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Ağa Han Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
dekanı Yasmin Amarsi, ekip üyesine
Kampala kampüsünde hoşgeldin derken

Sağlık konusunda ders

B

ir çok Afrikalı kadın, temel
insani hakları konusunda
mücadele ediyor. Bu haklar

arasında gerekli bakım şartları altında
doğum yapma da bulunuyor.
Kenya’da her 100,000 doğumda 488
anne ölümü gerçekleşiyor ve sağlık
görevlileri doğumların ancak %42’sine
eşlik edebiliyor. Rotary Vakfı ve Ağa
Han Üniversitesi arasındaki stratejik
ortaklık kapsamında, uzak bölgelerde
anne sağlığının iyileştirilmesi için
çalışmalar yapılıyor.
Vakfın paket bağışlarından elde

Asırlar boyunca teknolojinin
çok değişmiş olmasına
rağmen, zamanımızı
gösteren aletlerde bu değişim
fazla olmadı. Mart 1981
sayısının kapak resmi ile
ilgili yazıyı kaleme alan Seth
G. Atwood, 1960 yılından
beri saat koleksiyonu
yapmakta idi. Atwood 1970
yılında ABD’nin Illinois
eyaletinin Rockford şehrinde
Zaman Müzesini açtı ve
koleksiyonunu halka tanıttı.
Sergide 1,500’den fazla saat
yer almaktaydı ve kronolojik
sıralama uygulanmıştı.
M.Ö. 1250 yıllarından
kalma Çin astronomi
aletlerinden, atomik saatin
ilk modeline kadar geniş bir
yelpazeyi kapsayan sergi,
Atwood’un dergide yer alan
yazısında anlatıldı.

NİSAN 1946

edilen fon ile, belli yeteneklere sahip
beş hemşireden oluşan Kaliforniyalı
mesleki eğitim ekibi, Kenya’nın
Nairobi şehrinde, Üniversitede
hemşirelik programı kapsamında
ders vermek üzere Ağa Han
Üniversitesi kampüsünde çalışmaya
başladılar. Program, çalışmakta olan
hemşirelerin aynı zamanda eğitim
almalarını da sağlıyor. Programın ana
amacı da, hemşirelere gerekli eğitimin
verilmesiyle, genel olarak toplumda
sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin
de yükseltilmesi olarak belirlendi.
İki hafta süren eğitimde, Kaliforniyalı
ekip klinikleri ziyaret ederek
fakültenin ihtiyaçlarının tespiti
yapılırken, halen kayıtlı hemşirelerin
de eğitim almaları sağlandı. Daha
sonra ekip yeni prosedürler konusunda
Üniversite eğitmenlerini bilgilendirdi.
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1940 yılının bir yaz
gününü kaleme alan yazar
S. Kip Farrington Jr.,
yakalamaya çalıştığı en
iyi balıkla mücadelesini
anlatan bir hikaye yazdı.
Avı bir kılıç balığıydı ve
olay Manhattan’ın 75 mil
açıklarında meydana geldi.
Dokuz saat boyunca, 140
kiloluk balıkla yapılan
mücadelede 22 millik bir
mesafe kaydedildi. Zamanın
popüler spor illüstratörü
Lynn Bogue Hunt, dramatik
olayı The Rotarian’ın
kapağına taşıdı.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Kadınları güçlendirme projesi

F

ilipinler’in Antipolo bölgesinde Rotaryenler Rotary Vakfının paket bağışlarından temin edilen ekonomik ve toplumsal kalınma projesi için 50,000 dolarlık bir fon ile 2,000’den
fazla kadına iş yönetimi, aile ve iş sorumlulukları arasındaki denge konularında eğitim veriyorlar.
aket bağışlar konusunda, Vakıf stratejik partner bulma ve
projenin çerçevesini oluşturma etaplarını gerçekleştirmiş
bulunuyor. Bu sayede katılımcı Rotaryenler toplumun ihtiyaçları,
teknik uzmanlık sunma, çalışmaları yaygınlaştırma ve gelişmeleri değerlendirme konularına daha rahat bir şekilde odaklanabiliyorlar. Filipinler’deki proje, Manila çevresindeki kulüplerin ilk kez
elde ettikleri paket bağış ile, Hollanda merkezli Oiko Kredi ortaklığında gerçekleşiyor.

P

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,211,868 *
Kulüpler: *............................................................ 34,297
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 223,629
Kulüpler: ................................................................ 9,723
Interact
Üyeler: ................................................................ 351,325
Kulüpler: .............................................................. 15,275
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 172,685
Topluluk.................................................................. 7,595
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 326
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 31 Aralık 2012 sonu gelen üç aylık yeni ku
lüp ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların
rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
79
2,221
2430: Bölge:
86
2,142
2440. Bölge:
63
1.672
TOPLAM
228
6,035
Kasım 2012 sonu itibarıyla. ** Aralık 2011itibarıyla

Yeni site, bağış işlemlerini basitleştirdi

R

otaryenler artık yukarıda resmi görülen www.rotary.org/
grants bağlantısını kullanarak bölge, global ve paket bağışlar ile ilgili tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca,
bölgelerin bağış için kalifiye olmaları, bağış için müracaatları ve bağışlar tarafından fonlanan aktivitelerin takibi de bu site sayesinde on-line
olarak gerçekleştirilebilecek. Member Access Account (Üye Erişim Hesabı) olan her Rotaryen, aynı kullanıcı adı ve şifre ile siteye giriş yapabilecek.
Uluslararası Rotary’nin bağışlar ile ilgili sitesi, Rotary’nin web sitesini ziyaret için bir dijital ön tecrübe imkanı sunuyor. Bu yaz başında
da lansmanı yapılacak olan ve yeniden tasarlanmış bulunan rotary.org
sitesi de, Rotaryenlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırırken, Rotary ile
ilgili işlerini daha basit bir şekilde site üzerinden gerçekleştirip, başka
Rotaryenlerle de iletişime geçmelerini kolaylaştıracak.

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Lisbon, Portekiz, 2013
Sydney, Avustralya, 2014
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017
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