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Скъпи приятели ротарианци,  

 

На всеки от нас в един или друг момент е задаван въпросът какво е Ротари? Има много 

начини да се отговори, в зависимост от това кой ви пита, от контекста, както и времето 

с което разполагате. Най-краткият и прост отговор е, че Ротари е най-старата в света 

организация с идеална цел. Това, разбира се, е точен, но непълен отговор, защото за 

истинското разбиране на Ротари той трябва да включва обяснението, че служейки, ние 

се стремим да постигаме много повече от целите на отделния проект. Като работим 

заедно в нашите клубове и квартали, и в международен план, ние се опитваме да 

създадем основите на по-добро общество: приятелство, доверие, честност, и надежда. 
 

Структурата на Ротари и международните клубни проекти допринасят за създаването 

на приятелски връзки между ротарианците в различни страни. Акцентът върху 

етичното и честното поведение помага за изграждане на здрави и открити отношения 
между хората и народите. Нашите проекти, свързани с водата, здравеопазването, глада, 

и грамотността, помагат за премахването на много от практически пречки за мира. А 

програмите на Фондация Ротари и програмата “Младежки обмен” правят крачка в 

бъдещето, обучавайки утрешните лидери за активни строители на един по-мирен свят. 

 

Тези програми ни помагат да възпитаваме отговорни граждани на по-добри общества - 

хора с широки и разнообразни перспективи, обогатявани чрез отворените им очи и 

умове. Участието в тях ще остави незаличими следи в целия живот на младите хора. а 

те, от своя страна, ще помогнат за изграждането на такова бъдеще, което ние като 

ротарианци се стремим да създадем чрез всяко наше действие. 

 

Какво е Ротари? Това е мрежа от хора, които са загрижени, хора, които са 

едновременно реалисти и оптимисти. Ние осъзнаваме предизвикателствата пред нас и 

собствените си ограничения, но също така – способностите си и отговорността да ги 

използваме максимално. Ако искаме да осъществим мечтата на Пол Харис за "Ротари 

като организация, насърчаваща добронамереността между народите”, тогава, както 

пише той, "трябва така да докоснем и разпалим сърцата на хората, че взаимното 

разбирателство и добрата воля да заемат мястото на страха и омразата”. В Месеца на 
световното разбирателство трябва добре да си припомним тези думи и че, служейки, 

допринасяме за постигането на високата цел: приятелство, разбирателство и мир. 
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