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- Interact är en klubb för ungdomar i åldern 12-18 år som går samman för a? hjälpa
Cll med förbä?ringar i sina skolor eller samhällen. Interactmedlemmarna hjälper
andra, utvecklar ledaregenskaper och får nya vänner.
- Tillsammans med sina Rotarysponsorer genomför Interactklubbarna minst två
serviceprojekt per år – e? för a? hjälpa samhället och e? för a? främja internaConell
förståelse. (RI:s policysamling 41.010.)
- En Interactklubb bildas, sponsras och vägleds av Rotaryklubbar som ﬁnns inom
distriktets gränser. Alla Interactklubbar måste sponsras av minst en Rotaryklubb.
- Rotary InternaConal måste cerCﬁera alla Interactklubbar och alla sponsorklubbar
måste Cllhandahålla årliga uppdateringar om Interactklubben, inklusive
Interactklubbens president, Rotarian adviser eller faculty adviser, varje år.
Interactklubbarna kan vara knutna Cll en skola eller Cll e? samhälle. (RI:s
policysamling 41.010.)
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Deltagare kan uTorma utbyten som kombinerar deras professionella mål med e?
humanitärt projekt.
Vad är fördelarna?
Skapa kontakter med serviceinriktade samhällsledare i e? annat land
Lära e? annat språk
Bygg professionella färdigheter och få internaConell erfarenhet
Res och uTorska en ny kultur medan man ger Cllbaka genom service
Hur är e? utbyte?
Med värd-distriktet planeras akCviteter som kan omfa?a nätverkande,
relaConsbyggande, humanitär service, professionell utveckling och
ledarskapsutbildning.
Utbyten:
Från några veckor Cll sex månader
Kan ordnas för individer eller grupper
Behöver inte vara ömsesidigt
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Hur mycket kostar det?
Kostnaderna varierar beroende på rotaryklubb eller distrikt. För a? minska
kostnaderna Cllhandahåller Rotary-medlemmar oaa boende hos vördfamilj, ordnar
kostnadsfria prakCk- eller jobbskuggningsprogram och erbjuder annat ekonomiskt
stöd.
Hur ansöker man?
Universitetsstudenter och yrkesverksamma upp Cll 30 år - inklusive nuvarande och
Cdigare Rotaractors och Cdigare Interactors, Rotary Youth Leadership Awardsdeltagare och Youth Exchange-studenter - uppmuntras a? ansöka. Man behöver inte
vara medlem i Rotary för a? delta i e? utbyte.
Även om varje Rotary-klubb bestämmer sina egna behörighetskriterier, bör alla
deltagare visa e? starkt engagemang för service och Rotarys ideal.
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- En Rotary-samhällskår, eller RCC, är en grupp män och kvinnor som inte är
rotarianer men som delar Rotarys engagemang för serviceinsatser.
- Under ledning av en sponsrande Rotaryklubb arbetar engagerade kårmedlemmar för
a? med egna kunskaper och insatser förbä?ra livskvaliteten på sina hemorter.
- RCC-programmets mål är
1) a? uppmuntra enskilda Cll a? ta ansvar för a? förhållandena i deras by, grannskap
eller samhälle förbä?ras
2) a? respektera och erkänna värdet av alla samhällsnyfga sysselsä?ningar
3) a? organisera verksamhet som syaar Cll hjälp Cll självhjälp och gemensamma
insatser för a? höja livskvaliteten
4) a? uppmuntra människor Cll a? utveckla sin fulla potenCal, inom det lokala
kulturmönstrets och samhällets ramar. (RI:s policysamling 41.030.)
- Medlemmarna i en samhällskår ska utgöras av vuxna personer av god karaktär och
med potenCell ledarförmåga. Män och kvinnor som bor, arbetar eller studerar i eller i
närheten av samhällskårens ort kan bli medlemmar. (RI:s policysamling 41.030.)
- En RCC-kår kan endast bildas i e? Rotaryland eller geograﬁskt område. En
samhällskår bildas, sponsras och vägleds av en eller ﬂera Rotaryklubbar som ﬁnns i
samma land eller geograﬁska område som samhällskåren och inrä?as eaer det a?
guvernören ge? si? godkännande, vilket kan ske först eaer a? RI ge? si? Cllstånd och
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erkännande. Samhällskårens fortsa?a existens är beroende av Rotaryklubbens (eller
Rotaryklubbarnas) fortsa?a sponsring och fortsa? erkännande av RI.
- Rotarys klubbar och distrikt ska stödja Rotarys samhällskårer på följande sä?:
• Rotarys samhällskårer ska främjas som e? bra och prakCskt hjälpprogram som kan
ha posiCva eﬀekter för lokalsamhället. PublikaConer, video, internet,
klubbpresentaConer och andra metoder ska användas.
• Samhällskårer ska föreslås och uppmuntras i underrepresenterade områden och
RCC- programmets omfa?ning på så vis utvidgas.
• Starka band ska knytas mellan samhällskårer och deras sponsrande Rotaryklubbar.
• Rotaryklubbar ska föreslås Cllsä?a en RCC-kommi?é.
• Samhällskårer ska rekommenderas välja hållbara verksamheter och projekt
baserade på en grundlig bedömning av de konkreta samhällsbehoven.
Kårmedlemmarnas kompetens ska dessutom Cllvaratas.
• För a? säkra projektens långsikCga framgång ska god projektledning stödjas inom
samhällskårerna.
• Samhällskårer ska uppmuntras ta kontakt med frivilligorganisaConer,
samhällsorganisaConer och lokala myndigheter för eventuella samarbeten och
stödinsatser i samband med samhällsutvecklingsiniCaCv. (RI:s policysamling
41.030.1.)
Det ﬁnns ﬂer än 6 400 RCCs i 76 länder (2017).
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Rotarys vänskapsutbyte är e? program som ger rotarianer och deras familjer
möjlighet a? besöka rotarianer i andra länder i deras hem för a? på så sä? bidra Cll
internaConell förståelse, goodwill och fred i världen genom kontakter mellan
människor från olika länder. (RI:s policysamling 41.040.)
Det ﬁnns två typer av vänskapsutbyte:
1) Gästutbyte – enskilda rotarianer, som kan åTöljas av familjemedlemmar, Cllbringar
några dagar i en rotarians hem i e? annat land.
2) Grupputbyte – fyra Cll sex rotarianer besöker Cllsammans med sina livskamrater
ﬂera orter i e? värddistrikt i upp Cll en månad.
Båda typerna samordnas av en distriktskommi?é för vänskapsutbyte, utan kostnad
för RI.
Distrikt uppmuntras a? arrangera utbyten där gäster och värdar har samma yrke.
Rotarianer uppmuntras a? arrangera vänskapsutbyten i samband med RI ConvenCon.
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Ungdomsutbytet är e? strukturerat RI-program som ger ungdomar i åldern 15-19 år
möjlighet a? besöka eller studera i e? annat land än det egna. Om lagar och
förordningar
i de speciﬁkt berörda länderna Cllåter och de deltagande klubbarna och distrikten är
överens om de?a, kan äldre deltagare också komma ifråga.
Det ﬁnns två typer av ungdomsutbyten:
• Lång0dsutbyten ger utbytesstudenter möjlighet a? studera i e? annat land
under e? läsår.
• Kor4dsutbyten ger utbytesstudenter möjlighet a? besöka e? annat land
under så kort Cd som några veckor. T ex Sommarutbyte Cll annat land i 2-3 veckor (1518 år) Sommarläger Cll annat land i Europa i 1-3 veckor (15-24 år).
Sverige har under e? antal år haa en unik möjlighet a? skicka studenter a? studera
e? år i staten Georgia i USA eaer gymnasiet via det sk Georgias0pendiet.
Alla utbytesstudenter måste ansöka där de bor och sponsras av en Rotaryklubb på
hemorten. Föräldrar eller målsmän förväntas betala sjukvårds-, olycksfalls- och
ansvars- försäkring och stå för resekostnader tur och retur Cll det mo?agande
distriktet. Utbytesstudenternas värdfamiljer förväntas ge dem mat och husrum och
det mo?agande eller utsändande distriktet ska betala alla utbildningskostnader och
även ge utbytesstudenter under långCdsutbyten en lämplig summa i månadspengar.
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Utbyten ordnas genom överenskommelse mellan sponsrande och mo?agande distrikt
och förväntas ske i båda riktningarna.
För alla program för ungdomsutbyte på klubb-, distrikts- och ﬂerdistriktsnivå gäller a?
risker ska avvägas och ansträngningar göras för a? på rä? sä? skydda eller hantera
alla fall som görs gällande av fysiska, sexuella eller känslomässiga övergrepp som
berör programdeltagarna. Dessutom ska klubbar och distrikt informera sig om
rä?släget beträﬀande ansvar och inhämta råd för a? teckna ansvarsförsäkring innan
de startar ungdomsutbytesakCviteter.
Guvernörerna uppmuntras utse distriktsämbetsmän eller distriktskommi?éer för
ungdomsutbytet och inkludera Cllträdande guvernörer som ledamöter i dessa
kommi?éer. Distriktens ämbetsmän eller kommi?éer för ungdomsutbytet står under
överinseende av respekCve guvernörer. (RI:s policysamling 41.060.)
Cer0ﬁering av ungdomsutbytet
Som förutsä?ning för a? kunna delta gäller a? alla klubb- och distriktsprogram för
ungdomsutbyte måste överensstämma med RI:s riktlinjer för barns och ungdomars
säkerhet och övriga krav. Endast cerCﬁerade distrikt kan delta i ungdomsutbytet och
distrikt som genomför utbyten med icke-cerCﬁerade distrikt sä?er sin egen
cerCﬁering på spel. (RI:s policysamling 41.060.)
Totalt cirka 9 000 utbytesstudenter per år (2017).
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RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) är e? ledarutvecklingsprogram som anordnas
på klubb-, distrikts- eller ﬂerdistriktsnivå. Även om deltagarna får vara i vilken ålder
som helst, fokuserar de ﬂesta evenemang på elever på gymnasiet, universitet eller
unga vuxna (åldern 14-30 år).
Rotarianer kan använda RYLA för a? engagera ungdomar i riskzonen, återanknyta
med Rotaryalumner eller för a? Cllhandahålla vägledning för unga yrkesarbetande för
a? de ska bli ansvarsfulla ledare. (RI:s policysamling 41.050.)
RYLA-program ska ges en huvudinriktning som omfa?ar följande ämnen:
1) Ledarskapets grunder
2) ECk för posiCvt ledarskap
3) KommunikaConsförmågans betydelse för eﬀekCvt ledarskap
4) Problemlösning och konﬂikthantering
5) Vad Rotary är och vad Rotary gör för lokalsamhället
6) Bygga upp självförtroende och självaktning
7) Gå igenom vad det innebär a? vara medborgare i samhället och i världen genom
a? ta upp lokala problem och lösningar som överensstämmer med lokala seder och
bruk (RI:s policysamling 41.050.3.)
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Globala nätverksgrupper är grupper av enskilda rotarianer från ﬂera länder som
Cllsammans inriktar sig på e? gemensamt ämne eller intresse. Globala
nätverksgrupper inkluderar Rotarys kamratskapsgrupper och Rotarys
ak0onsgrupper.
För alla globala nätverksgrupper gäller följande:
1) All verksamhet måste genomföras oberoende av RI men i harmoni med RI:s
riktlinjer, inklusive användningen av Rotarys märken.
2) En grupp får inte utny?jas för a? främja religiös övertygelse, poliCska frågor eller
andra organisaConer.
3) RI:s erkännande av en nätverksgrupp medför inte på något sä? lagliga, ﬁnansiella
eller andra förpliktelser eller ansvar för RI, e? distrikt eller en klubb.
4) En grupp får inte agera å RI:s vägnar, representera eller göra gällande a? den har
befogenhet a? göra så eller agera som en underorganisaCon Cll RI.
5) Alla nätverksgrupper måste vara ﬁnansiellt, administraCvt och på andra sä?
självständiga. 6) En grupp får inte ﬁnnas Cll eller verka i e? land i strid med det
landets lagar.
(RI:s policysamling 42.010., 42.020.)
Rotarys kamratskapsgrupper (Fellowships)
Rotarys kamratskapsgrupper är grupper av rotarianer som förenar sig för a? ägna sig
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åt gemensamma yrkes- eller friCdsintressen och för a? främja vänskap och
kamratskap. Guvernören ska Cllsä?a en distriktskommi?é för Rotarys
kamratskapsgrupper för a? främja deltagandet i kamratskapsgrupper hos klubbarna
och distriktet. Kommi?én ska ha en ordförande och minst tre medlemmar. (RI:s
policysamling 21.050.) Enskilda kamratskapsgrupper täcks inte av RI:s försäkringar
och uppmuntras a? själva utvärdera risker och teckna försäkring, såsom anses
lämpligt. (RI:s policysamling 42.010.)
Oﬃciellt erkännande för kamratskapsgrupper är föremål för granskning och
godkännande av RI-styrelsen och andra riktlinjer som gäller för a? bilda
kamratskapsgrupper. (RI:s policysamling 42.010.3.)
Rotarys ak0onsgrupper (Rotarian Ac0on Groups)
Rotarys akConsgrupper är sammanslutningar av rotarianer som gå? samman för a?
genomföra internaConella serviceprojekt som främjar Rotarys syae. En lista över alla
Rotarys akConsgrupper ﬁnns på www.rotary.org. Intresserade rotarianer kan kontakta
grupperna när de genomför serviceprojekt. (RI:s policysamling 42.020.)
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Vid de två Cdigare Cllfällena har det handlat om vår sCaelse och rotarianen samt
klubben, hur du som rotarian och hur klubben stö?ar Rotary FoundaCon som är vår
sCaelse och e? verktyg när vi rotarianer gör go? i världen.
Doing Good in the World, som är Rotary FoundaCons mo?o.

Head nurse Laxmi Hefarachchi (lea) gathers informaCon from B.M. Tilakalatha
before a mammogram at the Cancer PrevenCon and Early DetecCon Centre in
Colombo, Sri Lanka, 9 January 2015. The clinic oﬀers free cancer screening,
educaCon, and counseling. It is funded in part by the Rotary Club of Colombo, Sri
Lanka; the Rotary Club of Birmingham, Alabama, USA; and the World Health
OrganizaCon. Find the story in "The Rotarian," July 2015, pages 28-38. Please credit
this photograph as follows: © Rotary InternaConal
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Vi har pratat om Årliga Fonden och hur donaConer Cll årliga fonden är den
huvudsakliga ﬁnansieringskällan för våra program och grants.
Vi har även pratat om de projekt vi rotarianer gör och a? vi kan välja a? delﬁnansiera
projekt via projektbidrag dvs. Grants. Det här gör vi för District Grants med den del
som kommer Cllbaka Cll distriktet tre år eaer donaConen är gjord.
Idag när vi ska prata om Rotary FoundaCon och rotarynätverket ska vi C?a närmare
på dessa Grants och Program.
De global grants som vi rotarianer inom varje distrikt gör innefa?ar även
delﬁnansiering ifrån World Fund där den andra halvan av våra donaConer hamnar.
********
Rotary har världens största välgörenhetsprogram och dessutom en av de mest
eﬀekCva.
Endast 8 procent avsä?s för administraCon, vilket bland annat ledde Cll a? Bill &
Melinda Gates FoundaCon valde Rotary som samarbetspartner i kampen mot polio.
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Det vi donerar Cll Rotary foundaCon går Cll project som vi rotarianer gör. Pengar in
och pengar ut Cll project.
När vi donerar Cll årliga fonden så kommer halva summan i retur Cll vårt distrikt eaer
tre år för a? användas Cll a? delﬁnansiera projekt, District Grant & Global Grant samt
donaConer Cll Polio Fund och Rotary Peace Center.
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Vi C?ade vid förra Cllfället på hur klubbar kan söka bidrag via District Grant för a?
delﬁnansiera projekt.
I dag ska vi C?a närmare på våra övriga grants som vi arbetar med.
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A? utrota polio är vår första prioritet.
Första kampanjen var 1979 - med start på Filippinerna.
1985 introducerades Polio Plus eaer e? beslut i lagrådet och beslutet a? utrota polio
har varit vår första prioritet sedan dess.
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1988 Vid World Health Assembley i Geneve pushar Rotary och WHO,
VärldshälsoorganisaConen, för en resoluCon om a? utrota polio.
De?a resulterade i lanseringen av Global Polio EradicaCon IniCaCve. Här ingår
förutom Rotary även WHO, UNICEF och CDC, U.S. Centers for Disease Control and
PrevenCon, Numer är även Bill och Melinda Gates FoundaCon samt Gavi med i
arbetet.
Bill & Melinda Gates FoundaCon matchar sedan 2013 bidrag som Rotary gör med 2:1
Samlar vi in 50 miljoner dollar under e? år så matchar de dessa med 100 miljoner
dollar.
h?p://polioeradicaCon.org
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Vi har nu utrotat 2 av de 3 vilda poliovirus som ﬁnns.
Afrika förklarades i år poliofri?.
Endast två länder återstår nu, Afghanistan och Pakistan.
Hiflls i år 56 rapporterade fall i Afghanistan och 82 i Pakistan.
2019 Afghanistan 29 / Pakistan 147 st
Om vi inte ser till att vi får en poliofri värld, kan länder som redan blivit poliofria
drabbas på nytt.
VAD ÄR POLIO?
Drabbar främst barn under 5 år.
En mycket smittsam sjukdom orsakad av poliovirus.
Drabbar nervsystemet och kan orsaka förlamning, i värsta fall döden.
Vilt poliovirus (WPV) kommer in i kroppen genom munnen med vatten eller
mat som blivit smittad.
Polio kan inte botas. Polio kan bara förebyggas genom vaccination.
Polio är en av få sjukdomar som kan utrotas.

21

I vårt arbete med att utrota Polio så görs dessa aktiviteter genom grants som
betalas ut i omgångar. Det är ett kontinuerligt arbete som sker och det
innefattar;

Operativt stöd; stipendier för samhällsbaserade vaccinatörer som
administrerar vaccinet och går från hus till hus på uppföljningsbesök.
Övervakning för upptäckt av sjukdomar samt ett nätverk av poliolaboratorier.
Spaningsverksamhet, tar prover på avlopp t.ex.
Forskning om nya produkter och metoder för att underlätta utrotningen.
Bill Gates har gjort en uppgradering av det orala vaccin, labb i Holland/Mexico.
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Tekniskt bistånd inklusive lön för tekniska rådgivare.
Håller kylkedjan igång

Social Mobilisering för att öka medvetenhet om vaccinationskampanjerna
och fördelarna av immunisering.
Vaccinet

OCllgängligt område Pakistan/Afghanistan
Plusset i polio plus, när vi är på plats – så gör vi så mycket mer. Mässlingvaccin och
annat. VikCgt a? nå varje barn
Man har nu kommit igång igen med vaccinaConer eaer a? pandemin sa?e stopp – nu
rapporterar Afrika a? 40 miljoner barn har vaccinerats i november.
A technician looks through a microscope at the Pasteur InsCtute of Cote d'Ivoire,
which monitors for polio. The lab is supported in part by equipment donaCons from
Rotary. © Rotary InternaConal/Alyce Henson
A woman opens the curtain to her home for Tayyaba Gul (right), of the Rotary Club of
Islamabad (Metropolitan), and Parveen Ajmal, Lady Health Worker, who are there to
talk to women with families during a door-to-door campaign in Nowshera, Pakistan.
04 August 2019. Building on Rotary's work with the global health community and its
GPEI partners, Rotary members in Pakistan build relaConships with families that are
focused on health care. As part of their commitment to eradicate polio, Rotary clubs
sponsor health camps, fund permanent immunizaCons centers, organize religious
leaders to support vaccinaCons, and train female health workers who visit families
regularly. Because Rotary members live in the communiCes they serve, these
relaConships allow the work to conCnue amid the challenges of the campaign.
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Health workers at a polio-vaccine transit post in Antock, Punjab, Pakistan. The team
aims to vaccinate children missed during rouCne immunizaCon campaigns. 05 August
2019. Building on Rotary's work with the global health community and its GPEI
partners, Rotary members in Pakistan build relaConships with families that are
focused on health care. As part of their commitment to eradicate polio, Rotary clubs
sponsor health camps, fund permanent immunizaCons centers, organize religious
leaders to support vaccinaCons, and train female health workers who visit families
regularly. Because Rotary members live in the communiCes they serve, these
relaConships allow the work to conCnue amid the challenges of the campaign.
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90% av volontärjobbet hos Shelterbox görs av rotarianer och rotaractare.
Då Rotary ﬁnns i 220 länder så ﬁnns vi ju sannolikt på plats i närheten.
Torbjörn pratade om våra Rotary AcCon Groups.
En av dessa är Disaster Network of Assistance Rotary AcCon Group och dom är oaa
inkopplade när e? land drabbats av en katastrof.
2020 – 20 år sedan Shelterbox startade
Disaster respons grants har använts vid Covid 19.
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Våran styrka här är a? vi skapar hållbara projekt enligt e? eller ﬂer av Rotarys
fokusområden och som är uTormat i samarbete med samhället för a? Cllgodose e?
verkligt behov.
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ROTARY FOUNDATIONS UPPDRAG (målsättningen)
Rotary Foundations målsättning är att rotarianerna ska kunna öka förståelsen,
goodwill och fred i världen, genom förbättring av hälsa, stöd åt utbildning och
lindring av fattigdom.
Rotary vill att vi rotarianer ska göra gott i världen.
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ROTARY FOUNDATIONS UPPDRAG (målsättningen)
Rotary Foundations målsättning är att rotarianerna ska kunna öka förståelsen,
goodwill och fred i världen, genom förbättring av hälsa, stöd åt utbildning och
lindring av fattigdom.
Rotary vill att vi rotarianer ska göra gott i världen.
Och detta gör vi genom de projekt vi gör. 2019/20 genomförde vi total t 1403
Global grant projekt– vi gör ju så många fler projekt ändå så. Uppdatera bild
och text om det har kommit!
(1306 17/18, 1403 2018/19)
Det vi donerar Cll Rotary FoundaCon går Cll dessa projekt, lokala eller internaConella
projeket.
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Rotary ﬁnansierar varje år några av världens mest engagerade och smartaste
studenter som studerar på Rotary Peace Centers. Genom utbildning, studie och
övning blir Rotary Peace Fellows katalysatorer för fred och utveckling.
Rotary Peace Centers vid 7 universitet. USA, Japan, England, Australien, Sverige och
Thailand och senast nu ifrån i år när studier startade på e? rotary peace center i
Uganda. Planen är a? ha y?erligare 2 Rotary Peace Centers på plats senast 2030.
SCpendiet ifrån Rotary programmet täcker bl.a resa samt undervisningen och sedan
beror det på vilken typ av program det är.
Professional CerCﬁcate eller Magisterexamen
Ansökningar om programmet 2021-22 Rotary Peace Fellowship öppnar i februari.
Förfallodagen för kandidater a? lämna in ansökningar Cll deras distrikt är 31 maj.
Distrikten måste lämna in godkännande av ansökningar Cll Rotary FoundaCon senast
den 1 juli.
Magisterexamen, 50 totalt, 15 – 24 månader – olika inriktningar på de olika
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universiteten.
Professional CerCﬁcate, 25 per gång max 50 per år, 12 månader på e? universitet i
Thailand
Professional CerCﬁcate, 20 per gång på universitetet i Uganda – 12 måndader på e?
universitet i Kampala. kommer ifrån afrika eller har jobbat I Afrika med de utmaningar
man har för a? nå fred.
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Många går vidare Cll karriärer med regeringar, icke-statliga organisaConer, militären,
bro?sbekämpning och internaConella organisaConer som FN och Världsbanken.
Sedan 2002-03 har 1284 rotary peace fellows utbildats, de jobbar nu i 116 länder.
2018-19 94 sCpendiater ifrån 43 länder.
5 miljoner för sCpender och bidrag Cll våra peace centers.
Hur hi?ar vi kvaliﬁcerade kandidater a? berä?a om programmet?
Berä?ar du om våra fredsutbildningar när du berä?ar om Rotary?
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Jennifer Jones Rotary Peace conference in Ann Arbor, Michigan in 2017
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