GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından kısa kısa

BOLİVYA

1 Montero Rotary kulübü ve bir grup

rahip, Bolivya’nın bu merkezi konumdaki
şehrinde çocuklara yiyecek, eğitim ve sağlık
yardımı temin etmek için 2003 yılında
bir toplum merkezi açtılar. Merkezi de,
2002 yılında Montero’da eğitim gördüğü
sırada hayatını bir otomobil kazasında
kaybeden Rotary Gençlik Değişim öğrencisi
Etta Turner’a adadılar. Turner’ın annesi
konudan haberdar olunca, fon yaratmak
için kâr amacı gütmeyen bir kurum olan
Etta Projeleri’ni kurdu. Etta Projeleri,
Rotary kulüpleri ve Rotary Vakfı ile beraber
çalışarak iki yıl sonra ikinci bir merkez
açılmasını sağladı ve o zamandan beri
bölgenin sanitasyon, beslenme ve liderlik
eğitimi konularında gelişmesini destekledi.
Turner’ın yaşadığı kentin kulübü olan Port
Orchard Washington, Minero Rotary kulübü
ile partnerlik oluşturarak yakın zaman önce
Etta Projeleri ile beraber kırsal kesimde
sanitasyon tesislerinin iyileştirilmesini
amaçlayan bir Rotary Vakfı Küresel Bağış
projesi oluşturdu.

Bolivya’da dört
kişiden biri tuvalet
olanağına sahip.

Etta Projesinde çalışanlar, bölgede
yaşayanlar için bir anket düzenleyerek
banyo ya da tuvalet konusundaki tercihlerini
belirleyecek bir ihtiyaç değerlendirmesi
gerçekleştirdiler. Beş kişiden dördü
tuvalet tercihini belirtti ancak inşa edecek
paralarının olmadığını da ortaya koydular.
Vakfın bağışı ile iki mahallede 51 aile için
tuvalet inşa edildi, ailelere ve okullara sağlık
eğitimi, yerel yetkililerin bilinçlendirilmesi
toplantıları yanı sıra, Etta Projelerinde
çalışanların sanitasyon konusunda en
çok ihtiyaç hissedilen ücra bölgelere
ulaşabilmeleri için yeni bir araç temin
edildi. Ayrıca, Minero kulübünün bölgedeki
projelerine yeni kaynak ve eğitim sağlayacak
uzun vadeli gözlem ve değerlendirme
programı oluşturuldu.
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KANADA

2 Kızaklı Buz hokey’i (ABD’de sled hockey olarak
bilinir) oynarken ayakta duramayacak fiziki engelleri
olan atletler için hokeyin değişik düzenlenmiş bir
şeklidir. 1994 yılından beri de paralimpik oyunlarda
yer almaktadır. Aralık ayında, Ontario’nun Cobourg
Rotary kulübü, Northumberland ilçesinde engelliler
için atletik ve eğlence programları sunan ve kâr
amacı gütmeyen bir kuruluş olan FishAbility
Sports Kulübüne 1,900 dolar bağışladı. Bağış ile
Northumberland Predators kızaklı buz hokeyi
takımına yeni malzemeler alındı. Kulüp daha önce
de 2011 yılında 1,500 dolarlık bir bağışla bu spora
destek vermişti.

Eylül ayında Rotary 1462. bölgenin ilk konferansında, Litvanya’nın bir çok bölgesinden liderler ülkede
Rotary’nin 80., Rotaract’ın da 20. yılını kutlamak için biraraya geldiler. Litvanya’da ilk Rotaract kulübü 1995
yılında Kaunas’ta kurulmuştu. Bugün ülkedeki sekiz Rotaract kulübünün 200 üyesi, toplum hizmeti ve
profesyonel gelişim konularına odaklanıyorlar. Çalışmaları, Vilnius Rotaract kulübü sponsorluğunda her
yıl geleneksel olarak yapılan lastik ördek yarışması yanı sıra, altı kulübün beraber çalıştığı verem tespiti ve
önleyici eğitim projesini gerçekleştiriyorlar.

Ağaçlar sele engel
olur: Bir alanda ağaç
sahasını %5 arttırmak
yağışlarda oluşan
su akıntısının %2
azalmasına neden olur.
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KENYA

SRİ LANKA
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Maldivler ve Sri Lanka’yı kapsayan 3220.
bölge, Sri Lanka’da ormanların yokolmasına karşı
savaşmak için Aralık ayında “Bir Milyon Ağaç
Hikayesi” adlı kampanyayı başlattı. 2,500 yerel
çiftçi ve orman ve sulama kurumu ile beraber
çalışan Ibbagamuwa Rotary Kulübü, bu yıl
koruma altında olan Kurunegala bölgesindeki
rezervuarların kenarlarına bir milyon ağaç,
önümüzdeki beş yıl içinde de dört milyon daha
ağaç dikme girişiminde liderlik görevi üstlendi.
İsteyenlerin 1 ABD doları karşılığı bir ağacın
sponsorluğunu üstlenebilecek kişiler, projenin
Facebook sayfasında da ağaç hikayesini kişisel
olarak paylaşabilecekler.

6 Nairobi Rotary Kulübü, 30 yıldır ilgilendiği ve kırsal

kesimlerde körlüğe son vermeyi hedefleyen projesi
kapsamında Kasım ayında “göz kampı” düzenledi.
Victoria gölünün kıyısında bulunan Kisii’deki Hema
Hastanesine ücretsiz ulaşım için yerel bir otobüs
firması yardımcı oldu ve Batı Kenya’da yaşayanların
hasta başına 52 dolara mal olan katarakt incelemesi
ve ameliyatları gerçekleştirildi. Kulüp ayrıca merkezi
Baltimore’da olan Tissue Banks International (Doku
Bankası) ile çalışarak, Doğu Afrikalı gençlerin
kör olmalarının birinci sebebi olan ve korneada
yapısal bozulmadan kaynaklanan “keratoconus”
tedavisini gerçekleştiriyor ve bunun için Kenya’nın
muhtelif bölgelerinde “göz kampları” düzenliyor.
Tıbbi uzmanlar, “körlüğü son” projesi kapsamında
bugüne kadar 14,000 ameliyat ve 200 kornea
transplantasyonu gerçekleştirdiler.

YENİ ZELANDA
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Yeni Zelandalı Rotaryenler, Ekim ayında
“Stroke Foundation” (Nüzul Vakfı)nın altıncı
yıllık kan basıncı bilinçlendirme kampanyasına
destek oldular. Gönüllüler, kuzeyde Kaihohe’den
güneyde Invercargill’e kadar geniş bir alanı
kapsayan bölgede 182 alışveriş merkezi ve sağlık
ocağını ziyaret edenleri, Saint John Charity ve
Wellington Free Ambulance temsilcileri tarafından
tansiyonlarını ölçtürmeye teşvik ettiler. Ayrıca
hipertansiyonun nüzul ve diğer tıbbi konular ile
bağlantısını gösteren broşürler dağıttılar ve
katılımcıların sağlık bilgilerini topladılar. Daha
sonra gerçekleştirilen bir ankette, katılımcıları
%37’sinin o gün belirlenen kan basıncı ile ilgili
olarak bir eylemde bulundukları belirlendi.
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