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Kommunikationskampagne for Rotary distrikterne 1440, 1450,
1470 og 1480
De fire Rotary distrikter i Danmark, 1440 (Nordjylland + Færøerne),
1450 (Midtjylland + Samsø), 1470 (Nordsjælland + København +
Bornholm + Grønland) og 1480 (Syd-Vestsjælland + Møn + Falster
+ Lolland) har ved ansøgning hos Rotary International, opnået en
større bevilling til gennemførelse af en kommunikationskampagne i
de fire distrikter. Herefter kaldet ”De fire distrikter”
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Tiltrækning af nye medlemmer. Rotary i de fire distrikter
kæmper med at skaffe nye medlemmer til en række af de
lokale Rotary-klubber og dermed til de fire Rotary distrikter
som sådan
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2.

Øgning af medlemmernes diversitet. Gennemsnitsalderen er
for høj, og der er for få kvinder

I det følgende er der opsummeret elementerne i den planlagte kommunikationskampagne.

Efter De fire distrikters vurdering bør tilgangen på den ene side
være en markant skærpelse af De fire distrikters relevans, både for
de enkelte medlemmer (potentielle såvel som nuværende), gennem
en redefineret storytelling; og på den anden side en markant øgning
af De fire distrikters synlighed i medierne, såvel de traditionelle,
analoge medier (print, radio og tv) som de nye, digitale og sociale
medier. Formålet med den øgede synlighed er frem for alt at formidle den nye storytelling på en bred vifte af platforme.

Kommende
arrangementer

20-11 Thanksgiving

Ydelser
Kampagnens ydelser skal indeholde (eventuelle underleverandører
skal afregnes internt af tilbudsgiver):
•

Udførelse af en PR-kampagne, se detaljer nedenfor.

•

Produktion af videomateriale, der kan bruges i såvel
pressearbejdet som spredes viralt på sociale
medieplatforme.

•

Online-kampagne, evt. udført i samarbejde med en
underleverandør.

Læs resten af det spændende projekt, tryk her
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Deltagelse i Rotary International Convention Sydney
1. – 4. juni 2014
Sydney Opera House
Premiereminister for New South Wales Barry O’Farrell
G’Day fra Sydney
Premiereminister for New South Wales Barry O’Farrell opfordrer alle
rotarianere fra hele verden til at deltage i Rotary International 105.
Convention i Sydney i dagene fra 1. til 4. juni 2014. Barry O’Farrell er sikker på at I vil elske Sydney, uanset om det er første gang i
kommer der, eller hvis I er regelmæssig besøgende.
Sydney præsenterer en unik blanding af verdensklasse, kulturelle
aktiviteter, fantastiske naturlige attraktioner og naturligvis første
klasses spisning og shopping. De lokale virksomheder er levende
og nyskabende. Samfundet er mangfoldigt og imødekommende.
Sydney er en venlig by, der består af næsten 200 folk fra hele verden, og er blevet kåret som en af verdens bedste byer at leve i.
Barry O’Farrell er selv rotarianer og ved, at Rotary har en stærk
placering i Australien. I virkeligheden er der mere end 1.100 klubber,
der står for og gennemfører mange programmer og projekter, målsat til at forbedre leveringen af sundhedsydelser, støtte udviklingen
af uddannelse og arbejde hen imod bekæmpelse af fattigdom både
i Australien og i den øvrige verden. Dette er værdifuldt og meningsfuldt arbejde, der giver positive resultater til globale fællesskaber.
Sydney er stolt af og glad for at være vært ved Rotary International
Convention 2014, og ser frem til at byde alle velkommen til Sydney og New South Wales. Den internationale Convention giver en
fantastisk mulighed for at rotarianere mødes med ligesindede rotarianere. Lad Sydney være jeres hjem under opholdet næste år, og
rejs ned og opdag byen Sydney og staten New South Wales skjulte
perler og opnå oplevelser og venskaber, der vil vare hele livet.
Rotary distrikt 1470 har taget initiativ til, at alle rotarianere fra de
fem nordiske lande, kan komme på tur nordover i Australien, umiddelbart før deltagelse i Convention Sydney 2014.
Der tilbydes en tur på 7 dage og en tur på 15 dage. Det er Helsinge
Rejsebureau som er ansvarlige for de 2 turtilbud, så tryk her og se
tilbud og beskrivelse af rejseforløbene og kontakt Helsinge Rejsebureau for tilmelding. Rotarianere se frem til at mødes med hinanden
ved Convention i Sydney Olympic Park, June 1-4 2014.
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Ansøgning om guvernørposten i RI Distrikt 1470
for Rotary året 2016-17.
Så er det blevet tid til, at I respektive Rotary klubber i RI Distrikt
1470 skal tage stilling til, at finde frem til personer i jeres Rotary
klubber, der vil stille op til posten som guvernør for RI Distrikt 1470 i
Rotary året 2016-17.
Tryk her og læs mere om ansøgningsfacon.

Team Rotary Hillerød – På cykel fra Hillerød til Paris

Link til: Ansøgning om
Guvernørposten
Link til: Team Rotary
Hillerød

Hillerød Christian IV Rotary Klub har igangsat et meget flot projekt,
som er målsat til at skabe hjælp til sociale formål i Hillerød Kommune.
Hillerød Christian IV Rotary Klub skriver:
”Vi vil i samarbejde med Frivillig Centret i Hillerød lave en pulje
hvor foreninger kan søge om midler, der skal bruges med sociale
og sundhedsmæssige aktiviteter for øje i Hillerød Kommune. Disse
aktiviteter må meget gerne være målrettet mod socialt udsatte grupper. Aktiviteterne i de frivillige sociale foreninger omfatter bl.a. anonym rådgivning, krisehjælp, samvær aktiviteter, sorggrupper, frivillige voksenvenner, oma.
Efter sommerferien 2014, vil der blive nedsat et udvalg der kan
bevilge penge til sådanne aktiviteter. Udvalget vil bestå af 2 fra Hillerød Christian IV Rotary Klub og 2 udpegede fra Frivillig Centret i
Hillerød. Målet for puljen er 250.000 kr. i 2014.
Hvorfor Team Rotary Hillerød
Læs meget mere om dette projekt, tryk her.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Bent Michael Nielsen
dg1470-1314@rotary.dk
Layout og Produktion
Just Hartoft
just@hartoft.dk
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Samarbejde mellem Rotary og Ingeniører uden Grænser
I det nye op sæt omkring Rotary Foundation lægges der vægt på,
at Rotary indgår samarbejdsaftaler med andre NGO organisationer,
med sigt at opnå større og bedre resultater med de projekter som
Rotary tager andel i.
Med det udgangsgrundlag har Rotary Distrikt 1470 taget kontakt til
henholdsvis Ingeniører uden Grænser og Water Survival Box.
Ingeniører uden Grænser
”Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation, der gennem visionen ’et liv efter overlevelse’ søger at genetablere livsbevarende foranstaltninger for mennesker i nød. Vi arbejder
i katastrofeområder og sikrer hurtigst muligt adgang til rent drikkevand, ordnede sanitære forhold og tag over hovedet. IUG yder også
hjælp og støtte til projekter i udviklingslande hvor medlemmernes
tekniske viden kan afhjælpe nød og bekæmpe fattigdom.
IUG ledes af en medlemsvalgt formand og bestyrelse. Organisationen blev startet i 2001 og er nu vokset til mere end 850 medlemmer, heraf knap 250 studerende. Vi er en non-profit organisation
og finansieres udelukkende via medlemmernes kontingenter og de
bidrag, som offentlige og private donorer yder. IUG’s sekretariat er
bemandet med to deltidsansatte, en sekretariatsleder og en international koordinator med primært fokus på IUG’s projektopgaver.
Sekretariatet bi stås af mere end 50 frivillige aktive medlemmer.
Vores hovedkontor er placeret i centrum af København og vi har pt.
Lokalafdelinger i Aalborg, Århus og København.
Vores Vision
Med udgangspunkt i ingeniørmæssig og teknisk ekspertise samarbejder IUG med andre nødhjælpsorganisationer om at yde livsbevarende hjælp til mennesker i katastroferamte områder. IUG yder
desuden teknisk, humanitær bistand ved projekter, som kan afhjælpe nød.
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Den daglige ledelse
IUG har 3 indsatsområder: Beredskabet, projektgruppen herunder
produktudviklingsgruppen og lokalafdelingerne. Den daglige administration forestås af IUG’s sekretariat, en sekretariatsleder Christina
Hennings og international koordinator, Dorte Lindegaard Madsen.
Såfremt du har spørgsmål til IUG’s arbejde, er du meget velkommen
til at ringe på telefon 70 27 40 06 mellem kl. 9 og 15.”
Water Survival Box
The Water Survival Box er en international velgørende katastrofehjælp, der giver
livreddende forsyninger til familier der
har mistet alt, og som de behøver for at
overleve.
The Water Survival Box består af en forstærket 54 liter plastbeholder, der anvendes til beholder for vand, når den er tømt for diverse
overlevelsesudstyr. Indholdet er en filtrerings pakke, og herunder
klortabletter, nok til en familie på 4 for 4 måneder, plus væsentlige
overlevelse udstyr som krus, gryder, spiseskåle, bestik, antiseptisk
spray, bomulds-materialer, nål og tråd, grundlæggende værktøjer
plus en presenning som kan give grundlæggende ly.
The Water Survival Box leveres i forskellige typer alt afhængig af
type af katastrofe, ofres behov, resterende infrastruktur og klimaforhold.
Produktet skræddersyes til det enkelte katastrofeområde, så det
målrettes det umiddelbare behov for at skabe godt drikkevand, passende mad at spise og gode betingelser for madlavning.
Boksene er tilgængelige fra lager, og alle med nyt indhold af høj
kvalitet. Alle genstande kan holde til minimum seks måneders daglig
brug.
Prisen for en Water Survival Box er 150 £ svarende til ca. 1.500
danske kroner.
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The Water Survival Box fordeler bokse verden rundt, og arbejder
tæt sammen med lokale organisationer, internationale hjælpeorganisationer som f.eks. Ingeniører uden Grænser og en række Rotary
klubber over hele verden.
Indkøb af boxe kan foretages ved indbetaling af 1.500 danske
kroner pr. stk. på bankkontoen reg.nr. 5050 (Jyske Bank Helsingør)
kontonr. 0001 514 363.
The Water Survival Box forvaltes af Rotary Club of Chelwood Bridge
i England.
Målsætning for samarbejdet mellem Rotary og Ingeniører uden
Grænser
Målet er at få uddannet Ingeniører uden Grænser til at være professionelle i at håndtere boxe fra Water Survival Box, ude på steder
hvor hjælpen er størst.
Rotary vil være behjælpelige med at få uddannet personer i Ingeniører uden Grænser og så ellers få samlet et passende antal boxe
sammen klar til levering, når behovet opstår.
Derfor ser Distrikt 1470 frem til, at alle klubber i distriktet køber
en box hver, så vi vil være leveringsdygtige med mindst 70 boxe
inden for kort fremtid. En box kost blot kr. 1.500 og kan købes
ved indbetaling af beløbet på bankkontoen
reg.nr. 5050 kontonr. 0001 514 363.

01.06- 04.06-2014
Convention iy
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______________________________________________________

Støt hjælpefonden
Rotary Danmarks hjælpefond kunne godt bruge en hjælpende hånd.
På Rotary Danmarks hjemmeside www.rotary.dk, er der nu sat en
knap ind.

Tryk på knakken
Trykker I på denne kan I give et bidrag til Rotary Danmarks hjælpefond.
I kan vælge at give et engangsbeløb, eller et beløb der trækkes en
gang om måneden, i kvartalet eller en gang om året.
Det er blevet så nemt at hjælpe Rotary Danmarks Hjælpefond, og de
trænger til hjælp, så der er penge til alle vores projekter i distriktet.
Det I yder kan I tilmed få skattefradrag for. Tast blot jeres CPR nummer ind på blanketten, så sker det hele automatisk.

Støt Rotary Danmarks hjælpefond tryk på denne tekst.
Jens van der watt
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