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Stiftelsen Rotary Foundation

Rotary Foundation är ingen stiftelse enligt svensk lag, 
men drivs som en sådan. The Rotary Foundation (TRF) 
förvaltar stiftelsens kapital som byggs på med 
donationer och används för att genomföra 
bidragsfinansierade program.

Rotary Foundation får inte gå med vinst.
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TRF’s uppdrag

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.
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Rotary Foundations program

GLOBAL GRANT
Bidrag till större humanitära projekt som 
görs i samverkan mellan klubbar i minst 
två länder. Ska täcka ett eller fler av 
Rotary’s fokusområden.

DISTRICT GRANT
Bidrag till lokala eller globala projekt 
utifrån Rotary’s värderingar och som 
utförs av enskild klubb/distrikt i egen regi 
eller i  samverkan med andra.
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The Rotary Foundation totalt
Verksamhetsåret 2017-18 bidrog Rotary Foundation 
med nära 328 miljoner dollar till olika definierade 
program

82 % användes till Rotary-stödda projekt och liknande 
aktiviteter

De resterande 8 % användes till förvaltning och 
administration av fonderna. Kostnader för 
insamlingsaktiviteter är inkluderat.
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Rotary Foundation Global Grants
Verksamhetsåret 2017-18 bidrog Rotary Foundation 
med nära 87 miljoner dollar till 1306 Global Grants 
(GG). 

36”$ sjukdoms bekämpning           483 GG

19”$ rent vatten                                283 GG

11”$ utbildning                                  174 GG

11”$ ekonomisk utveckling             184 GG

7”$ barns levnadsförhållanden    102 GG

3”$ främjande av fred                      82 GG
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Vocational Training Team (VTT)

Yrkesutbildningsteam är ett kunskapsutbyte som kan 
stödjas både genom distriktsbidrag och globala 
bidrag.

Deltagarna måste ha minst 2 års arbetserfarenhet.

Minst tre deltagare, varav team leader från Rotary.
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Rotary Foundations fonder

• Annual Fund – Årliga fonden
• Polio Fund – Fonden för utrotande av polio
• World Fund – Fonden för Global Grants
• Disaster Respons Fund – Katastroffonden 
• Endowment Fund – Gåvofonden, vårt sparkonto

Charity Navigator, som utvärderar 
välgörenhetsorganisationer, ger Rotary Foundation högsta 
betyg – 12 år i rad!
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Rotary Peace Fellowships

Rotary Peace Centers vid 7 universitet.

Professional Certificate, 25 per gång max 50 per år,
3 månader på ett universitet i Thailand

Magisterexamen, 50 totalt,
15 – 24 månader

Stipendium från Rotary Foundation
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Rotary tar initiativet

1979 vaccinerar Rotary mer än 6 miljoner barn
på Filippinerna, det var starten.

1985 tillkommer Polio Plus programmet med 
målet att samla in 120 miljoner USD.

1988 samlar Rotary in 247 miljoner USD och 
breddar engagemanget med organiserat
samarbete med världssamfundet.
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Rotary Foundation inom D 2360
• Leds 2019-20 av följande kommitté:

Hans Johansson (ordf)

Tomas Faxheden (sekr)

Jerry Brattåsen (DG)

Ulla-Britt Andreasson (DGE)

Lena Liljenhed-Ekman (DGN)

Per Haglind (Polio-samordnare)

• Erbjuder bidrag till klubbprojekt

• Utbildar, inspirerar och stöttar klubbarna i distriktet

• Upprätthåller förbindelselänken med The Rotary Foundation (TRF)
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Din generositet behövs!

• Alla gåvor till Rotary Foundation är frivilliga, men utan 
gåvor ingen Rotary Foundation!

• Gåvorna ger underlag för Paul Harris Fellow (PHF).

• Genom Årliga Fonden går det att få bidrag till projekt. 
(hemma så väl som borta!)

• Alla borde därför bidra till Årliga Fonden:

– Inga minimikrav på belopp

– Även privatpersoner välkomnas som givare

– Bara de klubbar som noterats för gåvor kan få bidrag
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Vad vet du om Rotary Foundation ?

Dina förväntningar på dagen ?

Något specifikt du vill veta mer om ?


