
TRF-kommitténs checklista för presidenter, TRF-
kontaktpersoner och skattmästare i distrikt 2390  

Vad gör Rotary Foundations verksamhet så speciellt? 

The Rotary Foundation (TRF) är Rotarys största internationella hjälporganisation. Varje år 
användes ungefär 25 miljoner USD i District Grants och 76 miljoner USD i Global Grants till 
lokala och internationella humanitära projekt och stipendier i hela världen.  
91 procent av TRF:s utgifter går till konkreta projekt, endast 9 procent används för administration 
och ”fund-raising”.  
www.rotary.org/en/news-features/news/rotary-foundation-rises-expert-list-top-nonprofits  

TRF:s humanitära arbete är långsiktigt och baseras på samverkan mellan klubbar i mottagarland 
och klubb(ar) i distriktet, ett samarbete som kräver ett kontaktnät och tid för att identifiera reella 
behov och planera ett hållbart utvecklingsprojekt inom de sex fokusområden som Rotary 
identifierat. Se distriktets strategidokument 
www.rotary2390.se/page/the-rotary-foundation  

I Polio Plus-programmet har Rotary totalt bidragit med över 1.5 miljarder USD. 

Katastrofbistånd 

Vid akuta katastrofer såsom i Filippinerna och i Nepal rekommenderas de klubbar som vill bidra i 
den akuta krisfasen att finansiera en ShelterBox som Rotary International har samarbete med. För 
mer inom om ShelterBox 
www.shelterboxsweden.org  

Klubbens TRF-ansvariga 

För att klubbar ska kunna nås med information från distriktets TRF-kommitté måste alla klubbar 
ha utsett en TRF-ansvarig. IT-ansvarig eller sekreterare i klubbarna rapporterar i ClubRunners 
funktionärslista vem som är TRF- kontaktperson. 

Bidrag 

Bidrag från TRF finns att söka i form av District Grants (DG) och Global Grants (GG). 

Ansökan om District Grants inlämnas till distriktets TRF-kommitté senast den 1 november. 
Klubbens insats bör vara minst i samma nivå som det sökta beloppet. Projekt som innebär 



praktiska insatser från medlemmarna prioriteras. Ansökningar ska innehålla en detaljerad och 
uppföljningsbar budget. Redovisning av projektet ska göras till distriktet senast två månader efter 
avslutat projekt.  
Ansöknings- och rapportformulär finns på www.rotary2390.se/page/the-rotary-foundation 
 
Ansökan om Global Grants, som alltid är internationella projekt och görs i samarbete med någon 
Rotaryklubb i mottagarlandet, kan göras fortlöpande under året. Totalbudget ska vara minst  
30 000 USD. Sökande klubb bör ha bidragit till Rotary Foundations Annual Fund under det 
Rotaryår som föregick ansökningsåret och ha utfäst sig att bidra under ansökningsåret, alltså två 
kalenderår i följd. Ta kontakt med någon medlem i distriktets TRF-kommitté om din klubb har 
idéer om ett GG. 
Läs mer på www.rotary2390.se/page/the-rotary-foundation 
.  
 
Paul Harris Fellow (PHF)  
 
Ett bidrag motsvarande 1 000 USD till TRF:s Annual Fund eller Polio Plus ger en PHF. 
www.rotary.org/myrotary/en/take-action/give/recognition  
 
 
Kvalificering av klubbar  
 
De klubbar som avser söka Global Grants ska vara kvalificerade enligt ”Club Qualification 
Memorandum of Understanding, MOU ”  
www.rotary.org/myrotary/en/take-action/apply-grants/qualification.  
För District Grants uppnås kvalifikation genom att en representant från klubben deltar i distriktets 
dialogträffar eller annan utbildning om TRF.  
 
 
Utbildningar 
 
Varje höst och vår finns möjlighet att delta i utbildningar/seminarier om TRF. Information finns 
på distriktets hemsida och skickas till presidenter och TRF-ansvariga. 
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