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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler  

[ 1 ]  RUSYA
Rusya'da engelli çocukların büyük kısmı 
diğer çocuklara tanınan fırsatlardan ya-
rarlanamıyor. Sibirya'nın gneybatısındaki 
1,5 milyon nüfuslu Novosibirsk şehrinde, 

Rotaryenler şehir merkezinde erişilebilir bir park inşa 
ediyorlar. Parkta buz pateni, basket ve voleybol kortları, 
yeni yürüyen bebekler için oyun alanı ve şehirde ilk kez en-
gelli çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanı yer 
alacak. 

GUATEMALA
2005 yılında, Wisconsin'in 

Madison West Towne-Middleton 
ve Mequon-Thiensville Rotary 
kulüpleri Oliveros kasabasına 
dört gün süren bir tıbbi misyon 
için giderek, ücretsiz medikal, 
optik ve diş bakımı yaptılar. İlk se-
yahatten beri her yıl Ocak ayında 
yaklaşık bir düzine Wisconsin Ro-
tary kulübü üyesinden Rotaryen-
ler, Guatemalalı Rotaryenlerle 
beraber çalışmak üzere bu seya-
hate katılarak 800-1,000 kişi ara-
sında insanı tedavi ediyorlar. 
Rotaryenler kasabada ayrıca ço-
cuklara yönelik bir burs fonu da 
oluşturdular. 

ABD
Her yıl Nisan ayında, New 

England bölgesinde oturanlar, 
Amerikan ayaklanmasının ilk sa-

Vakfının 20. kuruluş 
yılı anısına, ülkede be-
raberlik ve dostluğu ge-
liştirmek için organize edildi. 
Yürüyüşten elde edilen gelir İzci-
ler, Rehber Genç Kızlar, Genç er-
kek ekipleri gibi sivil toplum 
kuruluşlarına verildi.

VANUATU
Yeni Zelanda'nın Hutt Val-

ley Rotary Kulübü, Vanuatu'nun 
Tanna adasında Save Blong You adı 
verilen, (Kendin hakkında bilgi) bir 
sağlık eğitim programına sponsor-
luk yaparak, gençler arası hamilelik, 
cinsel temasla geçen hastalıklar, be-
beklerin kötü beslenmesi ve diğer 
anne ve çocuk sağlığı konularında 
yerel ebeleri eğitti. Program, genç-
leri de kendine saygı ve aile değer-
leri konusunda eğitiyor.

vaşlarını anmak için 
Vatanseverler günün 
kutlarlar. Bu yıl Mas-
sachussets Eyaletinin 
Marblehead Harbor Rotary Ku-
lübü, altıncı kez bayrak konseri 
düzenledi. Yaklaşık 400 kişinin 
katıldığı ve 8,500 dolar fon yara-
tılan konserde Dirk Hillyer yöne-
timinde Hillyer Festival Orkestrası 
sahne aldı. George Washington'u 
Delaware nehrinden geçiren 
Glover's Marblehead alayı yeniden 
canlandırıldı ve Gettysbourg söy-
levi okundu. 

BAHAMALAR
Şubat ayında, bölgedeki altı 

Rotary kulübünden 100 Rotaryen, 
Nassau'da 7,5 mil uzunluğunda 
'One Bahamas Unity' yürüyüşüne 
katıldı. Aktivite One Bahamas 

Guatemala'da 
her 1,000 
kişiye 0,9
doktor
düşüyor. Bu 
sayı 
Amerika'da üç 
misli daha 
yüksek.
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 GAMBIYA
Fajara, The Gambia ve Teme-

cula Rotary kulüpleri  i le, 
Kalifornia'da San Bernardino Sun-
set Rotary kulübü, Njawara'daki 
bir okul için sondaj çalışması yap-
tılar ve bir su tankı temin ettiler. 
Merkezi İngiltere'de olan ve kâr 
amacı gütmeyen Gardens for the 
Gambia tarafından inşa edilen 
kuyu sistemini model olarak alan 
girişim sayesinde, okuldaki 920 ço-
cuk ve kasabadaki 4,000 kişiye su 
temin edilmiş olacak. Yöredeki in-
sanlar suyu yıkanma ve pişirme, 
çevredeki arıcılık ve hayvancılık için 
kullanacaklar. 

HİNDİSTAN
3250. Bölge Rotaryenleri 

Temmuz 2012'de iki meşale ateşle-
yerek, bölgenin kuzey ve güney ku-

lüplerini olimpik meşale 
stiliyle ziyaret etmeyi hedefle-
diler. Meşaleler 1,800 millik 
mesafe katederek yol üstündeki 52 
kulüpte durdular ve Hindistan'ın 
çocuk felcinden arındırılmış olması 
ile Ramgarh Rotary Kulübünün 
50. yılını kutladılar. Aralık ayında 
meşaleler bölge konferansında tek-
rar buluştuğunda, Rotaryenler ço-
cuk felcine son için 4,000 dolar fon 
toplamışlardı.
  

FİLİPİNLER
Lucena South 

Rotary Kulübü, Mart 
ayında gerçekleşen bir 
aktivitede, 40 yaşın üzerinde 50 
kişiye osteoporoz kontrolü yaptı.  
Osteoporoz ile ilgili olarak ortaya 
çıkan kemik dansitesi azalması ke-
miklerin kırılma riskini arttırıyor. 

20 kişide bu durum tespit edildi. 
Yerel bir doktor, osteoporoz teda-
visi konusunda bilgi verdi, bir ilaç 
şirketi de sponsor oldu.

BELÇİKA
Aylarca süren araş-

tırma ve hazırlıklardan 
sonra, Kasım ayında iki 
okulun talebeleri Landen 
Rotary kulübünün orga-
nize ettiği  tartışmaya katıldılar. 
Dört ekip okul üniformaları, yerel 
lisan politikaları ve gençlerin sivil 
hareketlere katılımları konularını 
geniş bir topluluk önünde tartış-
tılar. Kazanan iki ekip, Ooster-
b e e k - K a b e l j a u w  R o t a r y 
kulübünün beş okulu temsil eden 
sekiz ekibin yarışma galipleriyle 
düzenlenen tartışma programına 
katıldılar.

Mayıs 2012'de 
Rusya, BM

insanların hakları 
Konvansiyonunu 

imzaladı   

Engelli

Hindistan'da 
son   
çocuk felci 
vakası en son 
Ocak 
2011'de 
ortaya çıktı.


