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Et klubprojekt: Tandbørster
Dyrehaven Rotary Klub har støttet indkøb af tandbørster til 
Filippinske skolebørn. Mange børn har svært skadede tæn-
der og dermed tandpine, hvilket gør det vanskeligt for dem 
at følge skolegangen, så udover bedre tandhygiejne, sikrer 
projektet at børnene kan passe deres skolegang.

Eksempler på projekter
Kampala Skole, Kunstskole, Tur for springgymnaster, Spejderbålkap-
per,  Litauisk ungdomslejr, Fodboldcenter  i Zambia, Socelleanlæg i 
Gambia, Crowd Funding, Natteravnene, Orangutanger, Ambulancer 
til Nepal, Skoleuniformer, Sansehave, Naturoplevelsesudstyr,  Sahe-
li Center i Indien, Integration af nydanskere, Skoleprojekt i Nepal, 
Universitet for piger i Pakistan, Uddannelsesprogram i Burundi, 
Noder til Baggårdsband, Arbejdsparatheds kursus, Lektiecafé, 
Skaterområde, Sanseskov, Voldsramte børn, Sanitære installatio-
ner i Uganda, Lift til kørestolsbrugere, Hjælp til trængende børn, 
Hospice, Julekurve, Vand i Sierra Leone, Team Herning cykling, 
Uddannelse vand og sanitet, Bagehus og ovne,  Sponsorpas, 
Scenelys, Legestativ på Julemærkehjem, Skoleprojekt i Tanzania, 
Udstyr til Red Barnets Juniorklub, Medicinudstyr til Tanzania, 
Vandprojekt i Kosovo, Vippefyr, Solcelleanlæg i Kenya, Vaskema-
skine til  desinficering, Hjertestarter, Skaterampe, Arrangement på 
Asylcenter, Water Mission Uganda, Ambulancer til Nepal, Trøjer 
til Team Rynkeby-Paris, Legehjørne til børnehospice, Bad og toilet 
på børnehjem i Tanzania, Kunst på Hospice, Water and sanitation 
and education Uganda, Water and sanitation i Benin, Tandemcykel 
til blinde og svagtseende, Komfur og rygerepos til SIND-huset, 
Lydanlæg til Frivillighuset, Cykler/Ipads til børn via voksenvenner, 
Transportudgifter til materiel til uddeling, Modermælksbank i 
Paraguay,  Sommerlejr i Armenien, Børnefødselsdage.

INNOVATIV TÆNKNING
De danske Rotaryklubber har gennem næsten 50 år udtænkt 
og gennemført mange projekter, som med støtte fra Rotary 
Danmarks Hjælpefond har haft stor betydning for udviklingen 
i lokale samfund   i både ind  og udland.

Giv et bidrag så vi kommer endnu bredere ud og hjælper dér, 
hvor der er allermest brug for det. 
Gå ind på www.rotary.dk og se de mange projekter, der alle-
rede har opnået støtte. Og ikke mindst – klik på bidragsknap-
pen og vælg din støttemåde



Hvad er 
Rotary Danmarks Hjælpefond
Rotary Danmarks Hjælpefond (RDH) blev formelt oprettet ved 
beslutning i Rotary Danmarks Råd den 5. juni 1969.
Rotary Danmarks Hjælpefond er en dansk fond, som yder 
støtte til løsning af humanitære, kulturelle og andre sam-
fundsgavnlige opgaver i Danmark og internationalt.
Fonden er desuden en katastrofefond, som kan sætte ind, 
hvor hurtig hjælp er nødvendig.
Hjælpefonden blev ved fundats af 1994/95 ændret til en fond, 
der er godkendt af Civilretsdirektoratet.
Rotary Danmarks Hjælpe fond er godkendt som fradragsberet-
tiget organisa tion af SKAT. (Ligningslovens §8A og §12 stk. 3).

Et landsprojekt: Filippinerne
Umiddelbart efter, at tyfonen Haiyan i november 2013 
ramte Filippinerne og forårsagede voldsomme ødelæggelser, 
startede Hjælpefonden en landsindsamling. Den resulterede 
i 1.250.000 kr., som er gået til genopbygning af San Jose 
Elementary School i Ormoc City. Skolen har 891 elever og 25 
klasseværelser, hvoraf 8 klasseværelser var totalt skadede og 
17 delvist skadede.

Hvordan kan jeg hjælpe?
Alle frivillige bidrag til RDH er fradragsberettigede – i 2015 op 
til 15.000 kr. pr. person.
Har du lyst at hjælpe? Så gå ind på www.rotary.dk, klik på 
bidrag yderst til højre i den blå bjælke, og du vil blive guidet 
gennem de forskellige støttemuligheder.

ENGANGSSTØTTE
Hvis du vil støtte med et beløb en enkelt gang, så klik på den 
blå tekst under engangsstøtte og du vil blive sendt videre til 
en formular, hvor du kan betale med Dankort og alle inter-
nationale kreditkort. Felter markeret med * SKAL udfyldes. 
Ønsker du automatisk indberetning til skattevæsenet for at få 
fradrag, skal CPR eller CVR nr. udfyldes.

LØBENDE STØTTE 
Hvis du vil støtte med et fast beløb periodisk, så klik på den 
blå tekst under løbende støtte og du bliver sendt videre til en 
side, der vil oprette betalingerne i Betalingsservice automatisk.

NETBANK 
Hvis du eller klubben hellere vil overføre et beløb via netbank, 
så er Hjælpefondens kontonr.: 3574 10845963 (Danske Bank)

MOBILE PAY 
Du kan også benytte ”Mobile Pay” på nr. 42 68 69 90

Hvordan får vi støtte til et  
projekt?
Ansøgning om støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond skal 
foregå gennem en dansk Rotaryklub eller et dansk Rotary- 
distrikt. Såfremt en Rotaryklub eller distrikt har et projekt, 
som kan henføres til et eller flere af de i Rotary Danmarks 
Hjælpefonds fundats nævnte formål, indsendes ansøgning 
med præsidentens eller guvernørens underskrift til for- 
manden for Rotary Danmarks Hjælpefond eller respektive  
distriktsrepræsentant i forretningsudvalget. Projektet beskri-
ves så detaljeret som muligt. Se mere på www.rotary.dk under 
Programmer og gå til Hjælpefonden og tryk på Ansøgning

Alle rotarianere betaler i dag et tilskud til Rotary Danmarks 
Hjælpefond. Beløbet indgår i distriktets budget, som vedta-
ges på distriktets PETS eller instruktionsmøde. Men hvorfor 
ikke få nogen af de indbetalte midler tilbage? Gå i gang med 
et godt projekt og søg derefter om støtte fra Hjælpefonden.

“Det er kun fantasien,  
der sætter grænsen for, 
hvilket projekt din klub 

skal i gang med.  
Slip fantasien løs ”

Andre støttemuligheder
Har Hjælpefonden sagt OK til jeres projekt, så er vejen åben 
for at søge endnu flere midler via distriktet og Rotary Foun-
dation. Så hvorfor vente?
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