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י שתיית מים "להתפשט ע יכולהפוליו .  חל יום הפוליו העולמי 01.42-ב  - ומיגור הפוליו נקייםמים 

הכרה כ. להפצת המחלה גורםגם מזון שנשטף במים מזוהמים מהווה . מזוהמים בצואת אדם חולה

ת אלעאו לה/מקיים תחרות לזיהוי פרויקטים לשיפור איכות המים ו WASRAG, ביום הפוליו העולמי

ההשפעה  לפרויקט בעליוענקו ,$  022 ס"עא "כ, שני פרסים. נקייםצורך במים לרמת המודעות 

על הזוכים יוכרז . 0.08.8102 - פניותתאריך אחרון להגשת .  יותר חדשניהולפרויקט  גדולה יותרה

                                                                                                     .0242בחודש פברואר 

 World Polio Day Competitionבאתר  בנושא מידע נוסף

מן  נואמים גייסתמ WASRAG, ועידת רוטרי ה שללפני תחילת – 8103..90.1 –שמרו את התאריך 

, בהמבורג 94.0.42-ב. ים ודיוני שולחן עגולדמושבים נפר, מליאה עבור מושבי הדרגה הראשונה

השגת השפעה (: "מים וסניטציה) – WASHתתמקד ב 44" גרמניה פסגת המים העולמית מס

קיימות נושא זה נושא חשוב  ביותר במיוחד כי רוטרי בינלאומי נותן יותר ויותר חשיבות ל". מתמשכת

  Summit 11World Water הירשמו היום באתר.

רוב הפרויקטים של מועדונים אותם אנו מבליטים בעלוני  –מענק אזורי קטן עם השפעה גדולה 

WASRAG קורה לפעמים שדווקא פרויקטים מקומיים קטנים , בכל זאת. הינם פרויקטים בינלאומיים

להפוך  המתרכזים בחינוך נוער בנושאי מים וסניטציה משפיעים לטווח ארוך יותר בעידוד אדם צעיר

 COLUMBUS & FALLמועדון רוטרי $  4222-בעלות של פחות מ. רעיוןבבעתיד חבר רוטרי או תומך 

RIVER שני מועדוני אינטראקטו" במדינת ויסקונסין ארגן ארבעה סיורי שדה שכללו תלמידים מכיתה ג .

 toriesWASRAG S ניתן לקרוא עוד ב 

מעורה היה לאחרונה   WASRAG  ,Bihari MohapatraAshokל ושגריר "נג – WASRAGשגרירי 

תלמידים  922-כ. הודו, יבת הביניים בכפר טרהטבתוכנית רחיצת ידיים בבית הספר היסודי ובח

 הציגה  WASRAGשנה שעברה . למדו לרחוץ ידיים לפני ואחרי ארוחת הצהריים" ח-עד " בכיתות ג

 מקור מידע ותמיכה כדי לשמש שלהם יםהשגרירים עובדים באזור. שלה שגריריםהתוכנית את 

                                                 .למועדונים ואזורים המתכננים פרויקטים של מים וסניטציה

 WASRAG Ambassador programתקראו עוד בנושא 

WASH  למועדון רוטריו $ 000,222קרן רוטרי העניקה , 0242בחודש פברואר  –בגואטמלה

 BARRINGTON BREAKFASTולמועדון  1002אזור רוטרי , מועדון רוטרי אנטיגואה, וםגואטמלה דר

מים  שתבתוכנית הנג( . מים וסניטציה בבתי הספר)  WinSתחוםב שיפעלו  כדי  0112באזור רוטרי 

בתי ספר באזור  12-הלומדים ב 42עד  9י אילדים בגיל 40,222-נקיים ומתקני תברואה  לכ

SACATEPEQUEZ  ,היגיינה וניהול , גם לחינוך והדרכה בנושא בריאותמיוחד  ינתן דגש י. טמלה גוא

                                                                                                           .המחזור החודשי

 .על כוונותיהם להשפיע על הבנים ובמיוחד על הבנות בקהילה WASRAG Stories  -תקראו ב

WASH   קולוראדו  ומועדון רוטרי ליטלטון , מועדן רוטרי דנוור ,0102אזור   -במתקנים רפואיים

מידע . קולוראדו, בעיר דנוור 0.42.42בשבת " ומתקנים רפואיים  WASH "תכנית צפופה בנושאיקיימו 

 osium.com2018WASHSympניתן להשיג ב 

סניטציה והיגיינה גלובאליים פתחה אתר מצוין , המרכז למים בטוחים, (EMORY)אוניברסיטת אמורי 

)http://washconhcf.org(  המתמקד בנושאWASH לאורך השנה הקרובה הם . במתקנים רפואיים

סמינרים בניתן לצפות . במתקנים רפואיים WASHא בנוש( webinar)יפיקו כל חודש סמינר אינטרנטי 

  sWASH in HCF Webinar -דעה על סמינרים עתידיים בושהתקיימו בעבר וכמו כן לבקש לקבל ה

http://washconhcf.org/


=  A, (מבוסס על השוק) M  = market based, (פשוט)     SMART -  S =simpleסימפוזיון 

affordable (בר השגה ) ,R  =repairable  (ניתן לתקן) ,T   =Technologies  (טכנולוגיות) . מרכזי

בקרוב יתווספו מרכזים . מוזמביק וזמביה, מלאווי, למים וסניטציה נמצאים בטנזניה SMARTהדרכה 

מלאווי סימפוזיון מעשי להדרכת , MZUZU-יתקיים ב 00.8102..09-0בין .קניה ודרום סודן, באתיופיה

 00הסימפוזיון ירכז . WASHשיתמקד בפרויקטים  SMARTגישת  המשתתפים בהיבטים העיקרים של

שהביאו  SMARTגישת  מבוססות עלכפרים ביתוח פתוך כדי  יישום תוכניות  שנים של לקחים שנלמדו 

 . מיליון איש ואישה 42-תועלת ליותר מ

כדי תעקבו אחרי קישור זה . כדי ללמוד יותר על קבוצה זו  SMART Centre Group -בקרו באתר

  SMART Symposium-ולהירשם ל PDF-להגיע ל

אוניברסיטה העצמאית של מדינת מה( Elena Otazo)פרופסור אלנה אוטזו  –ספר מדעי על מים 

שנמצא  כרגע  מיםהניהול תחום בבעניין ספר מדעי  WASRAG-מקסיקו פנתה לאחרונה ל, היגדלו

המעוניינים . רקים לספר ויהיו בין מחבריוהיא מחפשת חוקרים ואנשי אקדמיה שיציעו פ. בשלבי הכנה

 elenamariaotazo@gmail.comכתובת באלנה אוטזו למתבקשים לפנות הספר  לכתיבת לתרום 
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