Rotary'den kısa haberler
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BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın Varna-Euxinograd ile
İngiltere'nin Howden Rotary kulüpleri,
Karadeniz sahilindeki Varna şehrinde
özel ihtimam isteyen çocukların gittiği Saint Joan Zlatoust kreşine bir minivan temin etmek için
eşli bağış projesi gerçekleştirdiler. Kreş merkezinde sağlık, eğitim ve rehabilitasyon programları tam kapsamlı olarak veriliyor. Parlak kırmızı renkte olan minivan, çocukları her
gün evlerinden alıp kreşe getirecek.

MEKSİKA
[2] Meksika'da
her yıl Ekim

ayında gerçekleştirilen herkese açık
La Carrera Panamericana otomobil yarışının 2012 yılında yapılan etabına bu yıl üzerlerinde
Çocuk Felcine Son amblemi taşıyan 100 adet eski otomobil katıldı. Meksika Körfezindeki
Veracruz şehrinden ülkenin orta
kuzeyindeki Zacatecas şehrine kadar olan 3200 km'lik yedi gün süren yarış boyunca, katılımcılar her
gün belli saatlerde çocuk felcine
son projesini topluma anlattılar.
Yol üstündeki Rotary kulüp üyeleri de Rotary'nin mesajını binlerce
seyirci ve otomobil tutkunlarına
ilettiler .

[3] ABD

Philadelphia Rotaract Kulübü Şubat ayında “Philly Factor”

Her yıl
Meksika'da
yapılan La
Carrera
Panamericana
ilk kez

1950'de
yapıldı.

adlı yetenek yarışması
düzenledi. YouTube
üzerinden sunulan 19
katılımcı arasından 7 tanesi,
Pennsylvania Üniversitesi Simply
Chaos Comedy Troupe tarafından
düzenlenen bir gecede performanslarını sergilediler. Birinci sırayı aynı üniversiteden Inertia adlı
dans grubu aldı. Beijing Rotaract
Kulübü ve Operation Smile derneğinin Pennsylvania ofisi aktiviteye katıldılar ve 600 dolarlık bir
fon yaratarak bunun Çin'in Yunnan şehrindeki çalışmalarda için
ayırdılar. Operation Smile ücretsiz
damak ve dudak ameliyatları gerçekleştiriyor.
GUYANA
[4] Her
yıl Georgetown Rotary

Kulübü Dünya Anlayış Ayı onu-

runa bir yemek düzenler. Şubat ayındaki
yemekte, bu yıl Jamaika
eski Başbakanı Percival James Patterson bir konuşma yaparak, Karaiblerin ekonomik entegrasyon
hareketi olarak bilinen
CARICOM'un dünya anlayışına
nasıl katkıda bulunacağını anlattı.
Merkezi Guyana'nın başkentinde
olan CARICAM, üye ülkeler arasında ekonomik koordinasyon ve
işbirliği için çalışıyor.
İNGİLTERE
[5] Geçen
yıl,

İngiltere'nin
1120. bölgesi “Mor Güzçiçeği” fon
yaratma programı başlatarak,
25,000 kumaş çiçek satıp Çocuk
Felci için 40,000 dolar fon yaratmıştı. Bu yıl İngiltere, ABD, Kanada ve Nijerya'daki kulüpler
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Projenin
toplam
maliyeti

16,000$
oldu.

250,000 dolar toplamayı
hedeflediler. Mart ayı
sonu itibarıyla 160,000
çiçekli kumaş satılmıştı. Kumaştan
yapılan çiçekler yakaya takılabiliyor
ve Çocuk Felcine Destek sembolü
olarak taşınıyor. Güzçiçeğinin seçilme nedeni ise mor renk olması
ve aşılanan çocukların parmaklarının bu renkteki boya ile işaretlenmesi oldu.

[6] Geçtiğimiz Şubat ayında Ho
Gana

Rotaract kulübü üyeleri, lepra hastalığı olarak bilinen Hansen hastalığına yakalanmış olanların
bulunduğu Volta bölgesindeki köye
gittiler. Hastalığın artık tedavi edilebilmesine rağmen, hastalığı geçirmiş olanlar çeşitli izler taşıyorlar.
Rotaractlar köye yaşayan 80 kişi ve

ailelerine 1,500 dolar değerinde pirinç, yemeklik yağ,
dondurulmuş gıda ve kullanılmış giysi getirdiler. Kulüp, aynı
köyde yaşam ortamını iyileştirmek
için boya yapmayı, kapı kilitlerini
ve menteşelerini tamir etmeyi, sivrisinek ağlarını yenileriyle değiştirmeyi ve septik depoların bakımını
yapmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük
reklam kampanyası sıfatını kazanmış olan bu
projede ilk sırada ABD,
ikinci sırada Kore ve 3. sırada da
Brezilya bulunuyor
TİMOR - LESTE
[8] 10
yıldan beri, Timor-Les-

KORE
[7] 3630.
bölge Rotaryenleri Şu-

bat ayında düzenledikleri yürüme
programı ile Çocuk Felci için
18,000 dolar fon yarattı. Koreliler
çocuk felciyle mücadeleyi dijital ortamda da devam ettiriyorlar. Mayıs
ayına kadar geçen zamanda, Koreliler çocuk felcinin “Çok Yakınız”
kampanyası ile ilgili 1,338 kişinin
resmini internete yüklemişler.

Timor Leste
nüfusunun
%63'ü 24
yaş ve altında
bulunuyor.

te'deki tek Rotary kulübü olan
Dili ile Portekiz'in Vila Real Rotary kulübü beraber çalışarak Timor gençlerine mesleki ve
eğitimsel program temin ettiler.
Okullarda gerekli tamirlerin yapılması ve burs temin edilmesi konusunda da yardımcı olan program.
Avustralya'nın 9950. bölgesinden
de temin ettiği fonları, Dili RK ve
Adolescente e Crianças derneği
kanalıyla aynı projede kullanmaya
devam ediyor.

