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Rotaryn Global Grant projektien avulla pystymme toteuttamaan myös nykyaikaisen teknologian vientiä
kehitysmaahan, esimerkkinä toteutuneet tehohoitoyksiköt Etelä-Tansaniassa Ilembulan ja Mateman
sairaaloissa. KCMC:n erikoislääkärikoulutusta tukeva hanke on rotarypiirien tuella työn alla.
Butaren yliopistosairaalaan Ruandaan on D1420 Rotaryklubien Matching Grant projekteilla toimitettu kaksi
kontillista leikkaussalivälineitä HUS-piirin sairaaloista. Kolmas projekti on juuri meneillään.
Tuotamme voluntäärityövoimalla, siis lääkärit ja koko organisaatio, ilman palkkaa pysyvän vaikutuksen
paikallisen väestön terveydentilaan. Inhimillisen, humanitäärisen näkökulman lisäksi on siis kestävää
kehitystä.
Ulkoministeriön vuoden 2016 hanketukea kansalaisjärjestöille vähennettiin Suomen uuden hallituksen
linjauksen mukaisesti, noin 47%:lla verrattuna kuluvaan vuoteen.
Toukokuussa jätettyjä tukihakemuksia ei oteta käsittelyyn, meidänkin uuden projektin haku oli tuossa erässä.
Odotamme tietoa kevään 2016 hakukierroksen käynnistymisestä lähikuukausina.
Hankkeemme rahoituksesta on 85% ollut UM:ltä, omarahoituksen 15%:lla saisi aikaan aika rajallisesti, jos
sitä käyttäisi aiempaan tapaan lääkäreiden lähettämiseen ja jaksoihin siellä Tansaniassa. Silloin se tuottaisi
3-4 noin kuuden viikon lääkärijaksoa vuodessa Tansaniassa.
Omarahoitusta pyritään kasvattamaan, myös muita toimintamuotoja, telemedicine ja muuta verkon kautta
tapahtuvaa osaamisen siirtoa kehitetään.
Suomen Rotaryn sivuilta (www.rotary.fi) löytyy lisää tietoa siitä, miten lääkäri voi päästä mukaan työhömme,
siellä on myös Tansaniassa toimineiden lääkäreiden kiinnostavia raportteja työskentelyjaksoiltaan.
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