
“Harekete Geçenler” 
dünyada neler yapıyorlar?

dünyamız

15 milyondan 
fazla kişi 186 

ülkedeki Zumba 
fi tness 

sınıfl arına 
katılıyor.

ABD
Spina bifida hastalığından 

muzdarip bir kızı olan annenin 

talebiyle başlayan girişim, 

Georgia eyaletinde bir çok 

okulu kapsayan projeye 

dönüştü. 2019’un Şubat ayında, 

Delaware Üniversitesinin 

başlattığı mobilite projesi 

yardımıyla Woodstock Etowah 

lisesindeki robotik konusuna 

meyilli Interact kulübü ilk 

mekanize tekerlekli sandalyeyi 

yaptı. Kulübe başka aletler için 

talepler gelmeye başladı. Aynı 

doğrultuda çalışan Canton, 

East Con, Tucker ve Woodstock 

Interact kulüpleriyle “Interact 

First Alliance”ı kuran kulüp, bilim 

ve teknoloji konusuna ilgi duyan 

talebeleri biraraya getiriyor.  

Arjantin
Campana Rotary Kulübü 

tarafından temin edilen 

profesyonel eğitimcilerin 

liderliğinde, 300 zumba meraklısı 

fon yaratma çalışması başlattılar. 

Kulüp başkanı Walter Waisman, 

2019 Mayısında toplanan 3.000 

dolar ile toplumdaki gönüllü 

itfaiyeciler için termal kamera 

temin edildiğini ifade etti. Bir 

okulun salonunda düzenlenen 

latin usulü dans çalışması, 

kulübün 80. yıl kutlamalarına 

enerji kattı. Son yıllarda kulüp 

projeleri ile lise öğrencilerine 

burslar, bir tarım okulu için 

gerekli ekipmanlar, bir göz 

bankası için de mercek stoku 

yapılması sağlandı.

İtalya
2012 yılından beri Fermo 
Rotary kulübü bölgedeki bir 
hapishanedeki mahkumların 
sesi oluyor. Kulüp hapishaneye 
bilgisayarlar temin etti ve 
mahkumların L’Altra Chiave News 
adlı bir haber bülteni çıkarmaları 
için profesyonel yardımda 
bulundu.  Kulüp üyesi ve 
gazeteci olan Angela Maltavani, 
her hafta hapishaneyi ziyaret 
ederek mahkumlarla haberleri 
ve makaleleri yazıp üç ayda bir 
yayınlanan ve yüzlerce kopya 
basılan bültenin tasarımında 
yardımcı oluyor. Maltavani, 
bülten sayesinde mahkumların 
seçimlerinde daha sorumlu 
davrandıklarını ve insan olarak 
takdir edilmekten memnunluk 
duyduklarını belirtiyor.

Çek Cumhuriyeti

ABD

Hindistan

İtalya

Arjantin

10 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A R T  -  N İ S A N  2 0 2 0



Yağmura bağlı 
tabiat olayları 
Hindistan’da her 
gün beş kişinin 
ölümüne neden 
oluyor.

– BRAD WEBBER

Çek Cumhuriyeti
2019 yılının Mayıs ayında  seyirciler 

Vitava nehrinin kenarında 

sıralandılar ve 10. Dragon Tekne 

yarışmasına katılan 27 ekibin 

mücadelesini izlediler. Prague 

International Rotary kulübünün 

sponsorluğunda yapılan yarışda 

üç yardım derneği için 25.000 

dolar toplandı: Yaşlılar için destek 

organizasyonu Život 90; suistimale 

uğramış ve engelli çocuklara 

yardım eden Nadace Naše dítĕ; 

ve engellilere yardım eden Výbor 

dobré vůle. 16 kürekçi ve ritmi 

tutan bir davulcu ile 17 kişi olan 

yarışmacılar,  izlenmesi zevk veren 

bir yarış çıkarttılar. Yarışa Çek 

Dragon Tekne Derneği de destek 

verdi. Katıılan ekip mensupları 

firmalar, kulüpler, organizasyonlar 

Hindistan
2018 yılının Ağustos ayındaki 

yağmurların sel sularına neden olup 

toprak kaymaları oluşturması 

ardından, Güneydoğu Hindistan’ın 

3181. Bölgesi civarındaki kulüpler 

felaketzedeler için para yardımı 

toplamaya başladılar. 2019 yılına 

gelindiğinde, ‘Kodagu’yu Tekrar İnşa 

Et’ komitesi her biri 7.000 dolar 

civarında tutan 25 evin inşaasını 

tamamlamıştı. Evler, projenin 

arkasındaki ivmeyi yaratanlardan biri 

olan 2011-12 dönemi UR Başkanı 

Kalyan Banerjee tarafından 

desteklendi.  İnşaatın koordinasyonu 

ve kimlere verileceği Hindistan 

Habitat for Humanity tarafından 

belirlendi. Mart ayı sonuna kadar 25 

evin daha bitirilip sahiplerine 

verilmesi bekleniyor.

ve arkadaşlardan oluşturuldu. 

Kim kazandı diye sorulursa 

cevap, bağışlar sayesinde 

yüzbinlerce Çek Kronu elde eden 

hayır kurumları oldu. Yarışmaya 

gelince, Prague International 

Rotary Kulübü üyesi Josef 

Simparti, kazananın Praha-

Staré Mĕsto Rotary kulübünün 

ekibi olduğunu ilan etti. 2020 

yılında da yapılacak olan yarış 23 

Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
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