
La din klubb delta i et foundation-prosjekt med Færder RK

DISTRIKTSNYTT
av Gisle Bjørnstad (TRF) / DICO Peter / Edrund Olaisen

Færder RK har et flott prosjekt på gang. I tråd med anbefalinger fra RI går også denne klubben inn for 

et større prosjekt, og trenger da medspillere.

"LA EFFEKTEN AV KLUBBENES SERVICEMIDLER MANGEDOBLES 

GJENNOM DISTRIKTET OG THE ROTARY FOUNDATION"

Kjære Rotarianere i Nærområdet. Færder Rotary klubb søker partnere til prosjekt i Litauen. Et stort og 

viktig prosjekt på et hjem som mange av oss kjenner godt og har besøkt mange ganger.

Det er mange klubber som leter etter et internasjonalt prosjekt, og Færder trenger medspillere til dette 

prosjektet.

Prosjektet er nært nok til at det lett kan besøkes og ellers følges tett opp. Kan DU og DIN KLUBB være 

med på dette prosjektet?

Les hva TRF ansvarlig Gisle Bjørnstad i klubben skriver og ta kontakt.

Distriktet støtter også dette prosjektet.

En givende ferd for Færder RK

Færder RK er partnere i et TRF prosjekt (The Rotary Foundation) i Kupiskis i Litauen. Vår partner der 

er Kupiskis RK, som også er vår vennskapsklubb. Vi har derfor god kjennskap til klubben og deres 

tidligere gjennomførte prosjekter.

Prosjektet

Dette prosjektet omfatter barnehjemmet Varpelis, 

som er et avlastningshjem for psykisk syke barn og 

ungdommer som bor der hele uken, og er hjemme i 

helgene. Forholdene er etter vår standard svært 

kummerlige. Vårt forrige prosjekt ved hjemmet var i 

få montert inn en heis mellom 1. og 2. etasje. Tro det 

eller ei, men de ansatte måtte bære alle barna fra 

oppholdsrommene i første til soverommene i annen! 

Nåværende prosjekt går ut på la barna/ungdommene komme utendørs. Det har de ingen mulighet for i 

dag. Det som hindrer dette, er at inngangspartiet ikke er tilrettelagt for rullestoler eller rullesenger som 

mange befinner seg i. Videre er det ikke gangsti med fast dekke, og det nåværende uteanlegg, som 

må ha tilhørt en barnehage fra sovjettiden, er sterkt forfallent.

Utfyllende opplysninger finnes i prosjektbeskrivelse og anbud, samt i bildene, som Færder har 

utarbeidet.

Hvordan kan så servicemidlene mangedobles?

Ved fullfinansiering, gitt distriktets mulige bidrag på kr 50 000, gir klubbene i Norge og Litauen til 

sammen kr. 47 250, av en total prosjektsum på kr 180 000. Det er mer enn en tredobling! Interessant?

Bli med som partner, i utgangspunktet er det ingen nedre grense for partnerbidraget (så spør oss for

eksempelkalkyle).

Ta kontakt med undertegnede enten, pr. E-post eller på telefon 930 91 000.

Med vennlig hilsen

Gisle Bjørnstad TRF ansvarlig Færder RK.

Relaterte artikler

Les mer: Om The Rotary Foundation på våre nettsider

Les mer: Om Kupiškis på Wikipedia (engelsk)

Les mer: Rotary i Litauen (engelsk hjemmeside)
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Vis Kupiškis, Lithuania i et større kart
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