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מה עושה המועדון שלכם כדי לחנך . מתקרבת במהירות( 88.3.02) "יום המים הבינלאומי"תחרות 

לעודד , יכולים לנקות פסולת בנתיב מים אתם? מקורות המים ימורש של וחשיבותב הקהילהאת 

 קיים.. לעודד מחזור מוצרים מפלסטיק כדי שלאו יגיעו לנהרות, תלמידים לכתוב חיבור בנושא מים

 . מספר רב של אפשרויות

ס "עפרס בכות ואתם עשויים לז 02...0לפני  info@wasrag.org-לשלחו תקציר של הפרויקט שלכם 

 .עבור הפרויקט הכי טוב או הכי חדשני$ 11.

ביחד עם ברזיל  6641באזור ( (LINS רוטרי לינס ןמועדו -בברזיל   תביוב כפרי מערכת פרויקט

זכו למענק גלובלי מאת קרן רוטרי  971.קסס אזור ט( FLOWER MOUND) מועדון רוטרי פלאור מונד 

ניהול נכון זה של המים יספק  מי . משפחות הגרות בכפר לינס .9עבור  מיכלי ספיגה 47עבור הקמת 

שתייה בטוחים יותר הן לבני אדם והן לבעלי חיים וכמו כן יאפשר השקית גידולים חקלאיים  במים 

 .חופשיים מגורמים מזהמים

כך , פרויקט זה נתן לממשלה אפשרות ללמוד על יתרונותיו עבור הכלכלה הכפרית ובריאות הכפריים

 .שהיא שמה עכשיו דגש על מערכות סניטציה כפריות

( מיליון נפש 89-כ)תושבי מקסיקו מ 83%-כ –משנים מציאות במקסיקו " פיילוט"פרויקטים 

מים כפרים אלו חסרים   . תושבים או פחות 11.,8-נות כוילות כפריות קטנות המהמתגוררים בק

 וסניטציה בטוחים 

של " ועדת החזון העתידי"ביחד עם ,  מרקוס קלברט WASRAG בהובלתו של שגריר, 6091אזור 

WASH , במטרה להביא פרויקטים של  8106פועל משנתWASH  לקהילות שלמות בשיתוף פעולה עם

 .הרשות המקומית והממשלה

אימון של הממשלה הו התמיכהכדי להשיג מענקיים כספיים משמעותיים מקרן רוטרי ולקבל את 

 .תקיפות הרעיון כדי להוכיח את" פיילוט"הקימה שני פרויקטים " העתידיועדת החזון ", מקומית

  WASRAG storiesניתן לקרוא עוד בנשוא ב

בעשורים  –נכנסה לשימוש בסרי לנקה ( REVERSE OSMOSIS) " הפוכה האוסמוז"ה שיטת 

מקורן . האחרונים אזורים המגדלים אורז בסרי לנקה סבלו מהתפרצות של מחלות כליות כרוניות

תעלות השקיה ומי תהום , בדשנים וקוטלי חרקים לשימוש חקלאי שגרמו לזיהום מאגרי מים

 .שממלאים את בארות הקהילה ומספקים מי שתייה

התחברו למועדון המארח בקולומבו סרי לנקה  כדי ( OHIO)מערב אוהייו -שמונה מועדוני רוטרי בצנון

מערכות אלה מספקות . הפוכה המערכות אוסמוז להשיג מענק גלובלי מקרן רוטרי על מנת להקים

כל . כפרים שסבלו ההתפרצות מחלות הכליהבמשקים המגדלים אורז  העכשיו מים בטוחים לשבע

המימון יספיק להקמת חמש מערכות נוספות בששת החודשים . נפש 0611-מערכת משרתת כ

 .הקרובים

שיתנו תמיכה למועדוני רוטרי בביצוע קבוצת בעלי מקצוע כדי  הקים WASRAG –! אנו מבקשים עזרה

ביצוע , המענק ה בהגשתהכנ, תכנון, לקבוצה זו ניסיון בהערכת צרכי הקהילה. WASHפרויקטים של 

בעלי ניסיון בעבודה במדינות , קבוצה זו מורכבת מחברי רוטרי מארצות שונות .WASHוהדרכת 

 . דוברי מספר רב של שפותהם מתפתחות ו

מידע נוסף באתר .  info@wasrag.org-לזרה בפרויקט אנא שלחו מייל אם הינכם זקוקים לע

team-http://wasrag.org/page/resources 
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 -  – WASH UNITEDהיחידה של  8106בשנת    -( הנשית)יום ההיגיינה  החודשית  –במאי  82

על כיום מודעות גלובלי  ..82תאריך ההחלה לציין את , בגרמניה אשר בסיסה -ארגון לא ממשלתי

חשיבותו של ניהול נכון של המחזור החודשי במתן  מסביבלשבור את השתיקה ולבנות מודעות  מנת 

 .  אפשרות לנשים ונערות להגיע לניצול מלא של יכולותיהן

 http://menstrualhygieneday.orgקבל מקורות נוספים באתר ניתן ללמוד עוד ול

כדי לעודד  WASRAGקרן את  הקימה  WASRAGהנהלת  – WASHעבור פרויקטים של $ 055

 .קיימא רימועדוני רוטרי לבצע פרויקטים של מים  וסניטציה מתוכננים היטב וב

בכתובת  WASRAGעל מועדון רוטרי להעבירה לעיון קרן , לפני הגשת בקשת מענק לקרן רוטרי

.info@wasrag.org . מומחיWASRAG תנו את בתוכניות מים וסניטציה יבדקו את הבקשה וי

$ 11.יתרמו  WASRAG, ההצעות בבקשה הסופיתלאחר שילוב . הערותיהם לשיפור איכות הפרויקט

 .למען הפרויקט

 BOXמועדון   בזכותהעולם בר מזל  –WinS  (Wash in Schools)נוספים עבור פרויקטים  $ 055

HILL CENTRAL  ת ספקי ה"אוסטרליה הנחוש להנגיש לכל ילד וילדה את הזכות לחינוך ע 7201מאזור

 .מים וסניטציה בטוחים בבתי הספר

(  MARK BALLA)י מרק באלה "שהוקם ע( לא יכולים לחכות) "WE CAN'T WAIT"גון הלא ממשלתי האר

אם $ 11.בסכום של  Win'Sלתמוך בכל פרויקט ,  BOX HILL CENTRALבעזרתו  של מועדון ,הסכים

ייווספו לפרויקט $   0111 ,פירוש הדבר. WASRAGי ועדת הבדיקה של קרן "וכאשר הוא מאושר ע

  WASRAGהן ל שלכם GG-את בקשת ה תפנו! החלו לתכנן. שלכם להנגשת מים וסניטציה בבית ספר 

  info@wasrag.org  -דרך CAN'T WAIT    WEוהן 

 Centre for Affordable Water and Sanitation (CAWST)שנה שעברה ה  -!בכחול ותותצבעו א

מודעות מוצלח מאד ביום המים הבינלאומי תחת  קמפייןהריצו ( שגההמרכז למים וסניטציה ברי ה)
מחוף לחוף בקנדה כדי  נקודות ציון בכחול  השנה המרכז יצבעו".  תצבעו אותו בכחול"הכותרת  

 Paint it Blue -תוכלו לראות מה הם עושים ב. לשים פוקוס על נושאי מים בעולם

WWS 10 – WASH AND HEALTH -  -  תלמדו על פעילות חברי  – 8865.68522 –מים וסניטציה

 RI נשיא . רוטרי במתן סיוע לאלפי בתי חולים ומוסדות בריאות החסרים מים וסניטציה בטוחים

, פרויקטים של מיםעל האופן בו  מידע תנויחלוק אי, מנהל בית חולים בעצמו,  BARRY RASSINהנבחר 

 .סניטציה והיגיינה משפיעים על בריאותם של מיליוני בני אדם

, תכלול שולחן עגול בנושאים אקטואליים, המקדים את ועידת רוטרי הבינלאומית, תכנית יום זה
 .פאנלים ודיונים שונים

התוכנית . תכלול ארוחת בוקר קלה וארוחת צהריים מלאה$ .09בסך  WASRAGעלות עבור חברי ה 

 88.4.8102בטורונטו ביום שישי  DELTA HOTELתתקיים ב 
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