GÖZLEM

2 ] ABD

Dünyadan Özetler

ABD’nn Oho eyaletnn Farborn Rotary Kulübü, Rotary’nn “Dörtlü Özdenetm” prensbn öğreten
ktabı 100.000’den fazla çocuğa sattı. “Andy & Elmer’s Apple Dumplng Adventure” adını taşıyan resml
ktap yanında boyama ktabı ve faalyet ktabı le beraber satılıyor. Ktaptak hkayeler, y yurttaşlık,
hedefler takp etme ve takım oyunu kavramlarını çeryor. Bu grşm, kulübün hzmet projeler çn fon
yaratmada temel faalyetn teşkl ederken, ABD ve başka ülkelerde 300’den fazla Rotary kulübü ktabı
satın alarak lkokullara, kütüphanelere dağıttılar. Proje bundan on yıl önce Dotte Meade tarafından
başlatılmıştı. Proje le lgl daha fazla blg almak steyenler veya sparş verecekler andyandelmer.com
stesn zyaret edeblrler

Rotary dünyasından kısa kısa

3 ] NEPAL
Nĳerya’nın
Lagos eyaletinde
10 kişiden az
işçi çalıştıran
mikrogirişimci
sayısı 3.2 milyon

1 ] İSVİÇRE
İsviçre’nin bir parçası olan ve Rotary’nin
2000. bölgesinde yer alan Liechtenstein’da
yapılan iki konserde çocuk felcini yoketme
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programı için 500.000 dolar fon yaratıldı.
Urs Herzog tarafından başlatılan “Music
for Life” girişimi, kasım ayında Luzern
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2014 yılında,
ABD’de değişik
formatlarda 2
milyar dolar
değerinde çocuk
kitabı satıldı
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kasabasında UR Başkanı K.R. Ravindran,
Uluslararası PolioPlus Komitesi Başkanı

2015 yılında Nepal’i vuran 7.8 büyüklüğündeki
deprem sonrası, Georgia eyaletinin Stone Mountain
Rotary kulübü üyesi olan 13 Rotaryen, birçoğu
bizzat Rotaryenlerin elden geçirip yeniledikleri ve
500.000 ABD doları değerindeki tıbbi malzemeyi
bir konteynere yerleştirdiler. Taşıma maliyeti olan
10.000 dolar kulüp ve 6900. bölge tarafından
karşılandı. Projede kâr amacı gütmeyen ve ihtiyacı
olanlara tıbbi malzeme temin eden “Friends of
Disabled Adults and Children adlı kuruluş da yer
aldı ve yardımcı oldu. Ortotikler, terapi masaları,
yürümeye yardımcı araçlar, koltuk değnekleri,
hastane yatakları, şilteler, dolap ve sandalyeler 40ft
konteynere dolduruldu ve Nepal’de ihtiyacı olanlara
teslim edildi.
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Micheal K. McGovern ve dünyanın çeşitli
bölgelerinden politik ve iş dünyası liderlerini
biraraya getirdi.
Katılımcılar, Basel Oda Orkestrasının, Güney
Afrika doğumlu klasik müzik piyanisti
Kristian Bezuidenhout ile düzenlediği
performansı izlediler.
Allschwill-Regio Basel Rotary Kulübü üyesi
ve İsviçre’nin 1980. bölgesi geçmiş dönem
guvernörü olan Herzog, 10 yıldır gönüllü
olarak desteklediği orkestra ile bağlantıları
kurdu ve 2013’ten itibaren bu konseri
planlamaya başladı.

Kendisi de bir çocuk felci kurbanı olan
Herzog, konsere katılanların üçte birini
teşkil eden 1,400 kişinin Rotaryen olduğunu
söyledi. 2015 yılının Haziran ayında
düzenlenen bir diğer konserde de İsviçreli
pop şarkıcı Beatrice Egli sahne aldı. Bu
konser de Linthebene, Oberer Zürichsee ve
Ufenau Rotary kulüplerinin organizasyonu
ile gerçekleşti.
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5 ] NİJERYA

Ikeja Rotary kulübünün mali destekleri sayesinde, Lagos
eyaletinin Isolo bölgesindeki düzinelerce küçük işletme
zor durumda olan işlerini genişletme imkanı buluyor.
Kulübün mikrokredi projesi, geçen yıl iki misli artarak
2.500 $’lık bir rakama ulaştı. Kulüp başkanı Tosun
Kadiri, krediden faydalananların, et ve balık ürünleri
satıcıları, balıkçılar ve saç bakımı yapanlar olduğuna
işaret ediyor. Proje kulübün yarattığı fonlar ve üyelerin
katkılarıyla yürütülüyor. Mikrokredi projesi, toplumun
alt kesimlerini güçlendirmesi nedeniyle büyük başarı
olarak nitelendiriliyor. Kredinin geri ödenmesinin
de zamanında yapılması bu konuya toplumun alt
kesimlerinin de ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğinin
ve bunun devam etmesi gerektiğinin de bir işareti olarak
algılanıyor.
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4 ] MAURITIUS

Küçük adanın başkentindeki Port Luis Rotary Kulübü, banliyölerde yaşayan, yüksek işsizlik
oranının olduğu, alkol ve uyuşturucu problemlerinin yaşandığı ve diğer sosyal problelerin
görüldüğü bölgelere hizmet eden “Eğitim Öncelikli Bölgeler”deki (EÖB) okullara sıcak
yemek temin eden bir projeyi yürütüyor. Bu girişim 2006 yılında kulüp başkanı Bernard
Leong-Son’un eşi Cecile Leong-Sun tarafından başlatıldı. Başkan ve ailesi bizzat 30 öğrenciye
kahvaltı temin etmekte idi. Ancak çift, Rotaryenlerin hizmetinin çok daha etkili olabileceği
düşüncesindeydi. Nitekim son 10 yıl içinde 6 EÖB’de 500çocuğa hizmet götüren girişim
bugüne kadar 188.000 dolar harcama yaptı. Kahvaltı nedeniyle çocukların okula daha
muntazam gittikleri ve beslenme sayesinde de öğrenmeye daha yatkın duruma geldikleri
tespit edildi. Okul yetkilileri de testlerdeki başarı oranının artışı ve yüksek moral oluşumunu
verilen kahvaltılara bağlıyorlar. Projeye kurumsal katkılar da destek oluyor.
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