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FOKUSOMRÅDER

ROTARY’S FOKUSOMRÅDER

Rotary’s mere end 34.000 klubber og mere end 1,2
mio. medlemmer støtter lokalsamfund og institutioner over hele verden.
Hjælpen kan målrettes til de specifikke og unikke behov,
der er gældende for det konkrete projekt.

Rotarianere har kontinuerligt tilpasset og forbedret projekthåndteringen gennem erfaringer fra et meget stort
antal serviceprojekter.
De mest vellykkede og og holdbare projekter er typisk
inden for disse 6 områder:


Fred- og konfliktforebyggelse



Sygdomsforebyggelse og -behandling



Vand og sanitet



Mødres og børns helbred og sundhed



Grundlæggende uddannelse og bekæmpelse af
analfabetisme



Økonomisk og samfundsmæssig udvikling

Rotary International og The Rotary Foundation har erkendt, at man ved at fokusere indsatsen inden for disse
områder kan


Yde den bedste støtte i planlægningen af et
serviceprojekt



Målrette resurserne til det aktuelle behov



Vise omverdenen, at Rotary hører til i den globale
elite, når det handler om humanitært arbejde

Disse sider giver en kort introduktion til hvert af de 6 fokusområder samt idéer og forslag til, hvorledes Rotarianere
kan adressere disse behov lokalt og internationalt.

Hvordan hænger disse områder
sammen med Rotary’s mission?
De 6 fokusområder udgør det centrale i The Rotary
Foundations Future Vision Plan og er en integreret del
af Rotary Internationals strategi.

THE FUTURE VISION - THE NEW GRANTS
MODEL
I den nye Grants model støttes store, bæredygtige
projekter, der har målbare resultater med midler fra
Rotary Foundation (World Fond). Det sker i samarbejde mellem flere Rotary klubber og/eller distrikter eller
ved samarbejde med andre organisationer.
Alle humanitære projekter, scholarships og faglige
uddannelsesteams, der støttes af Global Grants, skal
være inden for rammerne af de 6 fokusområder.

ROTARY INTERNATIONAL`s FOKUSOMRÅDER
RI’s strategi har særligt fokus på de 6 områder med
henblik på at opnå endnu bedre resultater gennem
det humanitære arbejde.
Klubber og distrikter opfordres til at have fokusområderne med i deres overvejelser, når nye projekter
overvejes.

FRED- OG
KONFLIKTFOREBYGGELSE
HJÆLP I KONFLIKTOMRÅDER

6.000 civile lemlæstes eller bliver
dræbt af landminer hvert år

Tilbyd hjælp til
marginaliserede
grupper der er udsat
for vold eller forfølgelse

Hjælp børn
der er blevet
forældreløse,
sårede eller traumatiserede som
følge af konflikt

42 millioner
mennesker
er fordrevet pga. væbnet konflikt eller forfølgelse

Mulighed
Giv nødhjælp
til flygtninge
eller internt fordrevne,
der er flygtet fra
konfliktområder

VIL I SØGE ET GLOBAL GRANT?
MÅLRET GG MOD DISSE MÅL

90 % af ofrene i væbnede konflikter er
civile, mindst halvdelen er børn

ET PAR TIPS
1.

2.

Involver lokale interessenter i hjælpearbejde, meget
gerne også kvinder, marginaliserede befolkningsgrupper og folk fra alle sider af konflikten.
Vis forståelse og respekt for lokale normer og lovgivning.
ʘ Styrk lokale fredsbestræbelser
ʘ Uddan lokale ledere i at forebygge og mægle i konflikter
ʘ Støt langsigtede fredsbestræbelser i konfliktfyldte områder

FOREBYG KONFLIKT/UNDERSTØT FRED
Mulighed
Indarbejd konfliktløsning og -mægling
i jeres serviceprojekt. Involver
lokale skoler, børnehjem,
arbejdspladser, lokale myndigheder m.fl.

Mulighed
Find kandidater
til et Rotary
Peace Fellowship

300.000 børnesoldater

Der tilbydes op til 100 stipendier om året til studier
på Rotary Peace Centers i
samarbejde med globalt
anerkendte universiteter.

- piger og drenge under 18 år - antages at være
direkte involveret i konflikter verden over

Lav projekter
der adresserer
årsager til konflikt:

Mulighed
Deltag i partnerskab og venskab

med Rotary klubber andre steder i verden.
Skab serviceprojekter til
fremme af fred og forståelse.

ET PAR TIPS
1.
2.

Sygdom, sult, analfabetisme og fattigdom.

Lav partnerskaber med Rotary Peace Fellows og andre
eksperter i konflikthåndtering.
Uddan lokale ledere i metoder til at forebygge og
mægle i konflikter. Implementere det som en naturlig
opgave for lokalsamfunds ledere.

ʘ Støt sårbare befolkningsgrupper, der er påvirket af konflikt, i særdeleshed børn og unge
ʘ Støt uddannelse og information, der er relateret til freds- og konfliktløsning

SYGDOMSFOREBYGGELSE
OG -BEHANDLING
Mulighed

SYGDOMSFOREBYGGELSE

Frem sundhedsuddannelser der

giver indsigt i hvordan sygdom spredes og kendskab
til metoder, der reducerer
risikoen for smitte.

Mulighed
Giv vaccination
mod smittefarlige sygdomme.

ET PAR TIPS
1.
2.

3.

Skab kontakt til Rotarianere, der har
lægefaglig/sundhedsfaglig ekspertise
Engager frivillige offentligt ansatte og
lægefagligt uddannede til at deltage i
vaccinationer af lokalbefolkning
Husk, at effektive tiltag er aldersrelevante, baseret på faktuel viden og
medicinske korrekte.

SUNDHED

Hvert 6. menneske
i verden har ikke råd til behandling

100 mio. mennesker

trues hvert år af fattigdom som følge af
udgifter til lægehjælp

VIL I SØGE ET GLOBAL GRANT?

ʘ Styrk kapaciteten hos lokale sundhedsfaglige kræfter

MÅLRET GG MOD DISSE MÅL

ʘ Bekæmp spredning af HIV/AIDS, malaria og andre udbredte sygdomme

UDDANNELSE

57 lande

har under 23 sundhedsfagligt uddannede pr.
10.000 indbyggere

4,3 mio.

Globalt mangles
læger, sygeplejersker, jordemødre og øvrige sundhedsfagligt uddannede

Støt kontinuerlig træning og
uddannelse af

sundhedsfagligt personale, inklusive stipendiater
og scholars.

Styrk og
udvid adgangen
til gratis eller økonomisk overkommelige
sundhedsydelser i
udkantsområder.

Distrikternes muligheder lokalt — District Grant (DG)
Distrikterne og klubberne får større beslutningskompetence de gode erfaringer, der er høstet, kan videreføre denne trai den nye Grand struktur.
dition selvom GSE fremover ikke er på programmet i Rotary
Den del af fondsmidlerne, der er beregnet for distrikterne, Foundation.
District Designated Fund (DDF) videreføres uændret.
Det nye er, at et distrikt forlods har adgang til at søge op til
halvdelen af sine DDF midler som et årligt blokbeløb.
Det er distriktet og klubberne, der har kompetencen til at
beslutte, hvilke programmer/projekter DDF midlerne skal
anvendes til.
Herved lettes adgangen til at iværksætte mindre og kortvarende DG projekter, både på lokalt- og globalt plan.

Udvekslingen kan aftales mellem to distrikter, der selv står
for planlægning og finansiering. Og distrikterne kan aftale
indbyrdes, om udvekslingen skal være énvejs eller med genbesøg, som har været det almindelige.
Det vil også være muligt for et distrikt og en eller flere klubber, at iværksætte og finansiere rent lokale projekter, der
ligger inden for rammerne af RI’s strategi men ikke nødvendigvis indenfor de 6 fokusområder.

De programmer, der kan komme på tale, skal som hovedreEt distrikt, der eksempelvis har en lang tradition for at arbejgel have en varighed, så de afsluttes i det samme Rotary år,
de med Group Study Exchange (GSE), og fortsat vil udnytte
som de er påbegyndt.

VAND OG SANITET

SANITET & HYGIEJNE

2,6 mia.
mennesker har

Adgang til sanitære forhold

med toiletter eller latriner
med skyl og forbundet til
kloakering eller andet
opsamlingsområde.

ikke adgang til ordentlige
sanitære forhold

ET PAR TIPS
1.

2.

6.000 børn dør hver dag

Undlad hightech løsninger. Enkle
løsninger er lettere at vænne sig
til og enklere at vedligeholde.
Fakta om sanitet og hygiejne:
Meget få mennesker dør af tørst,
millioner dør af vandbårne sygdomme, der kan undgås.

af diarré og relaterede sygdomme
grundet manglende basale sanitære installationer og rent vand

God hygiejne

gennem uddannelse.
Alene god håndhygiejne
med vand og sæbe kan
reducere tilfælde af diarré med op til 45 %.

VIL I SØGE ET GLOBAL GRANT?
MÅLRET GG MOD DISSE MÅL

ʘ Styrk lokalsamfunds adgang til rent drikkevand og basale sanitære
installationer.
ʘ Uddan indbyggerne i de berørte områder, så de forstår betydningen af
rent drikkevand, sanitære forhold og personlig hygiejne.

LETTERE ADGANG TIL VAND OG BEDRE VANDKVALITET
ET PAR TIPS
1.

2.

Mulighed
Regnvands
reservoir

til drikkevand, til
vanding, til overrisling
og til vedligehold af
grundvandsniveau.

Få vished for, at ny boring eller udgravning kan
sikre tilstrækkeligt rent vand - og kan vedligeholdes på stedet.
Oplæring af lokalbefolkningen sikrer ejerskab og
at løsningen er langtidsholdbar.

6 timer hver
dag - så meget tid

må kvinder i visse områder bruge på at hente
vand fra fjerne kilder

Mulighed
Brøndboring
hvor tilgængeligt
og rent grundvand
kan udnyttes.

Vandhane i
hjemmet hvor

drikkevand filtreres
keramisk eller gennem sand.

Næsten 900 mio.
mennesker

har ikke adgang til rent drikkevand

Økonomiske
løsninger

som klortabletter,
microfiltre eller andre
løsninger, som kan
forbedre vandkvaliteten.

ʘ Styrk lokalsamfunds muligheder for selv at udvikle og vedligeholde deres adgang til rent vand og god hygiejne
ʘ Støt uddannelse relateret til vand, sanitet og hygiejne som en del af projektet

MØDRES OG BØRNS SUNDHED

BØRNESUNDHED

9 mio. børn dør
Mulighed
Vaccination og
antibiotika.

hvert år inden de fylder 5
år på grund af dårlig
ernæring, mangelfuld
sundhedspleje og dårlige
sanitære forhold

Mæslinger, malaria, lungebetændelse, AIDS og diarré er de hyppigste dødsårsager for børn under 5 år.

Viderebring viden om

sund ernæring,

herunder opfordring til
amning. Børn der ammes
bliver stærkere og mindre
sårbare over for sygdom.

Mulighed

Beskyt mod HIVsmitte fra mor til
barn gennem lægekon-

trol og medicinering samt
ved anvendelse af modermælkserstatning.

VIL I SØGE ET GLOBAL GRANT?
MÅLRET MOD DISSE MÅL

ʘ Giv støtte og opbakning til studier relateret til mødres og børns sundhed
ʘ Reducer antallet af dødsfald blandt vordende mødre.
ʘ Reducer antallet af dødsfald blandt børn under 5 år.

GRAVIDITETSUNDERSØGELSE OG
FØDSEL

Graviditetsundersøgelse

kan forbedres, ved at
levere udstyr til læger
og sundhedspersonale

FAMILIEPLANLÆGNING

40 % af kvinder i
udviklingslandende undlader
svangerskabsforebyggelse

ET TIP
Vær særligt opmærksom på lokale
kulturelle forhold omkring familieplanlægning. En afbalanceret tilgang
vil forbedre samarbejdet.

1 ud af 22
kvinder dør under
graviditet eller fødsel i
Afrika

80 % af dødsfald blandt vordende

mødre kan undgås med adgang til svangerskabsundersøgelse og uddannet sundhedspersonale

ET PAR TIPS
1.

2.

Bæredygtig uddannelse
sikres når lokale kræfter
uddannes til at tage ejerskab for fremtidig træning
og uddannelse.
Indgå eventuelt samarbejde med andre organisationer, der har ekspertise på
området.

Mulighed
Adgang til familieplanlægning

med information og ressourcer. Adgang til disse muligheder kan reducere dødsfald
blandt vordende mødre med

ʘ Styrk mødres og børns adgang til basale
sundhedsydelser og uddannet sundhedspersonale.

Mulighed
Styrk uddannelse
gennem akkrediteret undervisning af sundhedsfagligt personale

GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE OG
BEKÆMPELSE AF ANALFABETISME

UDDANNELSE AF LÆRERE
Mulighed
Sørg for

læreuddannelse, undervisningsplaner og
midler til skolen.

31 % af lærerne
i de ældste klasser i fattige
lande er ikke uddannet til at
undervise

ET PAR TIPS
1.

2.

Etabler vedvarende kontakt med lærerne for derigennem at sikre, at de også i fremtiden har adgang
til efteruddannelse og de nyeste undervisningmaterialer.
Samarbejd med skolemyndighederne om læreuddannelse og efteruddannelse.

VIL I SØGE ET GLOBAL GRANT?
MÅLRET MOD DISSE MÅL

Uddan lærerne.

Udsend et hold professionelle, der kan uddanne lærerne.
Et såkaldt
Vocational Training Team.

ʘ Skab sikkerhed for, at børn har adgang til grundlæggende undervisning.
ʘ Reducer ulighed mellem kønnene i uddannelsessystemet.
ʘ Styrk og udvid den voksne befolknings læse– og skrivefærdigheder.

Mulighed
Frivillig hjælp
i klassen

HJÆLP TIL STUDERENDE

eller i lektiecafé.

Mulighed
Forøget fremmøde

kan styrkes og sygdomsrelateret fravær modvirkes ved at
sikre skoler adgang til rent
drikkevand, ordentlige sanitære faciliteter og ved at sørge for skolemadsordninger.

Mulighed

75 mio. børn

heraf 41 mio. piger, har ikke
adgang til uddannelse

Mulighed

Koncentreret
gruppelæring er en økonomisk og effektiv metode til
indlæring for både børn og
voksne. Introduceret af Rotary
mange steder i verden med
stor effekt.

677 mio. over 15 år er

Nye metoder

analfabeter

til af forbedre læsefærdighederne, tilpasset
helt lokale behov.

ET PAR TIPS
1.

Mulighed
Etabler mentorprogram

for elever eller studerende i lokalområder.

2.

Skab forståelse for at fjerne de barrierer, der
er en hindring for især pigers adgang til uddannelse. Kendte barrierer kan være kulturelt
betingede, ofte henvisende til sikkerhed og til
familiens behov for, at piger tager del i husholdningen.
Involver elever, forældre, lærere og lokale
ledere for at få optimal opbakning i det lokale
samfund I vil hjælpe.

ʘ Styrk lokalsamfunds kapacitet til at levere grundlæggende uddannelse for at modvirke analfabetisme.
ʘ Støt studier relateret til grundlæggende uddannelse og læringsmetoder.

SAMFUNDSMÆSSIG OG
ØKONOMISK UDVIKLING
Partnerskab med
lokale udbydere af
Micro lån

INDKOMST OG OPSPARING

for at give adgang til Micro
finansiering og finansieringsrådgivning til lokale iværksættere.

Mulighed

190 mio. mennesker

Mobil bank.

Styrk mulighederne for at
udføre pengetransaktioner via
mobiltelefon. Lokalsamfund
uden pengeinstitutter kan
især få nytte af mobile
banking.

har optaget Micro lån

ET PAR TIPS
1.

2.

VIL I SØGE ET GLOBAL GRANT?
MÅLRET MOD DISSE MÅL

Ved i videst muligt omfang at købe varer og tjenesteydelser lokalt, er jeres projekt medvirkende til en øjeblikkelig
stimulering af den lokale økonomi og I undgår unødige
fragtomkostninger.
Skab et blivende engagement hos lokale Rotarianere. De
har handlemuligheder når lokale barrierer for udvikling
skal identificeres.

ʘ Identificer og støt mulighederne for relevant produktivt arbejde, især for
de unge.
ʘ Støt studier relateret til økonomisk og samfundsmæssig udvikling.

JOBSKABELSE OG IVÆRKSÆTTERÅND

1,4 mia. mennesker - hvoraf

næsten halvdelen har beskæftigelse - lever for
under 1,25 dollar om dagen
Samarbejde med

lokale kooperativer

der kan levere træning,
uddannelse og fællesfaciliteter
til deres medlemmer.
Bidrag med et

Vocational training
team
Mulighed

der kan træne og undervise i
discipliner som forretningsplan, bogholderi og regnskab
etc.

Etabler nye

lokale kooperativer

som kan medvirke til at skabe
vækst i såvel produktion som
lokal afsætning.

Mulighed
Udbyg faglig træning og uddannelse. Even-

tuelt med muligheder for jobs
i lokale non-profit organisationer.

ʘ Styrk iværksætterånden i befolkningen generelt og blandt lokale ledere - især med fokus på kvinder.
ʘ Opbyg kapaciteten af lokale organisationer og netværk, der kan styrke den økonomiske udvikling.

YDERLIGERE INFORMATION
Rotarys fokusområder: www.rotary.org/areasoffocus
The Rotary Foundation—New Grants Model: www.rotary.org/grants
Rotary International Strategi: www.rotary.org/strategicplan
www.learn.rotary.org - med medlemslogin findes et hav af ressourcer
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