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Principalul obiectiv pentru Rotary este să servească – în comunitate, la locul de muncă, 

peste tot în lume. Cei 1,2 milioane de rotarieni constituiți în peste 35.000 cluburi în aproape toate 

țările din lume sunt dedicați cu toții idealului de a servi mai presus de ei înșiși. 

Cluburile Rotary sunt accesibile pentru persoane din toate culturile și etniile, și nu sunt 

afiliate cu nicio organizație politică sau religioasă. 

Familia rotarienilor se extinde peste rotarieni ca persoane fizice și cluburi Rotary, 

incluzând și alte persoane care au ca scop să servească, aducându-și contribuția la activitatea 

organizației. Grupuri, precum Rotaract, Interact, și Rotary Community Corps, servesc alături de 

cluburile care sponsorizează, folosindu-și diversele aptitudini pentru a îmbunătăți calitatea vieții 

în comunitățile lor. 

Rotarienii sunt 1,2 milioane de vecini, prieteni, și lideri ai comunităților, care activează 

împreună pentru a crea schimbări pozitive, durabile, în comunitățile noastre și în întreaga lume. 

Ocupațiile, culturile și țările acestora diferite oferă o perspectivă unică. Pasiunea lor 

comună pentru a servi îi ajută să ducă la bun sfârșit realizări remarcabile. 

Ce îi face diferiți? 

Punctul lor de vedere și abordarea distinctă le oferă avantaje unice:  

* Văd diferit: Perspectiva lor multidisciplinară îi ajută să vadă provocările în moduri unice. 

* Cred diferit: Folosesc aptitudinile de lideri și expertizele pentru probleme sociale - și 

găsesc soluții unice. 

* Acționează responsabil: Pasiunea și perseverența lor creează schimbări durabile. 

* Fac diferența acasă și în lume: Membrii rotarieni pot fi găsiți în comunitatea ta și în 

întreaga lume. 
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Activitatea 

Impactul rotarienilor începe cu membrii Rotary - oameni care lucrează neobosit cu 

cluburile lor pentru a rezolva unele dintre cele mai dificile provocări ale comunităților lor. 

Eforturile lor sunt susținute de către Rotary International, asociația principală, și de Fundația 

Rotary, care transformă donațiile generoase în subvenții prin care se finanțează activitatea 

membrilor și partenerilor Rotary din întreaga lume. Rotary este condusă de lideri membri-

responsabili, care ajuta să ducă mai departe misiunea și valorile organizației Rotary International. 

Scurt istoric 

Rotary International a făcut istorie și a adus lumea noastră mai aproape împreună, timp de 

peste 100 de ani. De la formarea asociației în anul 1905, aceasta și-a asumat unele dintre cele mai 

dure provocări la nivel mondial, și a ajutat la înființarea unei game largi de organizații 

internaționale și de servire, inclusiv Organizația Națiunilor Unite (ONU). 

Donații 

Un leadership responsabil presupune mai mult decât a face bine munca, aceasta înseamnă 

a face mai mult cu fiecare donație primită. 

Statistici 

Formare:  1905 

Tip:   Clup servicii 

Sediu:    Evanston, Illinois, United States (Global: în peste 200 țări și teritorii) 

Coordonate:  42.0458°N 87.6824°W 

Membri:   1,22 millioane 

Limbi oficiale:  Engleza, franceza, germana, italiana, japoneza, coreeana, portugheza, 

spaniola 

Președinte:  Holger Knaack (iulie 2020 – present) 

Persoane cheie: Paul P. Harris (fondator), John Hewko (CEO & Secretar General) 

Publicație:  The Rotarian 

Site web:   www.rotary.org  
 

http://www.rotary.org/
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Statistici: 

 
Rotary 
Membri: 1.214.714 
Cluburi: 34.216 
Districte: 538 
 
Rotaract 
Membri: 204.102* 
Cluburi: 8.874* 
 
Interact 
Membri: 315.836* 
Cluburi: 13.732* 
 
Rotary Community Corps 
Membri: 165.807* 
Corpuri: 7.209* 
 
Nota: Statistici la 31 octombrie 2011 (* la data de 4 octombrie 2011). 
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