GÖZLEM

2 ] KANADA

Dünyadan Özetler

2007 yılında Brtsh Columba’nın Sooke Rotary Kulübü, “Çocuk Felcne Son” grşm kapsamında
yaratıcı br proje oluşturdu. Rotary kulüpler arasında dolaştırılan ve el le çalınan br çan, kulüplern
çanı muhafaza ettkler her gün çn, br dğer kulübe göndermeden gün başına 1 dolar bağış
yapmalarını gerektryordu. 2015 yılının Ekm ayında çanı alan Sun Lake Arzona Rotary Kulübü esk
başkanı Norm Noble, 3.000 dolara yakın br meblağın toplandığına şaret edyor. Oğlu Tayland’da
bulunan br dğer kulüp üyes daha sonra çanı oraya taşımış. Bugüne kadar çan, 19.000 ml yol kat
etmş durumda.

Rotary dünyasından projeler

3 ] İNGİLTERE

1 ] ÇİN
1980’lerin başına kadar, Çin’de engelli ve işe
yaramaz terimi olan “can fei” popüler olarak

Güney Afrika’lıların
15 yaş ve üstü
nüfusunun %94.3’ü
okuma ve yazma
biliyor.

toplumdaki engelliler için kullanılmakta
idi. O zamandan beri hükümetin engellileri
topluma entegre etmeye çalışmasına
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rağmen, engelli olmak hala utanç
verici bir olgu olarak algılanmaktadır.
On milyonlarca insan eğitim fırsatını
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kullanamamakta ve marjinal olarak kalarak
ailelerinin cömertliğine paralel bir yaşam
süregelmekte. Şangay Rotary kulübü üyeleri

Çin’e 62
milyondan
fazla engelli
insan
bulunuyor
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Christian Kober ve Thilo Köppe bu konuda

1994-95 döneminde Uluslararası Rotary
Başkanlığını yapan Bill Huntley, Rotary Barış
Merkezlerinin oluşmasında önemli rol oynamıştı.
2006 yılında vefatından sonra, İngiltere’deki
kulübü Alford & Mable-thorpe Rotary Kulübü,
onun anısına bir fon oluşturdu. Bu fon sonsuza
kadar her dört yılda bir, bir adet Rotary Barış
Bursiyerinin masraflarını karşılayacak. Fonu
yöneten David Black, imkanları kısıtlı bir kulüp
için bu hedefin çok hırslı bir görünüm arzettiğini
belirttikten sonra, konu ile ilgili çalışmaların iyi
gittiğini ve 2012 yılına gelmeden hedeflenen
500.000 dolarlık hedefe ulaşıldığını açıkladı.
Huntley fonundan ilk burs alan öğrenci Francis
Rothery, Exeter kasabasından bir serbest yazar
olup, yayınlanan çalışmaları sosyoloji, psikoloji ve
tinselliğin arayüzü ile ilgili. Rothery bu yıl Tokyo’daki
Christian University’deki Rotary Barış Merkezinde
çalışmalarına başlamış bulunuyor.

oluşturdukları bir proje ile başlangıç olarak
14 egelliye sanayide çalışabilecekleri eğitimi
temin ettiler.
Bir üretim merkezinin başlayabilmesi için
18.000 dolarlık bağışın haricinde, Şangaylı

ediyorlar. Mobil Data (Taicang Co.) genel

Rotaryenler ve çalışanları aletleri ödünç

müdürü Dietmar Schenk, en son model el

verdiler ve yönetim, operasyon, yasal konular aletleri ve makinalar ile çalışan engellilerin
ve tercüme hizmetlerinde danışmanlık
elde ettikleri sonuçların beklentilerin çok
yaptılar. Şangay’a 100 kilometre mesafede

üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor.

olan Taicang’da Köppe’nin liderliğinde

Köppe, “Herkesin ciddi ve zor işlerin altından

2013 yılında bir atöyle kuruldu. Bugüne

kalkabileceğini ve profesyonel ve bireysel

gelindiğinde, bu üretim merkezindeki

teşvik ile beklentilerin üzerinde sonuçlar

çalışanlar her ay 250,000’den fazla,

elde edilebileceğinin göstergesi bu proje

endüksüyon pişirme alanları ve tekstil

oldu diyor. Bunun Çin için de bir ilk olduğuna

makina iğneleri gibi elektrik ve mekanik

değinen Kober de, Rotaryenlerin iş insanı

parçaları üreterek bunları Avrupa’nın

olmaları nedeniyle neler yapabileceklerini

önde gelen teknoloji firmalarına ihraç

Çin’de de gösterdiklerini belirtiyor.
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4 ] GÜNEY AFRİKA

Bogsburg Lake Rotaract kulübü, fakir kasabalarda yaşayan çocuklara yardım için okuma yazma projesi
başlattı. 2011 yılında başlayan girişimin ilk adımında, kulübün merkezinin bulunduğu Johannesburg’un
banliyölerinden sekiz saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşılan Hamakuya bölgesinde yer alan üç topluluğa bu
konuda destek amacıyla masalar, sandalyeler, oyuncaklar, kitaplar ve bir bilgisayar verildi ve lise talebeleri
için bir münazara yarışması düzenlendi. İki yıl sonra, kulüp üyeleri bir başka yerleşim bölgesine yine
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla muhtelif malzemeler tedraik ettiler ve topluma ait bir sebze bahçesi ekip,
kariyer günleri düzenleyerek, etkin çalışma alışkanlıkları ve özgeçmiş yazma konusunda ipuçları veren
kurslar düzenlediler. Son olarak da 2015 yılında Manzemba’da “Rotary İnsanlık Yardım Merkezi” kaynağını
kullanarak 1.000’den fazla kitabı olan bir mobil kütüphane oluşturdular. Her gün 125’den fazla talebe ev
ödevi ve başka amaçla kütüphaneyi kullanıyor.
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