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Rotaract slavi

50. rođendan

Pedeseti rođendan jubilarna je brojka za
proslavu i pogled na ono što smo postigli tijekom nezaboravnih godina. Riječi je
premalo, a razloga nebrojeno kako bismo
opisali i kazali što nam je u srcu

P

rostor je rezerviran, piće dobrodošlice pripremljeno,
baloni su napuhani, a ulaznice gotovo rasprodane. Govornici i predavači prepravljaju svoje zapise, a tinte lagano ponestaje, DJ miksa posljednje hitove, a sat kuca tiktak. I konačno je kucnuo i taj čas, uzvanici dolaze, sjedećih
mjesta sve je manje i sve je spremno za proslavu najboljeg
rođendana u gradu, 50. rođendana koji slave i mladi i stari,
prijatelji i roditelji, članovi alumni zajednice te svi oni koji
su jednom bili ili će tek postati članovi
jednoga od Rotaract klubova. Tijekom
50 godina svojeg postojanja Rotaract
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kao neprofitna organizacija ne samo što je postao neizostavnim djelom obitelji Rotary International nego je izrastao u
najveće međunarodno udruženje i mrežu mladih i perspektivnih ljudi koji se zalažu za služenje zajednici, širenje prijateljstava i profesionalnih kontakata i općenito poticanje
razumijevanja u svijetu. U jednom Rotaract klubu toliko
nas je različitih profila pojedinaca, a na kraju dana ipak svi
imamo isti, zajednički cilj – dugoročni boljitak za okruženje
u kojem svakodnevno djelujemo. U svakom koraku svojeg
rada uvijek se vodimo za četiri ista pitanja kako bismo primijenili i očuvali etička načela u međuljudskim odnosima.
Je li istina? Je li ispravno za sve sudionike? Hoće li promicati prijateljstvo i dobru volju? Hoće li služiti na dobro svim
sudionicima?
Ako malo pogledamo povijesne podatke, prvi Rotaract
klub u svijetu, Rotaract klub Charlotte u Sjevernoj Karolini
(SAD), chartiran je 13. ožujka 1968. i postao dio cijele rotarijanske zajednice. Nedugo zatim Rotaract klubovi počeli su se osnivati u zemljama diljem svijeta te je već godinu
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dana kasnije službeno djelovalo gotovo 300
klubova. Danas Rotaract zajednica broji
10 904 kluba i više od 250 000 rotaraktera u 184 zemlje svijeta! Ove godine klubovi
diljem planeta slave upravo 50. rođendan naše male obitelji
pa smo upravo takvu proslavu odlučili organizirati i mi sami
– točno 13. ožujka 2018. u zagrebačkoj Tvornici kulture.
Kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća odbor Rotary Internationala prepoznao je potrebu za osnivanjem kluba koji
bio okupio mlade proaktivne ljude u dobi od 18 do 30 godina koji bi kroz druženje i usavršavanje vlastitih profesionalnih vještina zajednički služili i pomagali svojoj lokalnoj
zajednici. Rotaract, čije je ime nastalo kao kombinacija riječi Rotary in Action, bio je logičan nastavak tada već postojećeg Interacta. I upravo 1968. godine Rotaract je odobren
kao službeni program Rotaryja.
Hrvatska se širokoj Rotaract obitelji pridružila 1994. godine
kada je mala skupina entuzijasta održala svoj prvi sastanak
pod pokroviteljstvom Rotary kluba Zagreb. Na dan 9. prosinca 1995. Rotaract klub Zagreb, primivši povelju, službeno je
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postao dijelom međunarodne Rotary i Rotaract obitelji i prvi Rotaract klub u Hrvatskoj. U posljednjih 20-ak godina u Hrvatskoj je osnovano 17 klubova u devet gradova, a naša domaća Rotaract obitelj trenutačno broji više od
260 članova. Ponosni smo na brojne projekte koje smo proveli, međunarodne događaje koje smo organizirali, kao što su
Rotaract European Meeting 2015. godine u Zagrebu i Mediterranean Convention 2017. godine u Makarskoj, a bili smo
iznimno aktivni i po prisutnosti na međunarodnim događajima, konferencijama i kampovima kako u Europi tako i na
ostalim kontinentima. Slušali smo i učili od naših prijatelja iz
drugih država, razmjenjivali ideje i iskustva, a s nekim se klubovima i pobratimili te radili projekte i izvan naših granica.
Bez obzira na jedinstvenost svakog kluba i različite projekte koje organiziramo, svi imamo nešto zajedničko. Povezuju nas iste vrijednosti koje su nam usadili naši dragi
rotarijanci, a koje njeguju prijateljstvo i dobročinstvo kroz
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služenje drugima u skladu s glavnim motom cijele rotarijanske obitelji (Service Above Self). Koliko li je samo divno
znati da imaš prijatelja na svakoj strani svijeta! Koliko li je
samo divno s prijateljima činiti dobro drugima! A koliko
nas toga divnoga tek čeka u sljedećih 50 godina! Preostalo
je da zasučemo rukave, naoružamo se kreativnim idejama
te i dalje radimo promjene za svakog pojedinca, i to upravo
prema riječima trenutačnog predsjednika Rotary Internationala, gospodina Iana H. S. Riseleyja: Rotary – Making a
Difference!
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U tjednu od 12. do 18. ožujka 2018., kao i
mi ovdje, dragi prijatelji diljem svijeta slave
jubilarnih 50 godina najdražeg nam kluba.
Pedeset godina druženja i sklapanja prijateljstava kroz djelovanje i pomaganje zajednici. Pedeset godina u kojima smo razmišljali globalno, djelovali lokalno i korak
po korak pokušavali mijenjati nabolje, kako sebe tako i svijet
oko nas. Naši cijenjeni predavači Nenad Bakić, Boris Šavorić, mag. iur. te prof. dr. sc. Ivica Puljak svojim inspirativnim
predavanjima nadahnuli su svakog od tristotinjak uzvanika i
potvrdili ono za čime se vodimo u postojanju Rotaracta.
I na kraju želimo od srca zahvaliti svima koji su se odazvali pozivu na proslavu našeg rođendana, svima koji su sudjelovali u ovoj nimalo jednostavnoj organizaciji, a posebno
Sabini Ulovec, District Rotaract Representative 17/18, voditeljici Odbora za Rotaract gospođi Mirni Bačić te našem
aktualnom guverneru gospodinu Dubravku Kušeti.
I kako to obično biva na kraju, za dobre želje nikada nije kasno. Prema tome, dragi naš Rotaract, iako godine lete, u našim je srcima vječna mladost. Sretan ti 50. rođendan!
Lara Kapović (RAC Rijeka) i
Luka Ulovec (RAC Zagreb – Sesvete)

6
DISTRIKT 1913 | ROTARY DIGITAL | OŽUJAK 2018.
WWW.ROTARY.HR |
WWW.ROTARY.ORG

