморозуміння
і мир у світі.
Більше ніж 34,300 Ротарі Клубів
у більш як 200 країнах і географічних областях втілюють проекти служіння як у своїх місцевих громадах, так і поза їх межами,
з метою подолання таких негативних явищ, як бідність, хвороби,
голод, неписьменність і забруднення навколишнього середовища.

Проекти
Ротарі Клуби беруть участь у широкому колі гуманітарних, культурних
та освітніх програм, покликаних
покращити життя людей. Ротарійські гуманітарні ґранти підтримують Клубні проекти, що спрямовані на охорону здоров'я та медичну допомогу.
Окрім того, Ротарі щороку видає
понад 200 ґрантів для забезпечення роботи Ротарійських добровольців, які подорожують до тих
куточків земної кулі, де їх технічний досвід і знання найбільш
потрібні для подолання труднощів
і вирішення проблем.

Мир
Ротарі будує взаєморозуміння шляхом міжнародних стипендій, програм обміну та гуманітарних ґрантів.
У 2002 році було створено Ротарійські Центри Міжнародного навчання
з питань миру і вирішення конфліктів - інноваційну програму, покликану виховати майбутніх творців миру.
Програма, яку підтримують сім провідних університетів світу, фінансує
щорічно навчання 70 студентів за
програмою «Мир - Світу» для отримання дипломів з питань міжнародних відносин, вирішення конфліктів
та ведення перемовин, завдяки
чому перспективні лідери отриму-

ють необхідні інструменти для продовження діяльності на благо миру.
Близько 35,000 студентів зі 110
Країн, починаючи з 1947 року,
навчалися поза межами своїх держав за Ротарійськими Амбасадорськими (Посольскими) стипендіями.
Ротарійські Групи Навчальних
Обмінів допомогли понад 45,000
молодих фахівців вивчити досвід
на своїй професійній ниві у інших
країнах. А близько 8,000 учнів
середніх шкіл щороку отримують
можливість жити і навчатися в
інших країнах завдяки Ротарійській
програмі Молодіжних Обмінів.

Ліквідація Поліо
У 1985 році Ротарі започаткувало
ПоліоПлюс - амбіційну програму,
метою якої є імунізація від
поліомієліту всіх дітей світу. Ротарійська базова ініціатива, участь
добровольців та початкове фінансування вакцинації спричинили
прийняття у 1988 році Асамблеєю
Всесвітньої Організації Охорони
Здоров'я рішення про ліквідацію
поліомієліту в усьому світі. Головними партнерами Глобальної
ініціативи щодо ліквідації поліомієліту є Всесвітня Організація
Охорони Здоров'я, Ротарі Інтернешнл, Центри контролю за хворобами і їх профілактики (США), а
також ЮНІСЕФ.
У результаті спільних зусиль захворюваність на поліомієліт знизилася
на 99 відсотків порівняно з 1988
роком, і світ стоїть на порозі
повної ліквідації цієї хвороби.

Задля цього Ротарійці надали
понад півмільярда доларів США
і незліченні години безоплатної
добровільної праці.
Завдяки ліквідації поліомієліту
щороку буде заощаджуватися приблизно 1,5 мільярда доларів — ці
кошти можуть бути спрямовані на
інші пріоритети охорони здоров'я.
А зменшення людських страждань
неможливо переоцінити.

Прогрес
Пол П. Гарріс заснував перший
у світі „сервісний" клуб служіння,
Ротарі Клуб Чікаґо, 23 лютого 1905
року. Девізом Ротарійців є «Служіння понад власне Я». І хоча
Ротарі відзначило сторіччя від дня
свого заснування, Ротарійський рух
продовжує діяти на засадах правди, справедливості, покращення
стосунків між людьми та миру
в усьому світі.
Під час Другої світової війни
члени Ротарі активізували свою
діяльність задля налагодження
порозуміння між народами.

На конференції Ротарі, яка
відбулася в Лондоні у 1942 році,
було закладено основи для розвитку Міжнародної Освітньої,
Наукової та Культурної Організації (ЮНІСЕФ), а при створенні
Організації Об'єднаних Націй
близько 50 членів Ротарі були
делегатами і консультантами.
На сьогодні Ротарі має найвищий
статус у відносинах з ООН, який
лише може отримати неурядова
організація. У цій ролі Ротарі має
право голосу у структурі ООН, отримуючи доступ до її ресурсів і працівників.

Люди
Належність до Ротарі Клубу надає
чоловікам і жінкам можливість
організовано та з приємністю допомагати своїй громаді. Ротарійці
зустрічаються щотижня, щоби
запланувати свою діяльність у клубному, громадському та міжнародному служінні. Використовуючи
свої вміння і знання глобально,
Ротарійці також обмінюються своїми професійними досягненнями,

що сприяє кар'єрному росту і розвиває порозуміння між культурами.
Ротарі Клуби є нерелігійними,
неурядовими, відкритими для
будь-якої раси, культури і віросповідання. Члени Клубу являють
собою зріз місцевого бізнесу і професійної еліти.
Щоби дізнатися більше про Ротарі
Клуб вашої громади, будь ласка,
завітайте за інформацією для потенційних членів на www.rotary.org.ua
або сконтактуйтеся з вашим місцевим Клубом.

Ротарі в Україні
та Білорусі

Перші Ротарі Клуби на території сучасної України були зареєстровані до Другої світової війни: Ужгород -1929 рік;
Чернівці – 1932 рік; Львів - 1935 рік.
Після вибуху Другої світової війни
Ротарі Інтернешнл прийняло рішення
про призупинення діяльності Ротарі
Клубів на окупованих територіях. Перші
Ротарі Клуби після війни були створені:
в Україні - в Києві у 1991 році, в Білорусії - у Мінську в 1997 році.

Україна з 1991 до 1994 року, разом зі
всіма Клубами на території колишнього
Радянського Союзу, входила до Дистрикту-1430 (Фінляндія). У 1994 році на прохання Паст-Губернатора Дистрикту 1680
(Ельзас і Лотарингія, Франція) РІ прийняло
рішення про протекторат Дистрикту 1680
РІ над Україною. Згодом Україна була
виділена у Спеціальну зону розширення, а
Повноважним представником Президента
РІ був призначений Леон Ложель.

У листопаді 1999 року робоча конференція РІ в Будапешті під керівництвом
Президента РІ Карло Равіцци розробила
проект, який передбачав створення з 1
липня 2000 року єдиного інтернаціонального Дистрикту в складі Білорусі,
Польщі та України на базі діючого Дистрикту 2230 (Польща).
Першим українським Губернатором Дистрикту став у каденції 2002/2003 років
Павло Кашкадамов (РК Львів). У 2007
році Дистрикт вдруге очолив українець Андрій Баганич (РК Ужгород). Третім
українським Губернатором Дистрикту
був у каденції 2011/2012 років Мирослав Гаврилів (РК Львів)
Станом на 1 квітня 2012 року Дистрикт
2230 налічує 121 Ротарі Клуб - 3 білоруських, 72 польських та 46 українських.
В Україні та Білорусі нараховується
близько 900 Ротарійців.

Контакти
РК Алушта rotalc@yahoo.com
РК Вінниця Tatyana19@meta.ua
РК Дніпродзержинськ zvoronova@dstu.dp.ua
РК Дніпропетровськ Irina_goroshko@rambler.ru
РК Дніпропетровськ-Дніпро-Регіон
Muz.shkola15@rambler.ru
РК Донецьк Krasovskaya@crf.donetsk.ua
РК Запоріжжя ritual-service@rambler.ru
РК Івано-Франківськ yarsarapin@mail.ru
РК Керч bosporik@mail.ru
РК Київ protos19@i.ua
РК Київ Малтінешнл jesper@lindholt.dk
РК Київ-Печерьк rotary_pechersk@ukr.net
РК Київ-Сіті onyshchenkovv@gmail.com
РК Київ-Центр nataliyachesskaya@gmail.com
РК Кіровоград viktal2004@rambler.ru
РК Кобеляки chichka.boris@yandex.ua
РК Львів melnyk.yura@gmail.com
РК Львів-Замок nsp@lv.diamantbank.ua
РК Львів-Княжий 504.julia@gmail.com
РК Львів melnyk.yura@gmail.com
РК Львів-Замок nsp@lv.diamantbank.ua
РК Львів-Княжий 504.julia@gmail.com
РК Львів-Леополіс erst@litech.net
РК Львів-Ратуша romanart@ukr.net
РК Львів-Центр agadzan@mail.lviv.ua

www.rotary.org.ua

РК Миколаїв anna_klymenko@ukr.net
РК Миргород algryn@mail.ru
РК Мінськ rotary_minsk@mail.bn.by
РК Мінськ-Ратуша Yury.polyakov@notabeneby.com
РК Мінськ-Сіті luba_by@hotmail.com
РК Одеса v.lushpenko@me.com
РК Полтава ivaskoff@ukrpost.net
РК Рахів-Центр Європи dumin.loci@gmail.com
РК Рівне wab3001@gmail.com
РК Севастополь galina@auditlex.com.ua
РК Сімферополь sniko@ukr.net
РК Сімферополь-Тавріка petrovapro@rambler.ru
РК Слов’янськ mikel-53@mail.ru
РК Суми leonid@bitterlikh.com
РК Тернопіль tseko-ua@yandex.ru
РК Трускавець sergiy.rozora@gmail.com
РК Ужгород tbbi.tsanko@gmail.com
РК Ужгород-Скала sezamopen@gmail.com
РК Феодосія mokyeyeva.nadiya@gmail.com
РК Харків Almazina.olena@gmail.com
РК Харків Мрія logistick.21@gmail.com
РК Харків-Сіті lara8272@yandex.ru
РК Херсон lahneko@mail.ru
РК Черкаси olga.ialovenko@blum.ck.ua
РК Черкаси-Центр Rteslya@yandex.ru
РК Чернівці versii@ukr.net
РК Ялта Gge51@mail.ru
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