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Mottagare: TRF-ansvariga i klubbarna.

Distriktsbidrag 2018/19
Den 15 oktober var sista dagen det här verksamhetsåret för klubbarna att ansöka om bidrag från TRF
(The Rotary Foundation) för mindre lokala eller internationella projekt, så kallade distriktsbidrag. Fler
ansökningar än de vi hade möjlighet att ge bidrag till hade kommit in. Glädjande är att klubbarna
ansökt om medel för fler lokala projekt än tidigare år.
Efter det att vårt distrikts TRF-kommitté och vår guvernör Carl Hedberg beslutat vilka projekt vi vill
stödja, skickas en ansökan till TRF i USA, som tar det slutliga beslutet om hur vi får använda de 11 000
USD vi har till förfogande till distriktsbidrag det här verksamhetsåret.
De projekt vi nu föreslår TRF att besluta är
Malmö-Lund International Rotaract club
Helsingborg-Sofiero RK
Ystad RK
Malmö-Limhamn RK
Malmö-Skeppsbron RK
Mölle-Arild RK
Helsingborg-Landborgen RK
Burlöv-Karstorp RK
Lund-Kloster RK och tre klubbar i Lund

8 000 lifes, ett projekt kring barnafödande i Moldavien
Datorer till lärarutbildning i Tanzania
”Kylskåpsprojekt” med mat för behövande i Ystad
Röntgenutrustning till tandläkarmottagning på
Stadsmissionen i Malmö
Bibliotek i Ghana
Klassuppsättningar av böcker i Uganda
Stipendier till flickor i Kosovo
Cykling utan ålder för äldre i Burlövs kommun
Projekt med Fontänhuset

För att TRF ska betala ut bidragen krävs också att de fått in rapporter från de projekt som fick
distriktsbidrag för verksamhetsåret.

Global Grant projekt
Det är ett antal Global Grantprojekt på gång i distriktet. De aktuella projekten är:
Utbyte av kunskap och öronläkare med Angola under ledning av Falsterbo-Vellinge RK,
SONUS – läsinlärningsprojekt för minst 2500 barn i så kallade township i Sydafrika där
Landskrona-Glumslövs och Falsterbo-Skytts rotaryklubbar är engagerade,
Tandvård för barnhemsbarn i Rumänien under ledning av Helsingborg-Kärnan RK.
Ta gärna kontakt med de engagerade klubbarna för information, om ni är intresserade av att
starta ett Global Grant projekt i er klubb.

End polio now – Polio Plus
Under 2018 har antalet poliofall ökat något i förhållande till 2017. I början av december har
27 fall av polio orsakade av vilda poliovirus inrapporterats, varav sju i Pakistan och 20 i
Afghanistan. Vid den här tiden förra året hade 20 fall rapporterats. Trots allt är antalet
poliofall betydligt lägre än för två och tre år sedan. Nu gäller det att fortsätta
vaccinationerna runt om i världen, även här i Skandinavien. Att andelen vaccinerade i
befolkningen är hög är en förutsättning för fortsatt poliofrihet.

Utbildningar under våren
I början av mars kommer vi att anordna tre utbildningstillfällen på tre olika ställen i distriktet
med rubriken ”Tillsammans gör vi världen lite bättre” med fokus på TRF, men även
information om Rotary Doctors Sweden (Läkarbanken), U-fonden och Shelterbox. Mer
information kommer!
Om din klubb vill ha information eller utbildning om TRF så hör av dig! Vi kommer mer än
gärna till ett klubbmöte för att berätta om allt gott TRF gör i världen och även lokalt.

TRF-flik på distriktets hemsida
På vår nya hemsida finns en flik benämnd TRF. Där kan du hitta information och blanketter
om TRF. Det finns också en sammanställning av alla de ”mjuka” och ”hårda” projekt
klubbarna i vårt distrikt har och har haft de senaste åren. Där kan du säkert få inspiration till
nya klubbprojekt. På TRF-sidan hittar du också information om vilka som ingår i distriktets
TRF-kommitté. https://portal.clubrunner.ca/50351/page/the-rotary-foundation
Alla frågor är välkomna! Med önskan om en skön och avkopplande jul- och nyårshelg!
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