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5. Planer for videreutvikling av Rotary YOUNG FRIENDS

programmet
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Oppsummering, erfaringer og evaluering av

Rotary YOUNG FRIENDS VI

Oppsummering, erfaringer og evaluering  av YF VI (1)

Hensikten med prosjektet er  å bidra til fred og forsoning i 

konfliktområdene i Sørøst-Europa gjennom vårt arbeid med å 

rekruttere kandidater og finansiere stipend i det aktuelle området.

• Rekruttering av kandidater til stipendene

− Oslo Vest RK via Rotary nettverk i Sørøst-Europa

− ISS via sine nettverk

− Nansen Fredssenter via Nansen Dialog Network i Sørøst-Europa

• Finansiering av stipendene

− "Joint Effort" mellom ISS og Rotary

− Alle stipendene er "Rotary Young Friends Scholarships"

• Oppfølging av deltagerne

− Rotary Young Friends Alumni – lukket Facebook-gruppe

− Holde kontakt
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Oppsummering, erfaringer og evaluering av YF VI (2)

• Annonsering av tilgjengelighet (29. oktober 2013)

− Personlig e-post til 150 Rotary klubber

• Invitasjon til å søke stipend (30. november 2013 – 1. februar 20114)

− Individuelle svar til 32 Rotary klubber

• Søknader fra 49 kandidater (1. februar 2014)

− Direkte til ISS

− Pre-application (WEB), Full application (papir)

• Behandling av søknader (49) (15. februar – 7 april 2014)

− ISS nominering

− Akademisk grunnlag

• Endelig nominering (16 kandidater) (7. april 2014)

− ISS, NFS, Rotary og Rotaract

− Legger vekt på "fred og forsoning", etnisitet, kjønn

Oppsummering, erfaringer og evaluering av YF VI (4)
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Oppsummering, erfaringer og evaluering av YF VI (5)

Innspill fra Rådsmøtet 30. oktober 2013

• Viktig å sikre at stipendiatene forplikter seg til å fortsette å være aktive i arbeidet for 

fred og forsoning. Dette kan gjøres ved at YF knytter betingelser til tildeling av 

stipend, og det viktig at en bruker de nettverk som allerede finnes i Sørøst-Europa, 

blant annet Rotaract-klubbene, og Nansen Dialogsentre

• Det bør søkes om midler fra norske bedrifter i Sørøst-Europa og Forskningsrådet

Innspill fra Rådsmøtet 30. april 2014

• Det ble påpekt at en burde forplikte stipendiatene til en eller annen form for 

oppfølging på sine hjemsteder

• Det ble blant annet foreslått at holde et foredrag i den nominerende Rotaryklubb 

når de har kommet hjem

• Det hadde vært fint å få mer aktivitet i YF alumnigruppen på Facebook, det kunne 

kanskje årets stipendiater oppfordres til å hjelpe til med.

Oppsummering, erfaringer og evaluering  av YF VI (6)

Gjennomført aktiviteter for YF VI

• Mottakelse av studentene på Oslo lufthavn søndag 15. juni 2014

• YF prosjektkomite møtte studentene på Nansenskolen torsdag 19. juni.

• Oslo Vest RK møtte studentene på Blindern studenthjem lørdag 21. juni 2014

• Hageselskap for studentene og prosjektets partnere onsdag 25. juni 2014

• Piknik for studentene i Frognerparken arrangert av Rotaract-klubbene 4. juli 2014

• Studentene besøkte Oslo RK 17. juli 2014

• Oppsummeringsmøte med studentene på Blindern studenthjem 28. juli 2014
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Oppsummering, erfaringer og evaluering  av YF VI (7)

Resultat av spørreundersøkelse

• Vi har mottatt 10 svar, purring til de som ikke har svartt ble sendt  21. november 2014

• På noen av spørsmålene var det mulig i gi karakter fra 1 til 5; gj.snitt score ble 4,96

Noen konklusjoner på bakgrunn av uttalelser fra studentene:

• Unge mennesker med forskjellig bakgrunn lærer å forstå hverandre

• Oppholdet på Lillehammer er en veldig viktig faktor for den positive opplevelsen som 

studentene sitter igjen med etter hjemkomsten

• Flere studenter fremhever nytten og gleden ved å treffe andre studenter fra hele 

verden ved ISS på sier at varige vennskapsbånd blir knyttet ikke bare blant YF-

studenten, men oss blant studentene ved ISS

• Flere av studentene mener at YF programmet kan gjøre en forskjell på utviklingen i 

Sørøst-Europa  og det de lærer på Nansen Fredssenter er  viktig i denne forbindelse 

Oppsummering, erfaringer og evaluering  av YF VI (8)

Flere konklusjoner på bakgrunn av uttalelser fra studentene:

• Flere studenter nevner nytten av dialogteknikk og forstår hvordan denne kan 

brukes til å fremme fred og forsoning

• Alle studentene sier de ønsker å holde kontakten med  hverandre og det allerede 

er planer om fremtidige møtet

• Flere av studentene fremhever nytten av innføringen i presentasjonsteknikk og 

dyktigheten til Kristoffer Haug, Forskningsrådet, som foredrags holder

• Noen studenter påpeker at  studentene kan følges opp av lokale Rotary- og 

Rotaractklubber

• Noen studenter sier at de bør pålegges oppgaver å utføre når de kommer hjem og 

andre sier seg villig til å utføre oppggaver som de pålegges

• En student kom med konkrete forslag til utveksling av bilder under og etter 

oppholdet
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Budsjett for Rotary Young Friends VII

Budsjett for YF VII

Budsjett for Rotary YOUNG FRIENDS VII for 2014-15

Inntekter Beløp Bemerkninger

Bidrag fra Oslo Vest RK 74 000 2 stipend

Bidrag fra samarbeidende klubber i RD2310 37 000 1 stipend

Bidrag fra nominerende RK i Sørøst-Europa 40 000 EUR 500 (ca. Kr. 4 000) pr deltaker nomineres av Rotary klubber på 
Sørøst-Europa

District Grant 11 000

Støtte fra Tiltaksfond Distrikt 2310 74 000 2 stipend

Støtte fra Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond 74 000 2 stipend

Andre inntekter 35 000 Innsamlete midler fra eksterne kilder

Sum inntekter 345 000

Kostnader

Sommerskolen avgift 225 000 Kr. 22 500 pr student, inkl. kost og losji

Lommepenger 30 000 Kr.   3 000 pr student, utbetales av ISS

Nansen Fredssenter på Lillehammer avgift 45 000 Kr.   4 500 pr student

Reise t/r Norge 25 000 Kr.   2 500 i gjennomsnitt pr deltager (anslått av ISS)

Rotary arrangement, Gardenparty, Rotaract etc. 20 000

Sum Kostnader 345 000
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Aktiviteter for Rotary YOUNG FRIENDS VII

Planlagte aktiviteter for YF VII

Aktiviteter i forbindelse med YF VII

• Møte studentene når de ankommer Oslo lufthavn søndag 14. juni 2015

• YF prosjektkomite møter studentene på Nansenskolen på Lillehammer (18. juni 2015)

• Oslo Vest RK møter studentene på Blindern studenthjem lørdag 20. juni 2015

• 22. juni 2015 - Offisiell åpning i Universitets aula og mottakelse i Oslo Rådhus

• Hageselskap for studentene og prosjektets partnere (24. juni 2015)

• Arrangement i regi av Rotaract-klubbene i Oslo

• Mulig besøk i en Rotary klubb i Oslo

• Oppsummeringsmøte på Blindern studenthjem i siste uke av oppholdet
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Planer for videreutvikling av 

Rotary YOUNG FRIENDS programmet

Planer for videreutvikling

Det har vært gjennomført en SWOT-analyse som førte til følgende observasjoner:

STYRKER

 Bidra til fred og forsoning i Sørøst-Europa i tråd 
med RI’s fokusområde med dette formålet. 

 Samarbeid med ISS 
 Samarbeid med NCPD / Nansens fredssenter 
 Økonomisk støtte fra RD2310 og NORFO

MULIGHETER

 Rekruttering - engasjere distriktene i Sørøst-
Europa

 RD2310 / NORFO viser interesse for prosjektet
 Link mellom Nansen Dialogsentrene i Sørøst-

Europa og lokale Rotaryklubber

SVAKHETER

 Vi vet ikke effekten av tiltaket og mangler 
dokumentasjon på resultat  

 Manglende langsiktig strategi og plan
(økonomi, kommunikasjon og ressurser) 

 Manglende krav til studentene og dialog med 
dem i etterkant 

 Synkende engasjement for prosjektet i andre 
klubber i RD2310 

TRUSLER

 Liten aktiv støtte til å gjennomføre prosjektet i 
klubben 

 For liten interesse og tilslutning for prosjektet 
 Manglende prioritering av ressursbruk i 

klubben, slitasje på medlemmer 
 Manglende kjennskap til om noen av klubbene i 

Sørøst-Europa har stort engasjement, -
økonomisk og kulturelt 
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Planer for videreutvikling (2)

Hovedkonklusjon: YF står ved et veiskille

• Fortsette som før er ikke bærekraftig i lengden

• For en bærekraftig fremtid må prosjektet videreutvikles –

forankring i Sørøst-Europa med et kraftig lokalt engasjement er 

uomgjengelig nødvendig

Planer for videreutvikling (3)

Overordnet mål for Rotary YOUNG FRIENDS prosjektet skal 

fortsatt være:

Bidra til fred og forsoning i Sørøst-Europa i tråd med Rotary International’s

fokusområde med dette formålet gjennom å kvalifisere for Global Grant i tråd med 

Rotary International’s fokusområde på fred og forsoning

Videreutviklingen baseres på følgende forutsetninger:

1. Følge kriteriene for å kunne bli kvalifisert for Global Grant

2. Tilstrekkelig motivasjon og engasjement i Sørøst-Europa, i Oslo Vest RK og 

RD2310/ NORFO
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Planer for videreutvikling (4)

Det har blitt satt opp følgende delmål:

• Delmål 1:

– Engasjere lokale klubber i Sørøst-Europa gjennom direkte kontakt med klubber og distrikter

• Delmål 2:

– Stille krav til klubbene i Sørøst-Europa og studentene om at det gjennomføres planlagte aktiviteter i 

etterkant av studentenes opphold i Norge

• Delmål 3:

– Forankre og motivere medlemsmassen i egen klubb, andre klubber i Distriktet og i Norge og i lokale 

klubber i Sørøst-Europa

• Delmål 4: 

– Engasjere andre Rotaryklubber og identifisere ressurspersoner. Øke eierskapet i andre klubber, 

spesielt i Østlandsområdet og på Lillehammer 

• Delmål 5:

– Forankre videreutviklingen av prosjektet i hht ovenstående gjennom et årsmøtevedtak i Oslo Vest RK

Planer for videreutvikling (5)  - Utkast til organisasjonsplan

YF Prosjektledelse

YF Norge YF Sørøst-Europa
Utvikling

Markedsføring
Finansiering

Samarbeidende klubber

ISS

Nansen Fredssenter

Studentutvelgelse

Aktiviteter

Klubbkontakt i Sørøst-

Europa

Nansen Dialogue Centre

Organisasjon

Utvikling

Oppfølging

Markedsføring

Rotarydistrikter

Rotary International

Sponsorer

Nye land
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Eventuelt

Takk for fremmøtet og vel hjem


