ROTARYSÄÄTIÖ - ROTARYN LIPPULAIVA

Martti Kataja 4.11.2011

ROTARYN PALVELEMISEN IHANTEEN Pitäisi näkyä:-- klubissa: Osallistumalla, Kehittävien ja
tietoutta lisäävien esitelmien muodossa, Toimimisena vuorollaan klubivirkailijana -- paikkakunnalla:
Erilaisten palveluohjelmien ja –projektien kautta-- Kansainvälisissä yhteyksissä: Olemalla mukana
kansainvälisissä projekteissa, Tarjoamalla mahdollisuuksia: opiskelustipendeihin / lähteä vaihto-oppilaaksi /
GSE-ryhmän jäsenyyteen, Tukemalla Rotarysäätiötä
ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International (TRF) on stipendi- ja
avustusrahasto. Tavoitteena on parantaa kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa
koulutusta edistävien tai köyhyyttä ja sairauksia lievittävien ohjelmien kautta
SÄÄTIÖ TUKEE HUMANITAARISIA AVUSTUS- JA KOULUTUSPROJEKTEJA:
Humanitaariset ohjelmat:
Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahat = 2-4v kestävä laaja proj., väh.2 maata
Kaksinkertaistavat apurahat (Matching Grants)= 2:n maan rotarya, piiri ½, säätiö ½
Yksinkertaistetut piiriapurahat (DSG) = paikkakunnan proj., vuosirahastolahjoituksista 20%
Vapaaehtoispalvelun apurahat (Volunter Service Grant)= matkakuluihin 3/6t$ palvelutehtävässä
PolioPlus ja PolioPlus Partners-ohjelmat rokottteiden hankinta, kuljetus, käytön opetus ja rokotus
Koulutusohjelmat
Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit =opisk.ulkom/kieliharj. ( 2v opisk/amk-tutk, kunnon ammatti 2v)
- yhden vuoden opiskeluun matkat + enintään 25t$
- 2-vuotinen stip. tähtää akateemiseen loppututkintoon ulkomailla; matkat+25t$
- kulttuurilähettiläs 3/6 kk ulkomaisessa kieliharjoittelussa, asuu isäntäperheessä; matka+12/17t$
Yliopistonopettajien apurahat = korkk. opettaja opettaa matalapalkkamaassa 3-5kk 14t$/6-10kk 25t$
Rotaryn kansainväliset rauhan ja sovittelunopintokeskukset = 60 kpl ( käytänn. työkokemus as.alall)
Opintoryhmien vaihto (GSE) =1+4henk 4-6vkk ( 25-40v,2v käyt.työtä, ei rot.lähirysukua; joht rotar)
Rotarysäätiön entiset stipendiaatit – Alumni (105 000 kpl voi tulla puhumaan tai toimintaan)
ROTARYSÄÄTIÖN VARAINHANKINTA (lahjoitukset kohdistetaan:
Vuosirahasto(Annual Programs Fund) = Tämän päivän tarpeisiin; käytetään ohjelmiin, palaa piireille
Maailmanrahasto(World Fund) = stipendejä, mm GSE
Pysyvä rahasto (Permanent Fund) = Huomisen varmistamiseksi, osa tuotoista jaetaan
Polioplus rahasto= PolioPlus-apurahat ,PolioPlus Partners –apurahat;
--rokotuskampanja vuodesta 1985 rotaryt 750milj$, yli miljardi rokotettu, polio hävitetty 121 maasta
--Polio haaste 200 milj$( Bill G 100milj+250milj--rotaryt 100+100milj$= 550milj$)nyt kerätty 174 milj$
SHARE- JAKOJÄRJESTELMÄ (lahjoitukset muunnet. stipedeiksi,ohjelmiksi ja suunnataan piireille)
Vuosirahastolahjoituksista:
- ½ maailmanrahastoon = opintoryhmävaihto, 3-H.ohjelmat, kaksinkertaistusrahat= piirit hakevat
- ½ piirirahastoon, DDF= 3-vuotiskierto=palutuu takaisin piirille piirin ohjelmien rahoitukseksi(Sambia)
HUOMIONOSOITUKSET LAHJOITTAJILLE
Tunnustus yksityishenkilöiden antamasta jalomielisestä taloudellisesta tuesta.
Sustaining Member (RFSM), Kannatusjäsen=(100 USD) ( ei merkkejä, yhteensä 1000$=PHF)
Paul Harris Fellow (1000 USD)( PHF- tunnus itselle tai toiselle, myös ei rotarille; kunniakirja,mitali,rintam)
Multiple Paul Harris Fellow (2000- 9000 USD)( safiiri/1000$ ; 7.nnestä rubiini)
Benefafactor ( 100$ pysyvään rahastoon)
Tunnustus klubille; mm piirin 3 parasta vuosirahastolahjoitusklubia

PIIRIMME SÄÄTIÖLAHJOITUKSET 2000Rotaryvuosi
lahjoitukset yht lahjoit./jäsen
 2004-05
105.343
44,63
 2005-06
88.345
37,43
 2006-07
69.468
29,74
 2007-08
114.762
48,44
 2008-09
131.543
55,52
 2009-10
69.275
25,84
Piirin Säätiövarojen käyttö 2009 / 2011-12
- Stipendi
24.000 $
24.000 $
- Lukutaito (Intia / Kenia 4.000 $
5.000 $
- Paikalliset projektit / 7kpl 6.600 $
12.000$
- Puhdas vesi (Sambia 3) 10.000$
10.000 $
- Köyhyys,nälkä,terveys (Bosnia)5.000 5.000 $
Bosnia / Baltia Viro

Porin Klubin LAHJOITUKSET VUOSITTAIN
Vuosirahasto Polio+
2006-2007
1.578,98
2007-2008
25 .121,04
2008-2009
1.605,26
2009-2010
1.940,51
5.467,39
2010-2011
3.211,11
2.740,14 =klubi2440+
Nauha 100+Niemistö 200
Yhteensä
33.455,8.207,53
Sustaining member jäsenet : Kataja100 (
vuosirahasto)+Nauha 100( polio+) + Niemistö 200
(polio+)
Näillä karttui henk kohtainen PHF-tili
Kataja100+Nauha 200+ Niemistö 400

Porin rkl:n säätiölahjoitukset kautta aikain
ovat 71 262,74 US$.

Rahoitustavoitteet ja kerätyt varat
Rotarysäätiötavoite : 200 milj US$ tavoite = 30.5.2012 mennessä jokainen suomalainen rotary antaa hankkeeseen
kaikkiaan 170$/ n 125€
Piirin antama tavoite: polio+:aan kertyy em 170 $/jäsen, vuosirahastoon 45 $/ jäsen, piirissä on 90 kpl sustaining
member jäsentä.(= 3,6%) ; Porin Klubissa siis 2,5 SM-jäsentä.
Porin klubi antanut tähän mennessä polio+:aan kaikkiaan 8 207,53 $ eli 118,95 $/ jäsen.
Porin klubi antanut tähän mennessä PHF-kelpoisia vuosirahastolahjoituksia( all time giving 71 262$ ) ja vuosina
2007-2011 33 455$ eli 484 $/ jäsen.
Klubin tavoite lahjoituksissa 2011-2012
¤ Lahjoitetaan Polio Plus-rahastoon säätiön ja piirin suosittelema yhteensä 170 $/jäsen eli tavoitteen ja kerätyn
erotus 51 $ / jäsen , yhteensä = 3 522 $
¤ Katsotaan, että Vuosi- ja pysyväisrahastoa on kartutettu riittävästi 2007-2011 484$/jäsen= 80$/v/jäsen, mikä
riittää myös vuoden 2011-2012 osuudeksi
¤ Hoidetaan osuutemme Paavon vetämässä Sambian kaivoprojekti 3:ssa ( eli se menee polionkin edelle)
* Kannustetaan jäseniä Sustaining Member-jäsenyyteen (= lahjoitus vähintään 100 USD / vuosi)

Varainkeruu:
- ”End Polio Now”-projektin varojenkeruuseen suunnitellaan n. 20 $/jäsen kerättäväksi pankkisiirrolla jäseniltä
jäsenmaksun yhteydessä
- Tavoitteena on kattaa osa varainkeruutavoitteesta myymällä Juhana-herttua- pienoispatsasta
-Osallistutaan yhteiseen varainhankintaan myymällä lippuja joulukuun Rotarykonserttiin

MITEN MINUSTA TULEE SUSTAININING MEMBER
HENKILÖKOHTAISET LAHJOITUKSET ROTARYSÄÄTIÖN VUOSIRAHASTOON
Lahjoitus Rotarysäätiölle:RI:n Member Access sivuilla osoitteessa https://riweb.rotaryintl.org/
Kirjoittaudu sisään ja klikkaa ”Contribute to The Rotary Foundation” ja ”Annual Programs Fund”☺ .
Mikäli et ole aikaisemmin käynyt ”Member Access” sivuilla, sinun on pyydettävä käyttäjätunnus ja
salasana voimassa olevaan sähköpostiosoitteeseesi.

Poliotapausten esiintyminen Suomessa 1917–2001. Lähde: Suomen virallinen

ROTARYN NUORISOVAIHTO
Rotaryn nuorisovaihto tarjoaa vuosittain noin 8 000 ( 600:lle suomalaiselle)nuorelle mahdollisuuden
tutustua eri maiden kulttuureihin. Vaihtotoiminta ohjaa nuoria vastuuntuntoiseen kansainvälisyyteenbsekä
yhteistyökykyisen ja turvallisen maailman rakentamiseen. Tavoitteena on opettaa erilaisuuden ymmärtämisja sietokykyä
Vuosivaihto on vuoden mittainen perhe- ja opiskelujakso. Hakemukset tehdään lokakuussa, valinnat
vahvistetaan helmi-huhtikuussa ja vaihto toteutuu seuraavan lukuvuoden aikana. Vaihtoon voivat osallistua
sekä rotareiden että muiden 16-18 vuotiaat lapset. Edellytetään kohtuullisen hyvää koulumenestystä
lukiossa, joustavuutta, esiintymiskykyä, stressinsietokykyä ja itsenäisyyttä.
Kesävaihto on noin kuukauden kestävä perheenjäsenyys ulkomailla. Hakemukset tehdään loka-joulukuussa,
valinnat vahvistetaan alkukevään aikana ja vaihto toteutuu kesäloman aikana. Kesävaihdossa 15-18 vuotias
nuori viettää kuukauden ulkomaalaisessa kodissa ja palaa kotiinsa ulkomaalaisen isäntäperheen nuoren
kanssa, joka vastaavasti jää vieraaksi perheeseen kuukauden ajaksi.
Kansainväliset leirit tarjoavat nuorille lyhytaikaisen erikoiskokemuksen 2–3 viikoksi. Hakemukset tehdään
lokakuusta alkaen ja leirille pääsy vahvistetaan kevättalvella. Leirit järjestetään yleensä heinä–elokuussa.
Isäntäperhe
Suomeen tuleva oppilas tarvitsee suomalaisen isäntäperheen. Perheeltä edellytetään vain normaalia
tasapainoista elämäntilannetta, kiinnostusta toimintaan ja aikaa olla ja huolehtia vaihto-oppilaan
kaikinpuolisista toiveista ja tarpeista. Isäntäperheenä toimiminen tarjoaa perheelle tilaisuuden tutustua
uuteen kulttuuriin ja tietysti uuteen ihmiseen ja hänen omaan perheeseensä. Usein nämä uudet suhteet
kantavat pitkälle nuoren aikuisikään ja joskus koko loppuelämäksi tarjoten erinomaisia
kontaktimahdollisuuksia. Isäntäperheen velvollisuutena on järjestää oppilaalle vain majoitus - mieluiten
oma huone - ja ravinto. Isäntäperheenä toimiminen ei maksa mitään eikä siitä myöskään makseta korvausta.
ESIMERKKI PROJEKTIRAHOITUKSESTA

Siis 5000$ > 17 500$

Klubit (Klubijäsenilt) keräävät = 5000$ ; TRF antaa suoraan(Säätiö) 50% = 2500$ ; Piirin avustus
=5000$ ; lisäksi TRF (Säätiö) kaksinkertaistaa avustusta = 5000$

