Rotary'den kısa haberler
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Taipei 'de toplu taşıma araçlarını
kullananlar çevre dostu bir ortamı hızla
geliştiriyorlar. Nisan ayında Longtan
Rotary kulübü güneş enerjisi kullanan
kapalı otobüs duraklarından ikincisini şehir yetkililerine
teslim etti. Şehrin en yoğun caddesi olan Xinsheng Road'a
yerleştirilen durak, birincisine yakın bir konumda. Kulüp
başkanı, önümüzdeki yıllarda bu konuda şehre daha çok durak
kuracaklarını açıkladı.
ABD
[2] Nebraska
eyaletinin 3 ilçesindeki Rotary kulüpleri, Nisan
ayında Amerikan vatandaşlığına müracaat için eğitim semineri
düzenledi. Aktivitenin amacı, göçmenlerin bölgeye daha kolay entegre olmalarını sağlamak idi. Norfolk, Schuyler
ve Columbus Morning Rotary kulüpleri programa katılan 28 kişinin gerekli
masraflarının en az yarısını karşılama
taahhüdünde bulundular ve vatandaşlık testlerine hazırlanmaları için tarih dersleri ve gerekli eğitimi vermeyi
planladılar.

KANADA
[3] Alberta
eyaletinin ilk yerleşimcilerinin mirasçıları, kendi kasabalarındaki bir yardım kuruluşuna
miraslarının bir kısmını bağışlama kararı aldıktan sonra, Rotary kulüpleri
projeleri inceleyip eleyerek beklentileri-
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nin hayata geçmesini sağladılar. Peace
River, Alberta ve Eugene Delta, Oregon Rotary Kulüpleri, risk altında bulunan çocuklara alternatif okul eğitimi
sağlaması planlanan ve
700,000 dolarlık bağıştan faydalanacak olan
Peace Regional Outreach Kampüs
projesinin okul binasını inşa ettiler.
Talebelerin çocukları için de bir kreşi bulunan tesisler, 2013 yılının Eylül
ayında hizmete girdi.

[4]

EL SALVADOR
2013 yılının Nisan ayında, Ontario Eyaletinin Burlington şehrinden
Rotaryenler, ihtiyaç sahibi kişilere 560
tekerlekli sandalye dağıtımını gerçekleştirmek için El Salvador'a gittiler.
Rotaryenler, San Salvador Rotary kulübü ile iki yıl beraber çalışarak Wheelchair Foundation kanalıyla gerekli
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fonu sağlayarak sandalyeleri temin ettiler.
Aktiviteyi düzenleyen
grup, önce bir rehabilitasyon merkezinde bulunan çocukların
ihtiyacı olan sandalyeleri verdi ve San
Salvador konferans merkezinde bir aktivite düzenleyerek tüm ülkeden gelen
çocuk felci, mayın mağdurları, engellilere sandalyeleri dağıttı

[5]

PERU
2008 yılında, Peru'lu bir Rotaryen, kendi bölgesinde uygulanan
başarılı modellerden esinlenerek kırsal kesimdeki ailelerin sürdürülebilir tarım uygulamalarını öğrenmeleri
için Pachamama Raymi adlı bir program başlattı. Yaklaşık üç yıl süre ile,
Inka Cusco Rotary kulübünün rehber
yönlendirmesiyle yapılan bu programla, Carhuayo'daki 484 ailenin, toprak

erozyonunu önlemek
için otlatma düzenlerini
yönetme gibi yöntemleri kullanarak daha etkin
ve sürdürülebilir stratejiler uygulayarak gelirlerini arttırmaları sağlandı.
Projenin sonunda, ailelerin %80'i yenilikleri adapte etti ve yaklaşık 3,000
ağaç dikimi de gerçekleştirdi.

ALMANYA
[6] Kuzey
Batı Almanya'da bir
zamanların tekstil merkezi olan
Mönchengladbach'ta 41 ilköğretim
okulunda ihtiyaç tespiti için yapılan bir
ankette, öğretmenlerin hemen hemen
hepsi, fiziki çatışmayı sınıfların bir sorunu olarak belirlediler. Çatışmaları
büyümeden önlemek için, Mönchengladbach ve Hollanda'nın Nijmegen
Rotary Kulüpleri, Rotary Vakfı Global Bağış projesi başlatarak 22 okulda

şiddeti önleyici eğitim programı
oluşturdular. Bu konuda uzman
bir profesyonel, önümüzdeki iki
yıl boyunca yaklaşık 6,000 talebeyle çalışma düzenleyecek.

[7]

FAS
Oxford Üniversitesinde Modern
İslam Çalışmaları profesörü ve ünlü
bir İsviçreli yazar olan Tarık Ramadan,
yerel Rotaractlar tarafından organize
edilen bir aktiviteye konuşmacı olarak
katıldı. Ramadan, Casablanca'da bir
mühendislik okulu olan Ecole Hassania des travaux public (EHTP)de
300'e yakın kişiye hitap etti. EHTP
Rotaract kulübü, Tarık Ramadan'ı bilim ve etik konusunda kunuşmaya davet etmiş, ayrıca da
Fransız filozof Edgar Morin
ile beraber yazmış olduğu yeni kitabı
olan Fikirlerin Riskinde (At the Risk

Tayvan'ın 3520.
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of Ideas) ile ilgili katılımcıları bilgilendirmesini talep etmişti.

YENİ ZELANDA
[8] Genç
çocukların erken yaşlar-
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da oral dil yeteneklerinin geliştirilmesi, erken okuma yazma
konusunda önemli bir
temel oluşturuyor. Çocukları konuşmaya alıştırmak için
Rotarua Sunrise Rotary Kulübü, bir
konuşma uzmanı ile Te Wa Korero
Nga Tamariki adı verilen ve "Çocukların konuşma Zamanı" anlamına gelen
programı başlattı. Program Western
Heights ilkokulunda beş yaşındaki 40
çocuğu ele aldı. Kulüp üyeleri haftada
üç defa bu çocuklarla biraraya gelerek,
uzman kişinin önerileri doğrultusunda
onlara kitap okuyorlar ve eğitici oyunlar oynayarak, konuşma yeteneklerinde güven oluşturmaya çalışıyorlar.
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