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Dünya Çocuk 
Felci gününü 
unutmayalım

Pandeminin dünyanın gündemini 
işgel etmeye başladığı 2020 yı-
lında, Rotary de tüm kulüpleriyle 

dünyanın dört bir köşesinde bu konuda 
hizmet için elinden gelen çalışmaları 
yapmaya gayret ediyor. Nitekim bölge-
lerimizde de COVID-19 tehdidiyle be-
raber çok kapsamlı projeler üretildi. 
Çok sayıda respiratör, tomografi gibi 
yüksek değerli katkıların yanı sıra sağ-
lık personellerinin ihtiyaçlarının kar-
şılanması için güzel projeler üretildi.

Ancak hepimizin bildiği gibi Ro-
taryenlerin unutmamaları gereken ve 
belki de sonuca ulaşmada son noktaya 
gelinmiş olan "Çocuk Felcine Son" 
projesi de bizlerin gündeminden hiç bir 
zaman düşmemeli.  Geriye dönüşün so-
nuçlarını bile düşünmek istemiyoruz.

Bu nedenle, tüm kulüplerimizin 
şimdiden 24 Ekim Dünya Çocuk Felci 
günü için yapabilecekleri şeyleri plan-
lamalarının uygun olacağını düşünü-
yoruz.
Neler Yapabilirsiniz?

Kulüp üyeleri, arkadaşlar ve aile bi-
reyleri ile Dünya Çocuk Felci günü için 
bir toplum aktivitesi düzenleyin. Yerel 
medya temsilcileri, resmi zevat ve di-
ğer liderleri davet edin.

PolioPlus fonuna bağış toplamak 
için bir fon yaratma aktivitesi düzenle-
yin. Her bir dolara Bill  Melinda Gates 
Vakfının 2 dolar verdiğini unutmayı-
nız.

Faaliyetinizi UR'de kaydettirin ve 
küresel Rotary toplumu ile nasıl katıl-
dığınızı anlatın.

Yerel gazeteye veya medya kuruluş-
larına Dünya Çocuk Felci Günü ile ilgi-
li bir yazı hazırlayıp yayınlamalarını 
temin edin. O gün için planladıklarını-
zın haber olarak medyada yer almasını  
sağlayın.

 Yerel medyadaki köşe yazarlarına 
çocuk felcine son vermenin önemini 
anlatan bir mektup gönderin.

Hükümet yetkililerine mektup ya-
zıp Çocuk Felci desteklerini devam et-
tirmelerini talep edin. 

Sosyal Medya Sayfalarında Dünya 
Çocuk Felci Gününü post edin.

#EndPolio ve #World Polio Day 

hashtaglerini kullanıp küresel seviye-
de iletişime geçin.

@EndPolioNow'ı Facebook ve 
Twitter'da takip edin. Güncellemeler 
için endplio.org sayfasını ziyaret edin.

Rotary Marka Merkezi'ni (Brand 
Center) kullanarak "Harekete Ge-
çenler " olarak kulübünüzün polio ak-
tivitesinin tanıtımını yapın.

24 Ekim'de UR'nin çevrimiçi Glo-
bal Güncellemesini izleyin. 

15 Ekim'e kadar polio aktivitenizin 
kaydını yaptırın ve indirilebilir prog-
ramı kullanmaya hak kazanın.

❏❏❏

28 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / T E M M U Z  2 0 2 0


