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SVIJET 100 % SLOBODAN OD DJEČJE
PARALIZE ZBOG 100-POSTOTNE
POTPORE ROTARIJANACA

P

red vratima je tjedan u kojem obilježavamo Svjetski dan
borbe protiv dječje paralize. Rotary i njegovi strateški
partneri ulažu ogromne napore da bi ovu priču konačno
priveli kraju i da svi zajedno proslavimo svijet 100 % slobodan
od dječje paralize. Ovogodišnja Rotary konvencija u Atlanti
ostat će zapamćena po činjenici da je za vrijeme njezina održavanja, zahvaljujući donacijama država, tvrtki i pojedinaca,
prikupljeno 1,2 milijarde dolara za ovu borbu. Kad tome pridodamo donaciju Republike Njemačke u iznosu od 100 milijuna dolara, nedostaje nam svega 200 milijuna do potrebnih
1,5 milijardi dolara kako bismo cijepili preostalu djecu te držali pod kontrolom bolest u rizičnim zemljama.
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Mnoštvo je ideja i preporuka kako 24. listopada 2017. obilježiti Svjetski dan borbe protiv dječje paralize (engl. World
Polio Day). Sve imaju za cilj javno promovirati ovaj strateški
projekt Rotary Internationala te potaknuti ljude na angažman
i prikupiti donacije za fond PolioPlus. I zaista, neki distrikti
to rade izvrsno i teško im možemo konkurirati visinom prikupljenih donacija.
Ali zato možemo smisliti jedinstvenu
ideju i biti originalniji od drugih!
Zašto ne bismo u tjednu u kojem obilježavamo ovaj poseban dan (od 23. do
27. listopada) pokazali zajedništvo i svjetskoj Rotary zajednici poslali jasnu i nedvosmislenu poruku – da nam je stalo
do svijeta bez dječje paralize i da su tijekom tog tjedna SVI KLUBOVI u ime
SVIH ČLANOVA klubova uplatili simboličan iznos u fond PolioPlus. Priča će
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imati smisla samo ako budemo imali
100-postotnu podršku klubova. I uopće nije važan iznos koji će klub uplatiti
po članu, važno je da svih 1336 rotarijanaca iz Distrikta 1913 taj tjedan doniraju određeni iznos.
Minimalni je iznos donacije 10 kn,
no naša je preporuka da taj iznos bude
30 kn po članu. Svi klubovi koji uplate taj preporučeni iznos
kao nagradu će dobiti prigodne EndPolio značke.

100%

smo uvjereni da će ovaj inicijativa naići na 100-postotnu potporu klubova
i da ćemo biti 100 % originalni u obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv dječje paralize.
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