Sushil Gupta
VISÃO:
No ano passado, o Rotary mundial aprovou uma nova declaração de visão: “Juntos, vemos um mundo
onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas
comunidades e no mundo todo.”
Para traduzir esta visão em realidade, o Rotary precisa evoluir com governança, engajamento,
posicionamento de marca, sinceridade no propósito e liderança inovadora.
O Rotary é uma organização muito estruturada e os clubes Rotary são a base da pirâmide, portanto, meu
esforço é incentivar os clubes a se concentrarem no aumento de associados em geral, em sólidos serviços
humanitários e a prestarem atenção especialmente para demonstrarem qualidades de liderança, e
também a aderirem aos valores fundamentais do Rotary.
Como indivíduos, podemos muito. Mas quando 1,2 milhões de rotarianos trabalham juntos, não há
limites para o que podemos alcançar e, assim, ao longo do processo, possamos realmente mudar o
mundo.
METAS:
Trabalhar com o presidente e o presidente eleito pelo objetivo comum de tornar o Rotary a organização
de serviços preferida das pessoas.
Trabalhar com a diretoria, o secretário-geral e a Secretaria do RI para ampliar nossa base de associados.
Continuar a melhorar o serviço aos clubes e aos rotarianos para um mundo rotário harmonioso.
Continuar a perseguir nosso objetivo de erradicação da pólio e trabalhar com a equipe na conceituação
de um novo programa corporativo pós-pólio.
Expandir nosso rastro de serviço humanitário, e continuar a fazer parcerias com empresas e
organizações afins.
Continuar a desenvolver uma forte parceria entre os voluntários e os associados da equipe.
Reduzir despesas sempre que possível e trazer mais estabilidade financeira para o Rotary International.
Tentei viver uma vida baseada na ética, otimismo e zelo pelo alcance de metas. Se me for dada a
oportunidade, não restará pedra sobre pedra para realizar esta designação com um propósito e de
maneira digna.
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