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של  WASHהאם הנכם זקוקים לתמיכה נוספת עבור פרויקטים  – WASHעבור פרויקטים $  055

מגישה עזרה למועדוני ואזורי רוטרי בתכנון וביצוע פרויקטים של  WASRAG? מועדונכם או אזורכם

עבור  WASRAGמקרן $ 055אזור שלכם יכול לזכות בתרומה של /המועדון  .מים וסניטציה ברי קיימא

שלחו , לפני הגשת בקשת מענק מקרן רוטרי. שלכם שקיבל את אישורה של קרן רוטרי WASHפרויקט 

. תת את הערותיהםיוכלו לבחון אותה ול WASRAGכדי שמומחי  info@wasrag.org  -את הבקשה ל

לפרויקט שלכם לאחר קבלת אישורה של קרן $ 055תתרום  WASRAG, אם תיישמו את המלצותיה

 .רוטרי

DEADLINE  קבלנו !חברי רוטרי מראים שהם באמת מעוניינים להשפיע  -" יום המים העולמי"לתחרות

יש . 1..0..הוא  התאריך הסופי להגשת פניות. WASRAGהמון פניות לתחרות יום המים העולמי של 

לפרויקט $ 055ביוני אנו נעניק פרס של .  info@wasrag.org  -לפנות עם תיאור קצר של הפרויקט ל

 פרויקט החדשני ביותרול טוב ביותרה

10 WWS  -  חברי רוטרי יכולים לעזור לאלפי בתי חולים כיצד  למדו  – 66.2.65.1 –מים ובריאות

בעצמו מנהל בית ,  BARRY RASSINנשיא רוטרי הנבחר . ומרפאות החסרים מים וסניטציה בטוחים

של מיליוני בני  םמשפיעים על בריאות WASHאיתכם מידע על האופן בו פרויקטים  קיחלו, חולים 

דיונים , יכלול שולחן עגול, הרוטרי הבינלאומיתלפני ועידת  בטורונטו המתקיים, יום עיון זה.   אדם

 .ארוחת בוקר וצהריים תכוללה, WASRAGעבור חברי $ 70.בעלות של  –ומושבים נפרדים 

מועדוני רוטרי בלבנון מתמקדים בהנגשת מים בטוחים לבתי   -סיפור מדהים על מים בטוחים בלבנון 

 0,555ספר המספקים מים נקיים ל בתי 155-הם התקינו מערכות מים שלמות ב, עד כה. ספר

בתי  055-מועדוני האזור תומכים במענקים גלובאליים כדי להנגיש מים בטוחים ל 67כל . תלמידים

 .65.1הספר הנותרים עד סוף 

באחת משלושת הפוזות של )תצלמו תמונה או וידאו   - ! WATER WARRIOR –הפוך ללוחם מים 

WATER WARRIOR  ) כשאתם מגישים כוס מים ולאחר מכן שלחו תרומה לקרןWASRAG  . אתם

תיהנו מהרעיון ואל תשכחו . אפילו כל המועדון שלכם, יכולים לצלם את עצמכם לבד או עם עוד מישהו

 .WATER WARRIOR -ניתן ללמוד יותר בנושא באתר. להעביר לרשתות חברתיות

כיום  61.0-החל לציין את ההגרמני  NGO WASH , 65.0בשנת   - יום ההיגיינה החודשית, 61.0

מסביב הנושא ולהביא להכרה בתועלת של ניהול נכון של  טאבומודעות עולמי במטרה לשבור את ה

: ניתן לקבל מידע נוסף בנושא .היגיינה חודשית  למען יישום הפוטנציאל הטמון בנערות ונשים צעירות

http://menstrualhygieneday.org 

למועדוני רוטרי בפרויקטים של קיבץ מספר אנשי מקצוע כדי לעזור WASRAG   -!רואנו רוצים לעז

WASH . ביצוע והדרכה ב, הכנת מענק, קבוצה זו מגישה עזרה בהערכה ותכנון פרויקטים-WASH .

: ניתן לקבל מידע נוסף באתר. info@wasrag.org: שלחו מייל ל, אם הנכם זקוקים לעזרה בפרויקט

team-http://wasrag.org/page/resources 

, 66.2-לרגל יום המים הבינלאומי החל ב – (קולות רוטרי) ROTARY VOICES-פרויקט מים מופיע ב

ROTARY VOICES ניתן לקרוא עליו באתר . פרסמו מאמר על פרויקט מים בסרי לנקהWASRAG  בחלק

Stories – ""CLEAN DRINKING WATER IN SRI LANKA .באותו שבוע ,ROTARY WEEKLY  ציין שהחל

 בפרויקטים של מים  וסניטציה$ מיליון  70קרן רוטרי השקיעה מעל , 65.2משנת 

 דן גרציאלה: תרגום ועריכה

67.0.65.1 
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