
Rotary dünyasından projeler
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4,500 dolar  bağış temin eden French ve 
ekibi geliştirdikleri tasarım ile sanddalyedeki 
parça sayısını 30’a indirmişler. Normal 
bir tekerlekli sandalyede en az 130 parça 
bulunmakta. 
Nisan 2016’da Burlington Rotary Kulübü 
Rotaryenleri El Salvador’a dönmeden önce, 
10 sandalye yapabilecek parçaları bir kit 
olarak toplamışlar ve örnek sandalye ile 
gerekli üretimi sağlayacak malzeme bölgeye 
iletilmiş. Tüm girişimi San Salvador kulübüne 
devredilen proje ile ilgili olarak o kulüpteki 
bir mühendis de yapılmış olan çizimleri 
orada kullanılan sisteme göre adapte ederek 
üretime başlamış.  

1 ] EL SALVADOR
2013 yılında San Salvador Rotary Kulübü 
Kanadalı Rotaryenlerin temin e� iği 550’den 
fazla tekerlekli sandalyeyi dağı� ılar. 
Sandalyeyi alanlar için hareket imkânı 
sağlayan yepyeni bir dünya yaratılmış oldu ve 
proje başarılı olarak değerlendirildi. Ancak 
Burlington Ontario Rotary kulübünden 
Peter French bölgeye yaptığı ziyare� e 
yerel toplumun daha büyük bir rol 
oynayabileceğini düşündü. “İlk seyahatimden 
itibaren, rehabilitasyon merkezinin 
ekipmanları, yeteneği konusunda yeterli 
bilgiyi aldım” diyen emekli Fransız yönetici, 
bölgedekileri tekerlekli sandalye imalatı 
yapma konusunda ikna etmeyi başarmış.
Peter French 18 ay harcayarak skeçler 
ve prototip parçalar oluşturmuş ve 
Burlington’daki M.M.Robinson Lisesine 
yaptığı ziyaretlerde, atölye çalışmalarında 
talebelerin bilgisayar destekli tasarım 
programlarını kullanarak yeni bir sandalye 
oluşturmalarını sağlamış. French’in 
hedefi  gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi 
kuruluşlarının da imal edip bakımını 
yapabilecekleri basit bir tekerlekli sandalye 
yapmak imiş. Burlington kulübünden 1,500 
dolar ve Ontario’nun 7080. bölgesinden de 

Mayınlar, silahlı 
çatışmalar ve 
çete savaşları 
nedeniyle sakat 
kalan 465,000 
Salvadorlu 
bulunuyor

3 ] MAURITIUS
Hint Okyanusundaki bu ada ülkede bulunan 
Vacaos Rotary Kulübü, 2016 yılının Mayıs ayında 
50. yılını bir hafta içinde yaptığı altı aktivite ile 
kutladı. İddialı kutlamalar, St. Pierre kasabasında 
bulunan 60 kişinin ücretsiz sağlık taraması ve 
konsültasyonunu içeren “mega sağlık günü” 
ile başladı. Ertesi günü partiler ve toplum 
hizmeti aktiviteleri içeren kutlama günü yapıldı. 
Festivallerde gerekli koordinasyon sağlanıp ada 
insanlarının Rotary tarafından yürütülmekte 
olan projeler konusunda farkındalık yaratılmaya 
çalışıldı. Kulübün gelecek dönem başkan adayı 
Nishta Jooty, her aktivitede en az 20 kulüp üyesinin 
katılımının sağlandığını ve herkesin tutku ve tüm 
kalbi ile projelere destek olduğunu belir� i. 

2 ] MACARİSTAN
Basınç ülserler� ve yatak yaraları kolaylıkla önleneb�l�r ama kontrol ed�lmed�ğ� takd�rde ölüme 
b�le yol açab�l�r. Macar�stan’da harekets�z durumda olan hastaların poz�syonlarını değ�şt�recek 
olan sağlık görevl� sayısınn az olması neden�yle bu sorun hastalar �ç�n c�dd� boyutlarda tehl�ke 
yaratıyor. Vücut ağırlığını dengel� olarak taşıyan ve basınç ülserler�ne azaltan özel ş�lteler�n 
faydasını gören M�skolc-Tapolca ve Szekzard Rotary kulüpler�, Ar�zona’nın Sun C�ty West Rotary 
kulübü �le beraberce b�r küresel bağış projes� gel�şt�rerek Macar�stan’dak� yed� sağlık merkez�n�n 
bu yatakları kullanması yolunu açtılar. Ar�zona’lı J�m Dowler, projey� kulübüne kabul e� �rmes�n�n 
kolay olmadığını z�ra çoğu üyen�n yatak yaraları konusunda b�lg�s� olmadığını bel�rt�yor. Proje 
sonucu yaklaşık 1.000 adet özel ş�lte Macar�stan’dak� hastanelerde hastaların h�zmet�ne sunulmuş 
bulunuyor.

Mauritius 
kilometrekareye 
düşen 614 kişi ile 
Afrika’nın en yoğun 
ülkesi. Onu 472 kişi 
ile Rwanda takip 
ediyor
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5 ]JAMAİKA
Geçtiğimi Eylül ayının 17.sinde Okyanusların 
Korunması  Uluslararası Sahillerin 
Temizlenmesi girişimi ile ilgili olarak Negril 
ve Montego Bay arasındaki bölgede, Lucea 
Rotary Kulübü ve Rotaractları, otellerde 
çalışanlar ile biraraya gelerek, ellerindeki çöp 
torbalarıyla liman alanında, plaj bölgelerinde 
ve boş arsalarda bulunan çöpleri topladılar. 
3.000’den fazla plastik şişe, plastik torbalar, 
sahile vurmuş ağaç parçaları, cam şişeler, 
köpük ve diğer malzemeler toplandı. Kulüp 
üyesi Mervyn Spence, deniz altı yaşamı ve yaban 
hayatını tehlikeye atan bu çöplerin ayrıca çevre 
kirliliği yara� ığı ve insan hayatı için de tehdit 
oluşturduğunu vurgulayarak yaptıkları işin 
önemini anla� ı.

4 ]AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
California’nın Visalia kasabasında bulunan ve yerel tıp merkezinde tedavi görmekte 
olan kritik hastaların yakınları ve ailelerinin kalmakta olduğu geçici evler kapanınca, 
Rotaryenler devreye girdiler. Ekim ayında, Visalia Rotary Toplum Vakfı “Rotary 
Respite House” adı ile biri iki yatak odalı, diğeri üç yatak odalı konut içeren iki üniteli 
mekanı açtı. Vakfı destekleyen beş Rotary Kulübü, Visalia, Sunset, Breakfast, County 
Center ve Tulane County’nin Latino Rotary Kulübü, binanın satın alınması ve tasarımı 
için ücret almadan katkıda bulundular. Rotary’nin yöne� iği bina, kalacak yeri olmayan 
veya maddi durumu kalmalarına imkan tanımayan düşük gelirli hasta yakınlarına bu 
şekilde hizmeti sürdürmeye devam edecek.
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