









Encontre o projeto
“adequado” para o seu
clube
Forneça ajuda para a
avaliação de
necessidades
Encontre parceiros do
Rotary, apoio
corporativo e de ONGs
Escolha a tecnologia
apropriada
Obtenha fundos do
Rotary e outras fontes
Acesse especialização

As mulheres em
países em desenvolvimento
andam uma
média de seis
quilômetros por
dia para buscar
água e carregar
até 20 quilos.
Neste momento,
900 milhões de
pessoas no
mundo não tem
acesso a uma
fonte de água
potável a uma distância de um
quilômetro de suas casas; 2,5 bilhões
não tem acesso a saneamento
adequado e uma em quatro no
mundo em desenvolvimento não tem
nenhum saneamento.

Você pode fazer a
diferença que irá mudar
vidas

Grupo Rotarianos
em Ação—
Agua e
Saneamento

WASRAG é o recurso oficial dos
Rotary clubs e distritos para
programas e projetos de água,
saneamento, e higiene

Água

Os recursos do
WASRAG podem
apoiar o seu
projeto

www.wasrag.org

Inscreva-se no WASRAG e mude
milhões de vidas.
Ofereça seu conhecimento como voluntário, use sua
experiência
Junte-se a uma equipe de avaliação de necessidades
Seja o vínculo entre o Rotary e outras organizações
humanitárias
Ajude a levantar fundos para projetos do Rotary club
Eduque e motive outros sobre a importância de programas e
projetos de água, saneamento, e higieneSeja o defensor de
programas e projetos de água, saneamento, e higieneem seu
clube e distrito

Envolva-se

O maior causa de mortalidade em crianças menores
de cinco anos é água insalubre. 1,8 milhão de
crianças morrem todos os anos. Uma criança
morrerá a cada 17 segundos e 5000 crianças
morrerão hoje.
Água insalubre, falta de saneamento básico e falta de
higiene causam 80% de todas as enfermidades e
doenças e matam mais pessoas do que todas as
formas de violência, incluindo guerra. Sem água
potável e saneamento, a vida e a subsistência estão
sob ameaça:







Mulheres e crianças (geralmente meninas)
gastam várias horas por dia buscando e
carregando água, com frequência sob ameaça
de violência
A falta de saneamento e privacidade leva ao
abandono escolar precoce entre as meninas
Disputas sobre água comprometem a paz em
todos os continentes
A seca e a fome ameaçam as vidas e a
subsistência de milhões de pessoas

Inscreva-se no WASRAG agora!
Vá para www.wasrag.org, clique
em “Sign Up” (Inscreva-se) e siga
as etapas para se inscrever. As
associações de Charter (Sócio
fundador) (5 anos) custam
US$100. As associações anuais
custam US$25.

As soluções do WASRAG funcionam:
elas são realmente sustentáveis.
Comece com a comunidade, compreenda suas necessidades e
seus objetivos
Apoie um “comitê de usuários de água”
Envolva as autoridades locais: identifique lacunas de na
programas e projetos de água, saneamento, e higiene agião
Envolva ONGs e parceiros internacionais
Facilite discussões sobre a necessidade e soluções apropriadas
Prepare uma “avaliação de necessidades” e estratégia de
implementação
Estime custos de 10 anos; calcule as tarifas necessárias para
sustentar o serviço
Busque o acordo e compromisso de todas as partes
Monitore e avalie; documente as lições aprendidas
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