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Det nytter!!!!!!!
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EN LITEN HISTORIE. The Rotary Foundation er med

Tusen Takk

Akersborg Rotary Klubb
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Hva er egentlig THE ROTARY FOUNDATION

The Rotary Foundation er et av verdens største 
fond for utdeling av midler under mottoet

Doing good in the world 

The Rotary Foundation transforms your gifts into 

service projects 

that 

change lives both close to home and around the 

world.
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Hva er egentlig THE ROTARY FOUNDATION

Noen få tall fra 2016:

- Utryddelse av Polio    115 mill USD

- 494 District Grants       26 mill USD

- 1165 Global Grants      70 mill USD

I vårt distrikt samlet vi inn i 2016 

- USD 46.000 til The Rotary Foundation, Fondet

- USD 25.000 til End Polio Now

- Vi deler ut District Grant årlig ca. USD15.000

Global Grant deles ut når vi får søknader 

- Lurer du på hva klubben bidro med i fjor?
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VIKTIGHETEN AV Å GI

- En real utfordring til deg og din klubb:

- Skal din klubb være en klubb der kaffe, et foredrag og en

sosial ramme er det viktigste?

Eller skal din klubb også delta i samfunnsgagnlige

prosjekter i Rotarys ånd?

- Når din klubb skal gjennomføre prosjekter

skal TRF hjelpe klubben med økonomisk support.

- TRF skal gi klubben økonomiske muskler til å kunne

gjennomføre større prosjekter som kan hjelpe fler, lenger.
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GLOBAL OG DISTRICT GRANT
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Rotary Grants, Rotarys forskjellige tilskuddsordninger

• Vi har 2 typer tilskudd (Grants)

• District Grants

• Global Grants

For å forenkle og forbedre tildelingen har Rotary delt tilskuddene i to. 
Vi får da også sterkere fokus på resultater og samtidig økt offentlig 
oppmerksomhet.

For å kunne få tilskudd fra fondet må hver klubb som søker eller har et 
prosjekt kvalifiseres. Distriktet avholder kvalifiseringsseminarer 2 
ganger årlig.
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DISTRICT GRANTS

• District Grants

Støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt og internasjonalt. 
Distriktet beslutter hva som skal finansieres.

• Humanitære prosjekter

• Stipender

• Yrkesrettet opplæring

Søknad med finansieringsplan sendes distriktet og det tildeles midler en gang i 
året. Normalt er søknadsfristen 1. oktober.
I 2017 delte distriktet ut $ 15.000 fordelt på 13 prosjekter
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GLOBAL GRANTS

• Global Grants

Støtter store internasjonale prosjekter med bærekraftige, målbare 
resultater innenfor:

• Fred og konfliktforebygging

• Sykdomsforebygging og behandling

• Vann og sanitær

• Barne og mødrehelse

• Grunnutdanning og leseferdighet

• Økonomi og samfunnsutvikling
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GLOBAL GRANTS, FORTS.

• Noen forutsetninger:

• Et internasjonalt samarbeide mellom et distrikt/en klubb i det landet 
prosjektet gjennomføres og et distrikt/ en klubb utenfor dette landet.

• Som regel er det giverlandet som står for det meste av økonomien mens 
prosjektlandet står for en mindre del og mer praktisk gjennomføring.

• Totalt budsjett må være på minimum $30.000
TRF bidrar med minimum $15.000

• Være bærekraftig og langsiktig

• Dekke reelle behov
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TRF med topp ranking
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SØKNADSPROSESSEN

• District Grant, årlig tildeling
Søknadsfrist 1.10, tildeling rundt 1.11

Søknadene sendes til distriktet.
Distriktet avgjør og tildeler. Maks beløp for tildeling totalt er 25%
av hva klubbene i distriktet har innbetalt til Rotary Foundation 3 år
tidligere

• Global Grant
Kan søkes om når som helst på året. Online søknad til 

The Rotary Foundation. Distriktet må anbefale.

• Tiltaksfondet
Ikke en del av TRF men midler distriktet har satt av i et fond og 

hvor maks 25% av fondet kan deles ut årlig.
Søknadsfrist 1.12 hvert år.
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DET ER BARE NOEN MUSEKLIKK UNNA

• Kjære klubber:

• Det er lov å søke.
Nye, gode prosjekter etterlyses!
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VOCATIONAL TRAINING TEAMS
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HVA ER ET VOCATIONAL TRAINING TEAM

Et VTT er en gruppe
fagpersoner som reiser til et 
annet land, enten for å lære
mer om faget, eller for å 
lære fra seg til
lokalbefolkningen om et 
spesiellt emne.

VTT erstatter Group Study 
Exchange
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ROTARY PEACE FELLOWSHIPS
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Rotary Peace Centers Visjon:  

SKAPE BÆREKRAFTIG FRED

Skape et nettverk av fredsbyggere og 
samfunnsledere dedikert til å forebygge og løse 

konflikter på tvers av det globale samfunnet.



TITLE  |  20

Rotary Peace Center  - to studier

Master’s Degree

Utdanner fremtidens ledere

• Fem sentre, seks universiteter,

10 studenter til hvert av de 5 

sentrene.(totalt 50)

• 15 – 24 måneders kurs
Professional Development Certificate

Utdanner dagens ledere

•Et senter, et universitet

• Inntil 25 studenter i hvert kull, 

maksimum 50 pr. år

•3 måneders kurs
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Rotary Peace Centers University Partners



TITLE  |  22

Hva gjør tidligere studenter?

Alumni Update

• 95% work in peace and conflict 

resolution

• Approximately 1100 alumni (2016 

statistic)
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KAMPEN MOT POLIO
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END POLIO NOW: 

HVA HAR VI OPPNÅDD, NOEN TALL:

➢ Start 1979 Filipinene……….

➢ Det skjøt fart i 1998 i 125 land
- 1000 BARN SMITTET HVER DAG!

➢ 200 land har stått på vaksinasjonslisen

➢ 10 milliarder USD har blitt brukt

➢ 20 millioner frivillige har vært involvert

➢ 15 millioner tilfeller avverget

➢ 1,5 millioner liv reddet

➢ 1,5 milliarder USD (12 milliarder kroner) er samlet inn blant 
Rotarianere

➢ For hver USD rotarianere samler inn bidrar
Melinda og Bill Gates fond med 2
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HVA GJENSTÅR?

Nigeria er i ferd med å friskmeldes

INGEN NYE TILFELLER I 2017. KILDEN TIL SMITTEN I 2016 ER

LOKALISERT HER, OG FRA SAMME KILDE.

800.000 BARN VAKSINERT I FJOR I OMRÅDET.

Antall tilfeller i 2016:

PAKISTAN          20

AFGHANISTAN  13

NIGERIA              4

Antall tilfeller i 2017

PAKISTAN 8

AFGHANISTAN  12

NIGERIA 0
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HUSK!

"POLIO WILL NOT END EVERYWHERE UNTIL EVERYWHERE 
ENDS IT."   
(Sitat fra Global Eradication Iniative, WHO )

Fire grunner for rotaryklubber til å markere

VERDENS POLIO-DAG 24. oktober 2017 (uke 43):

• The Human Cost: Hvis vi ikke utrydder polioviruset kan vi få 200 000 nye 
tilfeller i løpet av de neste 10 årene.

• It’s achievable: Vi har effektive vaksiner til «End Polio Now» som kan gis 
til alle barn. Vi trenger penger til å kjøpe vaksiner!

• It’s a good investment: Polio er sykdommen som ikke kan behandles, kun 
forebygges. En poliofri verden vil redusere kostnader med 40-50 mrd
dollar de neste 20 årene.

• It strengthens the system: PolioPlus har bidratt til globale nettverk innen 
forebyggende helsearbeide som vaksiner mot meslinger, stivkrampe og 
sengenett mot mosquito m.v. Det nytter!
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HJELP!!

• All informasjon ligger på Distriktets 

web-sider!

• D2310.rotary.no

• HÅNDBOKEN!
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PAUL HARRIS FELLOW

• En æresbevisning til noen, medlem eller ikke, som har gjort en 

spesiell innsats i «god Rotary ånd»

• Klubben opptjener «poeng» ettersom hvor mange penger man 

donerer til TRF. 1000 poeng gir tilgang til en PHF

Kan også kjøpes for USD 1000

• Hvor mange poeng har klubben til gode?
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SKAL KOMITEEN KOMME TIL KLUBBENE ?

Har du vårprogrammet klart?

Vil klubben vite mer om The Rotary Foundation?

En eller flere av oss kommer gjerne på besøk
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Kvalifisering og Regelverket
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KVALIFISERING – RETT TIL Å SØKE STØTTE FRA TRF

- For å kunne søke TRF om støtte må klubben 
ha gjennomgått et kvalifiseringsseminar. Du er 
på et slikt akkurat nå!

- Så lenge klubben har et prosjekt må 
kvalifiseringen klubben kvalifiseres årlig.

- The Rotary Foundation har et strengt, men 
rettferdig regelverk som må følges.

- Søknadsprosessen var tidligere vanskelig, 
men er nå kraftig forenklet.
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REGELVERKET

• Prosjektplan

• Egen bankkonto til hvert prosjekt. Min. 2 medlemmer disponerer i 
fellesskap. Renter tilfaller prosjektet eller TRF

• Finansiell forvaltningsplan

• Dokument og bilagsarkiv. Skal være søkbart og tilgjengelig for involverte i 
minimum 5 år etter prosjektslutt

• Rapporteringsplikt ( i D2310 halvårlig delrapport og sluttrapport)

• Klubben er økonomisk ansvarlig for prosjektet, uansett hvem som 
disponerer midlene.

• Varslingsrutiner. Hvis mislighold inntrer skal distriktet umiddelbart 
informeres.

• Hvis noe ikke er overens med regelverket kan klubben holdes økonomisk
ansvarlig overfor TRF, og i ytterste konsekvens kreves hele stønadsbeløpet 
tilbake.
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