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www.rotary.org/rotarybasics



Αν πραγματικά θέλεις να προσφέρεις στην κοινότητά σου – και στον κόσμο γενικότερα – γίνε μέλος του Ρόταρυ.
Έχει ένα «δίκτυο» που μπορεί να ξεπεράσει όλους τους φραγμούς. Το να είσαι μέρος αυτού είναι συγκλονιστικό.

 – Aruna Koushik, Ρ.Ο. Windsor – Roseland, Οντάριο, Καναδάς

Καλώς ήρθες στο Ρόταρυ!

Τώρα είσαι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών, 
επαγγελματιών και εθελοντών της κοινότητάς σου. Σε 
Ροταριανούς Ομίλους σε όλο τον κόσμο, Ροταριανοί σαν και 
εσένα δίνουν νέα πνοή στις κοινότητές τους και σε άλλες στο 
εξωτερικό – δημιουργώντας κατά τη διαδικασία δυνατούς 
δεσμούς φιλίας.

Πώς θέλεις εσύ να συμμετέχεις στο Ρόταρυ;

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ 
ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ

 Συζήτησε με μέλη του Ομίλου σου σχετικά με τον 
τομέα, στον οποίο η εμπειρία σου είναι πιο χρήσιμη.

 Γίνε μέλος μιας Επιτροπής του Ομίλου σου.
 Παρακολούθησε την επόμενη συνεστίαση του 

Ομίλου σου και βοήθησε στον σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων του. 

ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ

 Προσφέρσου εθελοντικά για να βοηθήσεις στη 
δράση του Ομίλου σου – τη δράση για την οποία 
ο Όμιλός σου είναι ευρύτερα γνωστός στην τοπική 
κοινωνία.

 Συνεργάσου με ένα πρόγραμμα για τη νεότητα που 
υποστηρίζει ο Όμιλός σου, όπως το Ιντεράκτ.

 Αναγνώρισε μια ανάγκη στην κοινότητά σου και 
πρότεινε μια δράση, στην οποία μπορούν να συνδράμουν 
τα μέλη του Ομίλου σου και δίνει λύση σε αυτή την ανάγκη.

∆ΙΚΤΥΩΣΟΥ  

 Παρακολούθησε όσο το δυνατό περισσότερες συνεστιάσεις 
του Ομίλου σου. Έλα σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους 
κάθε φορά.  
 Λάβε μέρος σε μία Ροταριανή Συναδέλφωση και γνώρισε 

Ροταριανούς από άλλες χώρες, που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα 
με εσένα.

 Παρακολούθησε το Συνέδριο της Περιφέρειάς σου και το 
Παγκόσμιο Συνέδριο



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Το σύνθημά μας, ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΕΑΥΤΟΥ, 
ενσαρκώνει το πνεύμα του ανθρωπιστικού μας 
πνεύματος. Οι Λεωφόροι ∆ράσης του Ρόταρυ 
προσανατολίζουν τις δραστηριότητές μας:

Μέσω της • Λεωφόρου Εσωτερικής 
∆ράσης, περνάμε καλά, χτίζουμε φιλίες και 
βεβαιωνόμαστε ότι ο Όμιλός μας λειτουργεί 
εύρυθμα.
Μέσω της • Λεωφόρου Επαγγελματικής 
∆ράσης, προσφέρουμε εθελοντικά τις 
επαγγελματικές μας δεξιότητες στην υπηρεσία 
άλλων και προάγουμε την ακεραιότητα σε     
ό, τι κάνουμε.
Μέσω της • Λεωφόρου Κοινοτικής ∆ράσης, 
ανταποκρινόμαστε στις τοπικές ανάγκες και 
συνεργαζόμαστε με την κοινότητά μας για να 
επιτύχουμε μια διαρκή βελτίωση.
Μέσω της • Λεωφόρου ∆ιεθνούς ∆ράσης, 
ανακαλύπτουμε ανθρωπιστικές ανάγκες σε 
όλο τον κόσμο και προωθούμε την παγκόσμια 
κατανόηση και ειρήνη.
Μέσω της • Λεωφόρου Νέων Γενεών, 
συνεργαζόμαστε με νέους ανθρώπους για να 
τους βοηθήσουμε να γίνουν η επόμενη γενιά 
ηγετών, οραματιστών και ειρηνοποιών.

Ο ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, που 
δημιουργήθηκε από έναν Ροταριανό, 
υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για 
ακεραιότητα:

Από τα πράγματα που σκεφτόμαστε, λέμε ή 
κάνουμε

Είναι 1. ΑΛΗΘΕΙΑ;
Είναι 2. ∆ΙΚΑΙΟ για όλους τους 
ενδιαφερόμενους;
Θα οικοδομήσει 3. ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ και 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΙΛΙΕΣ;
Θα είναι 4. ΩΦΕΛΙΜΟ για όλους τους 
ενδιαφερόμενους;

Βρήκα μια συντροφιά όπου κάθε έθνος, κάθε χρώμα, όλη η ανθρωπότητα μπορεί να είναι σαν μια οικογένεια.
Έχω ένα μέρος όπου μπορώ να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να βοηθάω τον κόσμο.

– Ailinda Sawe, Ρ.Ο. της Dar – es – Salaam – Mzizima, Τανζανία

Ως Ροταριανός, είσαι ΕΥΠΡΟΣ∆ΕΚΤΟΣ να συμμετέχεις 
σε κάθε συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου, οπουδήποτε 
στον κόσμο. Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Εντοπισμού 
Ομίλων στο www.rotary.org ή την δωρεάν εφαρμογή 
για κινητά Rotary Club Locator app για να βρεις 
Ομίλους, ώρες και τόπους συνεστιάσεων.



Το ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ Ι∆ΡΥΜΑ βοηθά τους Ροταριανούς Ομίλους και 
τις Περιφέρειες να συνεργάζονται για να παρέχουν ουσιαστικές, 
βιώσιμες υπηρεσίες. Οι χορηγίες του Ιδρύματος στηρίζουν 
δράσεις που παρέχουν καθαρό νερό, ιατρική περίθαλψη, 
εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης για τους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Από το 1947, 
το Ίδρυμα έχει καταβάλει περισσότερο από 2,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ για να χρηματοδοτήσει αυτές τις ζωτικής σημασίας 
προσπάθειες.

Το Ίδρυμα επιχορηγεί επίσης Υποτροφίες Παγκόσμιας Ειρήνης 
για σπουδές στα Ροταριανά Κέντρα Ειρήνης σε όλο τον κόσμο. 
Από το 2002-03, πάνω από 480 υπότροφοι από 80 χώρες 
έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα, το κόστος των 
οποίων υπερβαίνει τα 31 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι εισφορές μας στο Ίδρυμα εξασφαλίζουν τη δυνατότητά 
μας να φέρουμε βιώσιμη αλλαγή στις κοινότητες που 
έχουν ανάγκη. Ρωτήστε τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
του Ροταριανού Ιδρύματος του Ομίλου σας για το πώς 
μπορείτε να υποστηρίξετε το Ίδρυμά μας.

ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ∆ΙΕΘΝΩΣ

 Ασχολήσου με τις διεθνείς δράσεις του Ομίλου σου.
 Χρησιμοποίησε την διαδικτυακή βάση δεδομένων 

ProjectLink για να μάθεις για διεθνείς δράσεις παροχής 
υπηρεσιών άλλων Ομίλων που χρειάζονται εθελοντές ή 
άλλου είδους βοήθεια.

 Φιλοξένησε έναν φοιτητή του προγράμματος 
Ανταλλαγών Νέων που επισκέπτεται την Περιφέρειά σου.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ

 Πρότεινε σε ένα φίλο ή συνάδελφο να γίνει μέλος στον Όμιλό 
σου. Όλοι οι Ροταριανοί μπορούν – και πρέπει – να προσκαλούν 

νέα μέλη.
 ∆ήλωσε συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας του 

Ομίλου σου.
 Πες στους φίλους και τους συναδέλφους για το πώς ο Όμιλός σου 

προσφέρει στην κοινότητά σου.

Το Ρόταρυ είναι προσφορά υπηρεσιών. ∆εν έρχεσαι στο Ρόταρυ για να πάρεις κάτι από αυτό. Έρχεσαι στο Ρόταρυ να βάλεις κάτι σε 
αυτό. Και αφού έχεις βάλει κάτι σε αυτό, θα πάρεις κάτι από αυτό, αλλά δεν θα είναι αυτό που περιμένεις. Θα είναι ακόμη καλύτερα.

– Liz Smith, Ρ.Ο. Ντιτρόιτ, Μίτσιγκαν, ΗΠΑ



Μπορείς να ΣΥΝ∆ΕΘΕΙΣ με άλλους Ροταριανούς στο Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr και στο YouTube.
∆ες www.rotary.org/socialnetworks

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΥ

 Βοήθησε τον Όμιλό σου ή την Περιφέρειά σου να 
συγκεντρώσει χρήματα για να πετύχουμε το στόχο του Ρόταρυ 
των 200 εκατομμύριων δολαρίων ΗΠΑ (ο στόχος ήδη 
επιτεύχθηκε) για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας.

 Κάνε μια δωρεά στο Ροταριανό Ίδρυμα.
 Θέσε έναν ετήσιο στόχο για την προσφορά σου στο 
Ίδρυμα.

Είμαστε μια ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 
οργάνωση. Πραγματοποιούμε την πιο 
ουσιαστική προσφορά μας μέσα από τους 

Ροταριανούς Ομίλους 
μας. Κάθε Όμιλος 
εκλέγει δικούς του 
αξιωματούχους 
και έχει μεγάλη 
αυτονομία στο πλαίσιο 
του Ροταριανού 
Καταστατικού και 
του Εσωτερικού 
Κανονισμού του 
Ρόταρυ. Οι Ροταριανές 
Περιφέρειες (ομάδες 
Ομίλων) στηρίζουν 
αυτές τις προσπάθειες 
και καθοδηγούνται 
από τους ∆ιοικητές 
των Περιφερειών. 
Οι Ροταριανοί Όμιλοι 
ανήκουν στην 
παγκόσμια ένωση 
του ∆ιεθνούς Ρόταρυ, 
με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο και το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο 
του ∆ιεθνούς Ρόταρυ.

Εστιάζουμε την προσφορά υπηρεσιών μας σε 
έξι ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: την ειρήνη 
και την πρόληψη / επίλυση των συγκρούσεων, 
πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, πόσιμο νερό 
και υγιεινή, την υγεία μητέρας και παιδιού, τη 
βασική εκπαίδευση και την καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού, καθώς και την οικονομική και 
κοινοτική ανάπτυξη.

Κάθε Όμιλος προσπαθεί να αντανακλά την 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ της κοινότητάς του με συνδυασμό 
επαγγελμάτων, φύλων, ηλικιών και εθνικοτήτων. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι μια μεγάλη ποικιλία εμπειριών είναι 
διαθέσιμη για τις δράσεις του Ομίλου.



Πρώτη μας προτεραιότητα 
είναι η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ. Χάρη στο 
Ρόταρυ και τους διεθνείς εταίρους 
μας, ο αριθμός των περιστατικών 
πολιομυελίτιδας μειώθηκε κατά 
99 τοις εκατό σε παγκόσμιο 
επίπεδο από το 1988. Αλλά 

εφόσον η πολιομυελίτιδα απειλεί ακόμη και ένα 
παιδί, τα παιδιά παντού είναι σε κίνδυνο.

Οι Ροταριανοί Όμιλοι συγκέντρωσαν 200 
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να λάβουν 
αντίστοιχα 355 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ σε επιχορηγήσεις από το Ίδρυμα 
Bill & Melinda Gates. Τα κεφάλαια αυτά 
χρηματοδοτούν εκστρατείες εμβολιασμού 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η 
πολιομυελίτιδα παραμένει μια απειλή.

Το ∆ιεθνές Ρόταρυ είναι η αιχμή του 
δόρατος στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία 
για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας, 
μαζί με το Ίδρυμα των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το 
Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), 
καθώς και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO).

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Εξερεύνησε νέες πηγές για προσέλκυση 
μελών και άλλα εργαλεία στο www.rotary.org.

 ∆ιάβασε το περιοδικό του Ρόταρυ και 
τα ενημερωτικά δελτία του Ομίλου και της 
Περιφέρειάς σου.

 Επισκέψου τις ιστοσελίδες του Ομίλου και 
της Περιφέρειάς σου.

 Παράγγειλε εκδόσεις και βίντεο του Ρόταρυ 
από το shop.rotary.org.

Το Ρόταρυ σε Αριθμούς

1.2 εκατ. Ροταριανοί παγκοσμίως

34.000
Ροταριανοί Όμιλοι

13.200
Όμιλοι Ιντεράκτ

8.500
Όμιλοι Ροταρακτ

7.000 
Ροταριανά Κοινοτικά 
Σώματα

532
Ροταριανές 
Περιφέρειες

34 
Ζώνες

Προβλέψεις την 1 Ιουλίου 2011



ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

Συνεστίαση Ομίλου – Μια συνάντηση για να συζητηθούν τα προγράμματα και 
οι δράσεις του Ομίλου. Ανοιχτή σε όλα τα μέλη του Ομίλου.
Συνέδριο Περιφέρειας – Μια ετήσια συνάντηση, η οποία προβάλλει 
τις δράσεις των Ομίλων και της Περιφέρειας. Ανοιχτό για όλους τους 
Ροταριανούς της Περιφέρειας και τις οικογένειές τους.
Interact – Όμιλοι για νέους ηλικίας 12 έως 18 ετών που υποστηρίζονται 
από Ροταριανούς Ομίλους.
PolioPlus – Το πρόγραμμα του Ροταριανού Ιδρύματος που 
επικεντρώνεται στην παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη της 
πολιομυελίτιδας.
ProjectLink – Μια βάση δεδομένων στο www.rotary.org που 
απαριθμεί τις δράσεις του Ρόταρυ, οι οποίες έχουν ανάγκη από 
εθελοντές ή οικονομική βοήθεια. Επίσης προβάλλει αξιόλογες δράσεις 
από όλο τον κόσμο.
Ροταράκτ – Όμιλοι προσφοράς υπηρεσιών και αλληλογνωριμίας για 
νέους ενήλικες ηλικίας από 18 έως 30 ετών, που υποστηρίζονται από 
Ροταριανούς Ομίλους.
Ροταριανές Ομάδες ∆ράσης – ∆ιεθνείς ομάδες ατόμων που 
μοιράζονται το πάθος για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή για προσφορά 
υπηρεσιών. Ένα παράδειγμα είναι το Water and Sanitation Rotarian 
Action Group (WSRAG).
Ροταριανά Κοινοτικά Σώματα (RCC) – Ομάδες μη Ροταριανών 
που εργάζονται σε δράσεις προσφοράς υπηρεσιών για τις 
κοινότητές τους. ∆ιοργανώνονται και υποστηρίζονται από 
Ροταριανούς Ομίλους.
Ροταριανές Συναδελφώσεις – ∆ιεθνείς ομάδες ατόμων που 
έχουν κοινά επαγγελματικά ή ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα. Ένα 
παράδειγμα είναι η Παγκόσμια Ροταριανή Συναδέλφωση Σκιέρ.
Ροταριανό Ίδρυμα – Ο φιλανθρωπικός βραχίονας του ∆ιεθνούς 
Ρόταρυ. Βοηθά τους ροταριανούς στην προώθηση της παγκόσμιας 
κατανόησης, της καλής θέλησης και της ειρήνης μέσα από 
ανθρωπιστικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Θεματοφύλακες του Ροταριανού Ιδρύματος – Οι 15 Ροταριανοί 
που διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του Ροταριανού Ιδρύματος, 
υπό την ηγεσία του Προέδρου των Θεματοφυλάκων. ∆ιορίζεται 
από τον Πρόεδρο του ∆ιεθνούς Ρόταρυ, με τη σύμφωνη γνώμη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ιεθνούς Ρόταρυ, για τετραετή θητεία.
∆ιεθνές Ρόταρυ (∆.Ρ.) – Η διεθνής ένωση που αποτελείται από 
34.000 Ροταριανούς Ομίλους σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου. 
Με έδρα στο Evanston, Illinois, USA και διεθνή γραφεία σε 
τέσσερις ηπείρους.
∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆.Ρ. – Οι 19 Ροταριανοί που 
καθορίζουν την πολιτική για λογαριασμό του ∆ιεθνούς Ρόταρυ. 
Εκλέγονται για διετή θητεία.
Παγκόσμιο Συνέδριο – Η ετήσια γιορτή του Ρόταρυ και των 
Ροταριανών επιτευγμάτων. Λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρος 
ανά τον κόσμο κάθε χρόνο. Ανοιχτό σε όλους τους Ροταριανούς και 
τις οικογένειές τους.
Πρόεδρος του ∆.Ρ. – Ο Ροταριανός, ο οποίος προεδρεύει του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆.Ρ. Εκλέγεται για ετήσια θητεία.
Ροταριανά Κέντρα Ειρήνης – Προγράμματα σε οκτώ Πανεπιστήμια 
σε όλο τον κόσμο που παρέχουν ανώτερα πτυχία και επαγγελματικά 
πιστοποιητικά για την ειρήνη και την επίλυση των συγκρούσεων.
Ροταριανός Υπότροφος Ειρήνης – Το άτομο το όποιο λαμβάνει την 
υποτροφία για σπουδές σε ένα από τα Ροταριανά Κέντρα Ειρήνης. 
Στόχος για τη συγκέντρωση 200 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ του Ρόταρυ 
– Η προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για να δοθεί αντίστοιχη 
επιχορήγηση από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates για την υποστήριξη της 
εξάλειψης της πολιομυελίτιδας.
Ανταλλαγές Νέων – Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ανταλλαγών για νέους 
ηλικίας από 15 έως 19 ετών. Οι ανταλλαγή μπορεί να διαρκέσει από μία 
εβδομάδα έως ένα έτος.
Βραβεία Ηγεσίας Ροταριανής Νεολαίας (RYLA) – Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων του Ρόταρυ για νέους ανθρώπους 
που διοργανώνεται από Ροταριανούς Ομίλους ή Περιφέρειες για τη νεολαία και 
τους νέους ηλικίας από 14 έως 30 ετών.



Κάθε Ροταριανός Όμιλος σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος ή μικρός είναι, έχει ένα κοινό 
στοιχείο με τους υπόλοιπους: τη συναδέλφωση. Και είναι από αυτή τη βάση της συναδέλφωσης από όπου 

εκκινούμε για να υπηρετήσουμε την κοινότητά μας.
— Kemal Attilâ, Ρ.Ο. Ankara – Tandogan, Τουρκία

Ανακάλυψε περισσότερα στον ιστότοπο www.rotary.org/rotarybasics
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