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Raufoss sitt Global 

Grant vannprosjekt i 

Kenya er godkjent og er 

satt i gang.

Spesiell honnør og takk 

til prosjektleder Åshild 

Lundgaard fra Raufoss 

som har vært pådriver 

for å få dette prosjektet 

realisert.

Takk også til alle som 

har støtta prosjektet.



Hilsen fra Richard Onoro
Rotary Club of Maseno, Kenya

HONOUR TO ÅSHILD

During the Rotary Foundation Centennial Celebration in Atlanta 
Georgia, one of the highlights will be the recognition of outstanding 
Global grant projects. As the say goes, behind every successful man, 
there is a woman. It can similarly be said that behind every 
successful project, there must have been a ‘central cog’ around 
which the wheel of success rotated. 

To the Kenyan community, going by the feedback from 
the project location,  Ashild is their hero and will always 
remain indebted to her.

THANK YOU 
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Dagens tema

The Rotary Foundation

Hva er The Rotary Foundation (TRF)

Hvordan går vi frem for å jobbe 

med TRF?

Hvorfor gjør vi det?
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Rotary Foundation utvikling

Lansert som ide i 1917 av 
Arch Klump

Etablert som stiftelse 1928

Organisering 2017 som 
NGO (Non Government
Organization) fra 1983



Utvikling fra starten i 1917
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Rotary Foundations 

formål
Å gjøre Rotarianere i stand til å 

fremme forståelse, goodwill og fred i 

verden gjennom å bidra til bedre 

helse, gi støtte til utdanning og lindre 

fattigdom

Motto
DOING GOOD IN THE WORLD!
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To enheter – samme sak

Rotary International

Den administrative delen av organisasjonen

Medlemmer/klubber/distrikt

RI programmer (eks ungdomsutveksling, RYLA)

The Rotary Foundation

Organisasjonens økonomiske bærekraft

Det som pumper liv i organisasjonen

Det som finansierer prosjekter
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 Formålet med fondet søkes oppnådd ved utvikling av 

ulike programmer der Rotary klubbene kan få finansiert 

sine prosjekter.

 Finansiering av fondet kommer fra klubbene og årlige 

innbetalinger fra disse.

 Det spesielle med TRF er at vi både 

må finansiere og kjøre prosjekter 

basert på de penger som sanles inn.

Rotaryfondet

Rotarys Flaggskip



TRF-komite i Rotary klubbene
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 Alle klubber skal ha en TRF-komite som 

har ansvar for å øke kunnskapen 

om TRF og sikre innsamling av midler fra 

klubben til Annual Giving.

 Kontinuitet i TRF-komiteen er av stor 

betydning for klubbens arbeid med 

prosjekter og forståelse av TRF sin 

funksjon og betydning i Rotary



Hvor kommer 

bidragene fra

• Rotarianere gjennom selvstendige innbetalinger

• Rotaryklubbene

• del av kontigent, overskudd av prosjekt osv

• Donasjoner fra andre

• Kontanter, gaver, eiendom

• Ikke noe av det som innbetales som kontingent til 
Rotary International går til fondet.
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Bidrag til The Rotary 

Foundation

• Bidrag til Rotary Foundation er «frivillig»

• Viktig basis for vårt internasjonale engasjement

• Innbetalte bidrag til Annual Fund føres tilbake til 
distriktene som prosjektmidler

• Distriktets aktivitetsnivå følger innbetalingene til 
fondet.
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Bidrag til The Rotary Foundation

gir skattefordel

• Avtalegiro enkelt medlem

• Samlet innbetaling gjennom klubben

• Administreres av NORFO

• Innbetaling til Rotary Foundation

• Opplysninger til skatteetaten

• Ca 180 medlemmer betaler inn gjennom denne ordningen
( pluss de som har fast trekk fra samtlige i klubben)
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Vår evne og vilje til å bidra
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Avis med kaffe og 

wienerbrød på 

kjøpesenter hver måned 

blir kr 1.440 årlig

Bidrag til Rotary

Foundation (kr 50/mnd

brutto) kr 450 netto 

årlig etter skattefritak.

JA TAKK, begge deler



Innbetalt 15/16, mål for 16/17
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Største bidrag pr medlem og totalt 
for 2015 - 2016

1.Sykkylven 120,48 USD 5.662 USD

2.Stranda 72,79 USD 2.256 USD

3.Ørskog 70,69 USD 1.760 USD

4.Brumunddal 68,97 USD 3.517 USD

5.Raufoss 63,40 USD 2.268 USD

Totalt 15.463 USD eller 30% 

av innbetalinger til Annual Giving
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Hvem kan bruke våre 
innsamlede bidrag

Pengene disponeres av oss selv gjennom

• Finansiering av egne prosjekt

• Samarbeid med andre distrikter om finansiering av 
prosjekter.

• Donere penger til POLIO

• Donere penger til finansiering av fredsstudier

Det er kun vårt distrikt som kan disponere de pengene 
vi har samlet inn.
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Hva er et TRF prosjekt

Det er to typer prosjekt:

• Global Grant.

Initiert av klubb eller distrikt med økomisk ramme på 
min 30.000 USD. Fokus områder. Bærekraftig. Lokalt 
behov. Lokal Rotary klubb.

• District Grant

Initiert av klubb. Godkjent av distriktet. Innenfor Rotary formål. 
Klubben må bidra med midler i prosjektet.
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Global Grant

Initiert av kvalifisert klubb og/eller distrikt

Støtte ett eller flere av fokusområdene

Langsiktige prosjekter

Bærekraftige resultater

Målbare resultater

Finansiering gjennom våre innbetalinger til Annual Giving
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District Grant

Til utdannings-, yrkesrettede og humanitære 
prosjekter i samsvar med Rotarys formål, men 
ikke krav om at prosjektet skal være innenfor de 
seks fokusområdene.

Mindre/kortsiktige aktiviteter og prosjekter.

Ingen minimum budsjett.
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Hvordan  komme i gang…………

• Medlemmer i klubben som har etablerte kontakter

• Samarbeid med andre distrikt

• Direkte invitasjoner om å delta i prosjekt

• Kontakt med Rotary Foundation

• Rotary Ideas

• Rotary Showcase
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Eksempel på hvor man finner Global Grant 
prosjekter (Rotary Ideas)

26. mar. 2017PETS seminar 23



Eksempel på prosjekt fra Rotary Ideas

26. mar. 2017PETS seminar 24





Hvorfor skal vi engasjere oss og 
hva er Rotary Foundation fokus?

Herøy Rotary 6 mars 2017



Fred og konflikt forebygging 

51 millioner på flukt fra 
krigshandlinger eller forfølgelse 
rundt omkring i verden

20.000 drept eller invalidisert av 
landminer hvert år som følge av 
krig og konflikter

90% er sivile og minst 
halvparten barn

300.000 barnesoldater
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Sykdomsforebygging og behandling

 1 milliard lider av sykdommer det ikke 
er vesentlig fokus på (spedalskhet 
osv)

 57 land har mindre enn 24 helsearbeidere for 
hver 10.000 innbygger.

 2,4 million leger mangler i verden

 1 av 6 har ikke økonomi til å betale for 
helsetjenester

 100 millioner er brakt inn i stor 
fattigdom hvert år for å betale for 
helseutgifter.
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Vann og sanitær

 2,5 milliarder har ikke tilgang til 
tilfredsstillende sanitær anlegg.

 1400 barn dør daglig som konsekvens 
av disse dårlige forholdene og av dårlig 
vann.

 748 millioner har ikke tilgang til rent 
vann

 6 timer hver dag bruker mange kvinner i 
Afrika til å skaffe vann fra fjerntliggende 
vannkilder.
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Barne-og mødrehelse

 6,3 million barn under 5 år dør hvert 
år som følge av sykdommer, 
underernæring, dårlige helsetjenester 
og sanitærforhold.

 222 millioner kvinner blir uønsket 
gravide som følge av manglende 
prevensjon.

 1 av 39 mødre dør etter problemer 
med barnefødsler.

 80% av disse kunne vært forhindret 
med bedre helsetjenester og bedre 
utdannet helsepersonell.
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Grunnutdanning og leseferdighet

 1,7 millioner lærere mangler på 
verdensbasis for å kunne gi 
tilfredsstillende utdanning.

 57 millioner barn mangler skolegang

 781 millioner er analfabeter og av 
disse 80% kvinner.
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Økonomi- og samfunnsutvikling

 190 million finansierer hverdagen med 
mikrolån.

 1,4 milliarder lever på under 1,25 USD for 
hver dag.
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Dette er de utfordringer vi står overfor som 
Rotarianere.

Det er derfor vi samler inn penger og kjører 
prosjekt innen disse fokus områdene.

Svært mange tar denne utfordringen og 
nærmere 1200 større prosjekter er kjørt siste 
året. Også vårt distrikt.
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Sierra Leone
planlegging av Global Grant sanitæranlegg 

ved The David School
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Sanitæranlegg som består av 

vannboring, flush toalett, urinaler, 

dusjer gutter/jenter.

Samarbeid mellom distrikt 2305, 

distrikt 2250, Ramsey RK (England), 

Freetown Sunset RK og The David 

School.



Støtte med lærerutdanning fra Norge
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Utvikling Global Grant prosjekt 
Berkebar, Armenia

The seedlings have already been planted and the green 
house owners have orders for seedlings from local farmers. 
Seems, we're meeting the objective. 

English classes have already started. 

They are working on the upgrade of

the IT lab. The project is almost in 

full swing.
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•
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Viktig å gi barna et trygt sted å være
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Oppstart Global Grant 
The Dale Rieka water project
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Dear Rotarians, Congratulations!

The Rotary Foundation has approved

Global Grant GG1746294, the Dala Rieko

water project, to fund the Rotary service

project sponsored by the Rotary Clubs of 

Maseno and Raufoss.



Mulig prosjekt i 
Litauen for å 

begrense selvmord, 
spesielt blant unge.

For more than ten past years, the suicide rate in 
Lithuania has been one of the highest in the world 
and the highest in Europe and has not been 
decreasing. It has remained above 30 per 100.000 
inhabitants exceeding the Europeanaverage of 9.4 
more than 3 times.
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Opplæring, kvalifisering

Opplæring på KK-seminarene i vår

06 mai  : Hamar

29. april: Ålesund

Informasjon/invitasjon er sendt klubbene – med forhåpning om 
at alle klubber deltar.

Alle som planlegger å søke om TRF-midler må delta.
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Spørsmål?

Kommentarer?

Ta gjerne kontakt for mer 

informasjon

TRF-komitéen stiller gjerne opp i 

klubbene for å informere om TRF


