ROTARYS VISIONS-UTTALANDE

VI SER EN VÄRLD DÄR MÄNNISKOR
GÅR SAMMAN FÖR ATT
GEMENSAMT SKAPA VARAKTIG
FÖRÄNDRING I ALLA LÄNDER, I VÅRA
LOKALA SAMHÄLLEN OCH ÄVEN HOS OSS SJÄLVA.
Nu när vi är så nära att utrota polio gör vi oss beredda på vår nästa utmaning. Tiden
är rätt för att övergå till att förverkliga en ny vision som för samman fler människor,
ökar vår genomslagskraft och skapar varaktiga förändringar i hela världen.
För att uppnå Rotary Internationals och Rotary Foundations vision har vi fastställt fyra
prioriteringar som kommer att vägleda vårt arbete under de kommande fem åren.

ROTARYS STRATEGISKA PRIORITERINGAR OCH MÅL
ÖKA VÅR
UTÖKA VÅR
GENOMSLAGSKRAFT RÄCKVIDD
•	Utrota polio och utnyttja
framtidsmöjligheter
•	Fokusera våra program
och erbjudanden
•	Förbättra vår förmåga att
uppnå och mäta effekter
av vårt arbete

•	Växa och få fler typer
av och mer delaktiga
medlemmar
•	Skapa nya kanaler för
att ta sig in i Rotary
•	Göra Rotary mer öppen
och attraktiv

ÖKA MEDLEMMARNAS ÖKA VÅR
ENGAGEMANG
FÖRMÅGA ATT
ANPASSA OSS
•	Stödja klubbarna så att
de kan få mer engagerade
medlemmar
•	Ta fram en deltagarinriktad
metod för att leverera värde

•	Bygga upp en kultur av
forskning och innovation,
och villighet att ta risker
•	Förenkla styrning,
struktur och processer

•	Erbjuda nya möjligheter till
personliga och professionella •	Se över styrningen för
kontakter
att främja mer olika
•	Öka medvetenheten om
perspektiv när det gäller
vår genomslagskraft och •	Tillhandahålla ledar- och
beslutsfattande
vårt märke
kompetensutveckling

ROTARYS KÄRNVÄRDERINGAR
Världen idag är inte vad den var när Rotary grundades 1905. Demografin
har ändrats, förändringar sker allt snabbare och teknologi har skapat nya
möjligheter för kontakter och hjälpinsatser. Det som däremot inte har ändrats är
behovet av de värderingar som definierar Rotary:

GEMENSKAP
INTEGRITET
MÅNGFALD
HJÄLPARBETE
LEDARSKAP
Genom att hedra vårt förflutna och välkomna vår framtid, kan vi utvecklas och
se till att Rotary fortsätter att inte bara vara relevant, utan framgångsrik.
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