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Bir mühendis olarak hayatım boyunca
daima ölçülebilir bir başarı için çalıştım.
Ulaşabileceğiniz ve dokunabileceğiniz türden
bir başarıya inanıyorum. Ayrıca bir gecede
gelmediğini de çok iyi biliyorum, başarı
ancak adım adım oluyor.

Rotary Vakfı'nda iyilik yapmak gibi
sıradan bir fikirle yetinmeyiz; bunun yerine,
belirtilen bir hedefe yönelik somut ve gerçek
çabalar gösteriyoruz. Yolun her adımında iler-
lemeyi kolayca görebilir ve ailenize ve
arkadaşlarınıza bundan bahsedebilirsiniz.

Yeni Ölçekli Programlar Bağışlarımız
tamamen ölçülebilir sonuçlarla ilgilidir. Bu
yıllık 2 milyon dolarlık bağışı alan ilk üye lid-
erliğindeki program olan Sıtmasız Zambiya
Ortakları (PMFZ), iki Zambiya eyaletindeki
10 yüksek riskli bölgede sıtmayı %90
oranında ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu,
Rotary üyeleri ve yerel iş birliklerimiz
sayesinde Zambiya'nın diğer bölgelerinde sıt-
mayı azaltmada etkili olduğu kanıtlanmış bir
toplum sağlığı çalışması yaklaşımına dayanan
büyük ama ulaşılabilir bir hedeftir.

Rotary Vakfı, World Vision United States
ve Bill ve Melinda Gates Vakfı, Zambiya'daki
sıtmaya son verilmesine yardımcı olmak için
PMFZ'ye 2 milyon dolar bağışlıyor. PM-
FZ'nin Rotary liderliğindeki programı, hayat
kurtaran sıtma teşhisini ve tedavisini yüzlerce
uzak bölgeye ulaştırmaya başladı bile. PMFZ,
yerel sağlık merkezlerinin bu Rotary yılında
anneler ve çocuklar gibi sıtmaya meyilli daha
fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olacak 2,500
yeni toplum sağlığı çalışanının yaklaşık

1,300'ünü eğitti, donattı ve görevlendirdi.
PMFZ ayrıca tıbbi malzemelerin ihtiyaç
sahiplerine ulaşmasını sağlamak için bir
taraftan bilgi topluyor ve onları analiz ediyor.
Bu çalışma, uygulayıcı ortaklarımız ile Zam-
biya'daki Rotary ve Rotaract kulüpleri arasın-
daki yakın işbirliği ile hedefimize doğru ilk
cesur adımları oluşturdu.

PolioPlus, bir etki yaratacak şekilde tasar-
lanmış bir başka küresel projedir. Cömert
katkılarınız, Küresel Çocuk Felcini Yok Etme
Girişimi aracılığıyla güçlü ilişkilerimiz ve
dünyanın her yerindeki çocuklara ilaç dağıtan
geniş bir gönüllü ağımız, dünya genelinde
çocuk felci vakalarını %99,9 oranında azalt-
mamıza yardımcı oldu.

Şimdi bırakmayacağız. Rotary, çocuk fel-
cini ortadan kaldırmak için kampanyayı
başlattı ve Rotary bunun yok olduğunu göre-
cek. Görevi tamamlayabilmemiz için bölge
liderlerinizi çocuk felcinin ortadan kaldırıl-
ması için kalan Bölgeye Belirlenmiş Fon-
larınızı (DDF) ayırmaya teşvik edin.

Bir mühendis olarak, çizimlerimin harika
yapılar ve kolaylıklar haline geldiğini
görmekten keyif aldım. Ama belki de en çok,
bir Rotary kulübü olarak, dünyayı daha iyi bir
yer haline getirmek için birlikte çalışmamız-
dan gurur duyuyorum ki bunu adım adım,
proje proje yapıyoruz. Hepimiz sonraki ne-
siller için daha parlak bir gelecek inşa etmeye
yardımcı olarak Rotary'de umut mühendisleri
olabiliriz.
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