
  Polio Plus/End Polio Now         
 
I distrikt 1450 vil vi gerne have fornyet fokus på Rotarys mål nr. 1: 
 

          End Polio Now. 
Til det vil vi gerne samle en lille gruppe af medlemmer, der har lyst og tid til at komme med ideer til, 
hvordan vi igen kan skabe motivation og engagement blandt klubberne og medlemmerne til at lave 
arrangementer til fordel for End Polio Now. 
 
Som der står på Rotary Danmarks Hjemmeside er: 
 

     Udryddelsen af polio er ikke en mulighed, men en forpligtelse. 
 

Som distrikts End Polio coordinator forestiller jeg mig, at der i hvert AG-område må kunne findes 1-2 
medlemmer, der har lyst og interesse i at arbejde med at støtte klubberne med gode ideer, så vi i D-1450 
virkelig kan få samlet godt med midler til EPN og gerne samtidig få gode oplevelser rundt om i klubberne. 
 
Jeg forestiller mig, at vi kunne være 4-8 medlemmer, der kunne mødes 1 gang eller 2 og dels brainstorme 
på gode ideer og dels samle de gode ideer, der allerede er afprøvet med gode resultater.  
Herefter kan vi udarbejde en oversigt, en værktøjskasse som stilles til rådighed for klubberne.  
Endvidere tænker jeg, at vi måske også kan være klubbernes ressourcepersoner, hvis det kniber med tid og 
overskud. 
 

Vil du være med?  
Så kontakt mig på dg1450-1213@rotary.dk snarest muligt, så vi kan få mulighed for at mødes lige efter 
sommerferien. 
 

Første mål kunne være, at finde en rigtig god ide, der kan gennemføres på World Polio Day den 24. 
oktober. En ide, som flertallet af distriktets klubber vil kunne sige ja til og som tillige involverer borgere 
udenfor Rotary. 
 
Et andet mål kan være at motivere alle medlemmer til, at blive medlem af Polio Plus Society. 
Polio Plus Society er ukendt for de fleste medlemmer. For at blive medlem skal hver enkelt forpligte sig til, i 
en årrække, helst indtil polio er udryddet, at betale minimum 100 USD/ år (i dagens kurs 693 kr.) 
 
Tænk Tanken: at hvis vi alle (ca. 1690) medlemmer i D-1450 blev medlem af Polio Plus Society, ville vi hvert 
år, tilsammen yde et tilskud til bekæmpelsen af Polio på 1.169.480 kr.  
Det vil da virkelig være noget der batter! Og HUSK Bill og Melinda Gates Fond dobler op! 
 
Jeg hører også meget gerne fra klubber, der har afholdt gode arrangementer, der har givet såvel et godt 
bidrag som været en god oplevelse i klubben. Meget gerne ideer, hvor vi samtidig sætter spot på EPN i 
lokalbefolkningen. 
 
Varme hilsener fra din End Polio Coordinator Jette Lund, DG2012/13, Horsens Vestre. 


