Hosle, Juni 2017
Mulige nye prosjekter for Oslo Vest Rotaryklubb
Over noe tid har en prosjektgruppe jobbet for å finne frem til alternative prosjekter som klubben kan engasjere
seg i. Gruppen har hatt i oppgave å finne frem til 2-3 konkrete forslag til prosjekter som kan fremmes for
klubben i juni, sammen med en beskrivelse av arbeidsprosess og status.
Mandat
Prosjektkomiteen skal:
• Fremme forslag til styret på to til tre prosjekter som klubben kan involvere seg i, prosjektene må minst
ha en varighet på tre år og gi målbare resultater;
• Foreslå vurderingskriterier for prosjektene som skal godkjennes av styret;
• Prosjektene må være innenfor ett av de seks fokusområder for Rotary International 1;
• Prosjektene kan være av lokal-, nasjonal eller internasjonal karakter, internasjonale prosjekter må ha
lokal tilknytning;
• Prosjektene kan godt gjøres sammen med andre klubber enten i Norge eller i utlandet, og må ha
tilstrekkelig bemanning og finansiering;
• Prosjektene bør kunne bidra til interesse for klubben spesielt og for Rotary generelt.
Gruppedeltaker
Gruppen har bestått av Bjørn Hagen, Cecilie Lied, Per Erik Strømsø, Erik H. Jørol og Agnes Beathe Steen Fosse.
Gruppen har ikke hatt noen leder.
Vurderingskriterier
Potensielle prosjekter har vært vurdert etter følgende kriterier:
1. Holdes oss til Rotarys seks fokusområder for sosiale prosjekter
– Promoting peace
– Fighting disease
– Providing clean water, sanitation and hygiene
– Saving mother and children
– Supporting education
– Growing local economies.
2. Og/eller fokus på Rotary som yrkesorganisasjon
3. Mulig å måle resultater
– Revidere og evaluere, er penger og ressurser brukt riktig
4. Fokus på samarbeid. OVRK skal ikke stå alene
– Vi bygger gjerne videre på noe andre har påbegynt
5. Vi vurderer både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter
– Lokal forankring hvis prosjektet er internasjonalt
6. Prosjektet må ha en varighet på minst 3 år
– Finansiering må være realistisk
7. Bidra til interesse for klubben spesielt (og for Rotary generelt)
8. Håndterbart ressursmessig
I det følgende presenteres fire prosjekter som komiteen på visse forutsetninger vil kunne være aktuelle å velge.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra klubbens medlemmer både når det gjelder synspunkter på de fremlagte
prosjekter og hvilket prosjekt det enkelte medlem preferer – gjerne med en begrunnelse. Hvis det er ønske om
mer informasjon om ett eller flere av prosjektene foreligger dette. Det er da bare å ta kontakt med et av
komitemedlemmene, så vil informasjon bli oversendt. Vi skal også svare så godt vi kan på spørsmål dere måtte
ha. Hvis vi ikke kan svare umiddelbart skal vi søke å finne frem til gode svar. Det legges opp til valg av prosjekt
høsten 2018. Saken vil bli behandlet på møtet 16. august og tilslutt besluttet av styret.
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Promoting peace; Fighting decease; Providing clean water, sanitation, and hygiene; Saving mothers and
children; Supporting education; Growing local economies.

"Supplying Water Tanks to 50 Schools in the West Bank - Bekkelaget RK
1. Prosjektet og rotarys fokusområde.
Av de 6 fokusområder som TRF har angitt faller dette humanitære prosjektet inn under område «providing
clean water, sanitation and hygiene». Målsetningen er å skaffe rent drikkevann til 50 skoler på Vestbredden,
bl.a. Hebron, Jinin, Bethlehem, Jericho og Tubas. I dag er palestinerne ofte henvist til å bruke oppsamlet
overflatevann og som sjelden går gjennom noen rensingprosess. Barn som drikker eller bruker forurenset vann
blir syke, i mange tilfeller alvorlig og de tvinges til å holde seg borte fra skole og annen aktivitet. Dermed får
urent vann konsekvenser for både helse og skolegang. Det er dette Ramallah Rotary club ønsker å gjøre noe
med og da som «host sponsor» i det nye prosjektet. Vi i vår klubb håper å kunne få med flest mulige
Rotaryklubber i gruppen av «internasjonale sponsorer»
2. Mulighetene for å måle resultater
Når prosjektet blir godkjent av TRF vil det foreligge en teknisk spesifikasjon av vanntankene og hvordan selve
rensingsprosessen foregår. I tillegg vil det bli iverksatt tiltak for å bedre de sanitære og helsemessige forhold
ved skolene. Representanter fra Ramallah Rotary club vil jevnlig følge opp installasjonsarbeidet på de enkelte
skoler, basert på en på forhånden godkjent tidsplan. Vi vil få regelmessige rapporter om fremdriften.
Representanter fra Bekkelaget Rotary vil i prosjektperioden gjennomføre inspeksjonsreiser for å forvisse oss
om at ressursbruken er i henhold til den godkjent prosjektplanen. En slik monitorering er viktig. Det vil finne
sted en teknisk godkjennelse av tankene på de enkelte skoler etter hvert som installasjoner er gjennomført.
3. Fokus på samarbeid
Bekkelaget Rotary klubb påtar seg ansvaret for å følge opp prosjektet på vegne av de andre Rotaryklubber som
går inn med økonomisk støtte. Ramallah Rotary Club har, i de andre prosjekter de har deltatt i, vist seg å være
særdeles kompetente både når det gjelder planlegging og gjennomføring. Vi vil også med i det nye prosjektet
ha regelmessig kontakt, normalt minst en gang i uken, for å avstemme fremdriftsplanen.
4. Lokal forankring
For at medlemmene i de klubber som deltar skal føle eierskap til prosjektet vil det regelmessig bli sendt ut
informasjon om fremdriften. I tillegg planlegges det reiser til Israel og Vestbredden for at medlemmer i de
Rotaryklubber som deltar i prosjektet skal gis anledning til å være med for å se på resultatet. I tillegg vil en slik
tur bli kombinert med omvisning til de mange historiske stedene, bl.a. i Jerusalem og Bethlehem. Det kan
nevnes ar Torgeir Kvalvaag og jeg har bodd og arbeidet i region gjennom flere år.
5. Prosjektets varighet og finansiering
Det aktuelle prosjektet vil strekke seg over minst 2 år. I første omgang vil man konsentrere seg om 50 skoler og
da basert på et totalt budsjett på USD 95.500. Vi ser for oss at med en ytterligere finansiering vil prosjektet
utvides til flere skoler og derved strekke seg over 3-4 år. Finansieringen har vi vurdert som absolutt realistisk.
6. Bidra til interesse for klubben spesielt og for Rotary generelt
Som nevnt ovenfor har vi fokus på at Rotary medlemmene skal føle et eierskap til prosjektet og at vi får
synliggjort hvilket alvorlig og kritisk behov vi bidrar til å dekke overfor barn og unge i et konfliktfylt område. I
tillegg til jevnlige avrapporteringer vil forsøke å få frem en del fortløpende billedmateriale som viser prosjektets
utvikling.
7. Håndterbart ressursmessig
Bekkelaget Rotaryklubb har meget gode erfaringer gjennom flere år med vår deltagelse i Global Grant
prosjekter når det gjelder bruken og kontroll av de midler som legges inn i de enkelte prosjekter. TRF har også
gode rutiner og er flinke til å utøve kvalitetssikring før, under og etter av prosjektarbeidet.

8.

Fordeler og ulemper

Dette er et prosjekt som i utgangspunktet fyller de fleste av kriterier vi har stilt. Bekkelaget RK sitt engasjement
og det at det er et on going globel grant prosjekt sikrer gjennomføring og varige fotavtrykk, målbarhet mm.
Det vil ikke kreve mye av klubben.
Prosjektkomiteen lurer på om prosjektet vil engasjere klubbens medlemmer – eller blir det primært et prosjekt
som drives av en/få enkeltpersoner og som andre i klubben befatter seg lite med? Blir prosjektet primært et
pengeoverførings prosjekt? Og er prosjektet egnet til å rekruttere nye medlemmer og hvor viktig mener
klubbens medlemmer dette er?
På spørsmål om hvordan klubben kan engasjere seg svarer Bekkelaget RK: Ramallah Rotary Club vil i henhold til
søknaden til TRF være «The host Club». Det er den klubb som er «på stedet» hvor prosjektet skal realiseres og
som vil ha ansvaret for å utarbeide et detaljert budsjett og som må godkjennes av TRF. I den prosessen vil
denne klubben ha ansvaret for innhenting av de enkelte anbud og føre jevnlig tilsyn med fremdrift etter hvert
som prosjektet skrider frem. The host Club er også ansvarlig for alle utbetalinger og som etter hvert godkjennes
av TRF. Bekkelaget Rotary klubb er «International sponsor» og skal «provide financial assistance, technical
support and other guidance” og skal I den forbindelse ha et løpende og nært samarbeid med The host Club. I
de tidligere prosjekter vi har samarbeidet med Ramallah Rotary Club om har det vært mange Rotary klubber
som har bidratt med midler og derved inngått i gruppen av «internasjonal sponsor»
Vårt forslag vil være at man danner en referansegruppe av de klubber som deltar i prosjektet og da med klare
føringer med hensyn til løpende informasjon om opplegg og gjennomføring av prosjektet. En slik
referansegruppe skal kunne ha en direkte innvirkning på opplegg og gjennomføring av prosjektet. Bekkelaget
RK er sikker på at en slik prosjektorganisering vil medføre at de enkelte Rotary medlemmer vil føle et eierskap
til prosjektet.

YES – Education first – Girls Bali
1.

Prosjekt

Prosjektets formål er bidra til skolegang for unge piker i grunnskolen gjennom finansiering av skoleuniform og
annet nødvendig utstyr som er forutsetning for skolegangen.
I dag er offentlig skolen «gratis», dvs. offentlige i dag stiller med lokale og lærere. Men foreldrene må betale
for skole uniform, bøker og utstyr for barna sine. En slik pakke koster mer enn minstelønnen på Bali.
Minstelønnen på Bali er IDR 1 500 000, som tilsvarer 1000 norske kroner. Og normallønnen ligger ikke mye
over dette. De fleste jobber i fabrikk, landbruk, små lokalutsalgsteder. De er lavt utdannet og ikke kan engelsk,
En ”god” lønn på Bali er IDR 4 000 000 i mnd. ( NOK 2520). Kursen er (IDR 1000 000 er NOK 630 kr). Det er
selvfølgelig stor variasjon, og noen er jo også ekstremt rike.
Derfor er mange familier som ikke har råd til å betale for skoleuniform ++ og det de trenger for å kunne skape
en bedre fremtid for seg og barna. For de som ikke kan gå på skole vil de for alltid leve i fattigdom. Det er
gjerne jentebarn som da blir nedprioritert hvis familien bare har råd til at ett barn kan gå på skolen.
Gjennom prosjektet vil vi bistå med finansiering av en skolepakke som inkluderer blant annet uniform for barn
på barneskolen fra første klasse. Når et barn først har kommet på skolen vekkes ofte lærelyst og de fortsetter.
Pakken inneholder: 2 uniformer, sko, skolesekk, bøker, papir, penner
2.

Bærekraft – varig fotavtrykk

Dette er et prosjekt vi kan ha over tid.
Jeg synes det kanskje er naturlig at vi har med på agendaen at vi burde/må også ha et overordnet mål om å få
de lokale myndighetene i dialog for å endre/ forbedre situasjonen for de som er særlig vanskeligstilt
økonomisk. Slik at alle skal ha muligheten til å gå på skolen.
Prosjektet er lokalt forankret i Ubud Rotary Club allerede fått støtte internasjonalt fra Rotary ved å benytte seg
av å samarbeide med den lokal org NGO, som heter Bali Children Foundation
http://www.balichildrenfoundation.org/
Presidenten i Rotary Club Ubud - Burce Birscone har veldig positive erfaringer ved å samarbeide med ovenfor
nevnte NGO.
3.

Budsjett

Klubben kan selv bestemme hvor mye vi vil finansiere. Hvis vi satser på barneskolen er prisen pr. pakke 2
2 000 000 rp/pp pr. år. Usikker på hva det tilsvarer pr. år, men basert på vekslingskursen angitt i pkt. 1 prosjekt
ca. 1500 NOK pr. pakke.
4.

Fordeler og utfordringer

Dette er et prosjekt som i utgangspunktet fyller de fleste av kriterier vi har stilt. Cecilies engasjement og
kjennskap til Bali er et stort fortrinn. Prosjektet mener vi vil sette varige fotspor hvis vi gjør det riktig. Det er
allerede en klubb på Bali som driver prosjektet, så det er lokalt forankret. Det vil ikke kreve mye av klubben og
vi tror ikke vi trenger samarbeidende klubber i Norge.
Stor fordel er at det er oppe og går med en samarbeids organisasjon allerede og at det er et pågående prosjekt.
Vi kan komme fort i gang, mye logistikk og praktiske tilrettelegging er allerede i gjort. Prosjektet har Global
Grant og Cecilie har etablert en god dialog med presidenten i den lokale klubben Rotary Ubud, som gjerne være
vår lokale sponsorklubb. Det er potensial for å skape en nære relasjon til klubben lokalt. Prosjektet starter i det
små og kan økes etter hvert basert på hvor vellykket det er.

Spørsmålet er om prosjektet engasjerer klubbens medlemmer – eller blir det primært et prosjekt som drives av
en/få enkeltpersoner og som andre i klubben befatter seg lite med. Blir prosjektet primært et pengeoverførings
prosjekt? Trygt land i reise i, og med en god relasjon til den lokale Rotaryklubben kan det være lett for mange å
dra for å besøke prosjektet. Vi lurer også på om noen i klubben selv har vært på Bali, og kanskje har en relasjon
til landet som kan bidra til at andre klubber også vil være med i prosjektet.
Prosjektgruppen mener vi bør kunne sette som forutsetning at støtten kun går til grunnskole elever. Vi mener
at pengene vil få størst nytte hvis de brukes i grunnskolen. Barn som har begynt å lære vil stille krav og selv
ønske å lære mer. Vi må begynne med begynnelsen. Dette har vi fått bekreftet er mulig.
Videre er vi opptatt av at pengene blir brukt til selve prosjektet og ikke til administrasjon. Bruice, som er vår
kontaktperson i den lokale Rotary klubben på Bali har på spørsmål fra oss om at pengene faktisk går til
prosjektet og ikke administrasjon svart at de hadde samarbeidet i 20 år med NGOen de bruker og de har ingen
betenkeligheter. Prosjektet er Global Grant støttet.
Velger vi dette prosjektet går vi med andre ord inn i et etablert prosjekt, som er innenfor ett av Rotarys seks
fokusområder.

Vann og sanitær i landsbyen Lifidzi i nord Mosambik.
1. Bakgrunn
Vocational (yrkesmessig) Training Team (VTT) er en nyskapning i Rotary og gjennomføres for første gang i
distriktet vårt. VTT innebærer at en gruppe eksperter (4-5) sendes ut for å oppholde seg på ett sted og løse ett
eller flere konkrete problemer for det samfunnet det dreier seg om. En gruppe på distriktsnivå har arbeidet
med dette en tid og har identifisert et prosjekt for å løse sanitær og vannsituasjonen i en landsby i Mosambik.
2. Kriterier for valg av prosjekt
Gruppen som har arbeidet på distriktsnivå har vurdert og evaluert flere prosjektideer har lagt vekt på de
samme kriteriene som prosjektgruppen i Oslo Vest Rotaryk klubb. Spesielt at det skal være mulig å måle,
revidere og evaluere. Fordi det er viktig at penger og ressurser blir brukt riktig og at prosjektet kan sette varige
«fotavtrykk». Videre at det skal ha lokal forankring i Rotary, men også hos dem prosjektet skal hjelpe, spesielt
når prosjektet er internasjonalt. Målet er varig kompetanseoverføring, hjel til selvhjelp. Prosjektet skal ha et
Rotary fotavtrykk.
3. Prosjektet
Dette dreier seg om et verdiskapende prosjekt i landsbyen Livfidzi i Mocambique for å løse vann og
sanitærproblemene i dette området som omfatter 13 landsbyer, ca. 500 hjem og 2000 innbyggere. Ved at
innbyggerne får bedret sine toalettforhold skapes det også grunnlag for å lage gjødsel som kan brukes i
landbruksproduksjonen for å forbedre avlingene dramatisk i dette utarmede området. Det spennende med
dette prosjektet er at Kristianstad Rotary Klubb i Sverige har fått Rotary-midler til å starte prosjektet i
landsbyens skoler. Dette vil skje i løpet av kort tid. Basert på de erfaringene som gjøres der overføres disse til
alle landsbyens innbyggere gjennom vår involvering. Bidraget vårt har som målsetting å hjelpe med opplæring
og igangsetting samt anskaffelse av enkelt sanitærutstyr til hjemmene. Dette gir oss en «flying start» da
svenskene har gått opp en del av «veien» allerede. Å bidra til at befolkningen i Lifidzi får tilgang til
tilfredsstillende sanitærløsninger, rent drikkevann og økt landbruksproduksjon vil være et verdifullt bidrag til å
sikre at landsbybefolkningene i utviklingsland får en bedret livsstandard.
4. Organisering
Målet er at 2-3 klubber Rotaryklubber skal bidra både økonomisk og administrativt med koordinerende
oppgaver. I Mosambikk er det to ideell, men profesjonell organisasjon som koordinerer arbeidet, og som er
ansvarlig for å sette de (unge) profesjonelle i arbeid. Dette er SuSan Design og den svenske NGO’en
“Foreningen for Barnens Beste”. Det er disse to organisasjonene som har tatt initiativ til prosjektet. Prosjektet
er som nevnt en fase 2 av et prosjekt som er påstartet og hvor Kristianstad Rotaryklubb i Sverige er engasjert.
Prosjektet trenger 4-6 profesjonelle fagpersoner. Krav til hva disse personene må ha av kompetanse og praktisk
informasjon om et opphold i Mosambikk foreligger.
5. Finansiering
Foreløpig budsjett ca. USD 68.624 eller NOK 570.000. Dette forutsetter at installasjon og prosjektet som sådan
vil omfatte alle hjemmene i landsbyene. Finansiering vil høyst sannsynligvis dreie seg om Global Grant med
bidrag fra Distrikt 2310, samt de deltakende klubbene. De økonomiske rammene kan justeres basert på hvor
stor del av hjemmene i landsbyen som skal være med – i første omgang, Budsjettet dekker poster som:
forsøksmateriale og infrastruktur, avlingsproduksjonsanalyser, lokal arbeidskraft og ressurser, administrasjon
og opplæring, reise og opphold, honorar til samarbeidspartner, minus bidrag fra lokalsamfunnet og påslag for
risiko.
6. Kvalitetssikring
Det at prosjektet har vært presentert til Rotary International og at de har bevilget et større beløp til fase 1 som
Kristianstad RK er engasjert i er positivt. Distriktets arbeidsgruppe har nylig hatt en samtale med Per Fossum –
president i Asker RK. Han har en svært relevant bakgrunn og hans umiddelbare tilbakemelding var at
prosjektet tilfredsstiller de kravene han ville stille til et slikt prosjekt. De kan delta med kompetanse og
administrasjon men ikke finansiering. Prosjektet er presentert til TRF-komiteen og Distriktets ledelse både i

dette og foregående års Guvernører og andre i ledelsen. Alle steder har reaksjonen vært at dette er et
verdifullt prosjekt som man gjerne ville støtte.
7. Fordeler og utfordringer
Prosjektet er basert på at en ideell men profesjonell organisasjon er som er ansvarlig for gjennomføringen og
koordineringen i Mosambikk. Dette sikrer god gjennomføring og engasjement. Bruk av profesjonelle frivillige i
prosjektet som klubbene skaffer til kompetanseoverføring og opplæring vil bidra til varige fotavtrykk.
Da dette prosjektet er basert på at flere klubber i distriktet skal samarbeide er dette punktet i forhold til våre
kriterier tilfredsstilt, men bare hvis det betyr tilstrekkelig ressurser, ikke minst administrativt. Asker er med,
men foreløpig er det litt for lite ressurser i prosjektet. Men samarbeidet med Kristianstad som er ansvarlig for
fase 1 av prosjektet allerede er allerede etablert og er en ressurs. Distriktets arbeidskomite arbeider med å
rekruttere flere klubber gjennom møter, men også ved artikkel i Rotary Norden. Da prosjektet tilfredsstiller
krav til matching grant fra både Rotary Internasjonalt og distriktet vil 3 års finansiering være oppnåelig.
Da prosjektet krever deltakelse av profesjonelle yrkesaktive kan vi bruke dette til fokus på at Rotary er til for
yrkesaktive. Medlemskap i klubben kan et tilbud til de vi rekrutterer. Vi kan ha fokus på unge yrkesaktive, og vi
kan rekruttere fra organisasjoner som ingeniører uten grenser, nyutdannede fra relevante utdannelser i Norge.
Eldre klubbdeltakere med relevant kompetanse kan enten delta dirkete eller være mentor for den eller de vi
sender. Prosjektet gir anledning til at klubbene å rekruttere flere på samme tid til en klubb eller på tvers av
klubbene, som vil få et samhold ved å reise sammen.

Støtt tiggerne fra Romania der de bor
1. Bakgrunn
Undertegnede har flere ganger besøkt Romania, hvis Targu Jiu og Bukarest, senest i månedsskiftet mars/april i
år. De fleste tiggerne i Oslo kommer fra Targu Jiu. Hensikten har vært å se på mulige prosjekter i provinsen
Gorj, hvor Targu Jiu er hovedstaden, for å skape muligheter for et liv for mange av tiggerne der de bor.
2. Prosjektmuligheter
Kirkens Bymisjon har flere prosjekter for å ta seg av nødstilte personer i Oslo. Prosjektet Syrom i Tøyenkirken
lærer opp rumenske kvinner i å sy. Det er også en produktutvikling knyttet til dette, slik at produktene kan
selges på det norske markedet. Det ønskes etablert en virksomhet i Targu Jiu hvor de kan sy, og slippe å dra til
Oslo for dette. Prosjektet er bare på skissestadiet, og må konkretiseres. Aktører og lokaliteter er definert, men
må godkjennes . Opplæring har altså foregått i Tøyenkirken, men med overførsel til Romania må man ha en viss
grad av videre opplæring og arbeidsledelse finansieres eksternt i en periode. Målet er at virksomheten blir
selvfinansierende.
En annen prosjektmulighet, som ligger lenger frem i tid, er knyttet til etablering av en arbeidsmarkedsbedrift,
av en organisasjon som har etablert slike bedrifter flere steder i Romania. Dette er for mennesker med visse
handicap, og gjelder ikke bare romfolk. Bedrifter over femti ansatte må ansette 4% slike mennesker. Alternativt
kan man kjøpe tjenester fra slike bedrifter for et tilsvarende beløp.
3. Prosjektpartnere
Torleif kom i kontakt med Corina Dragan i Targu Jiu for noen få år siden, på en såkalt ”match making”
konferanse arrangert av et sekretariat som bestyrer NGO fondet til EØS midlene i Romania. Corina er jurist og
leder barnevernet i Targu Jiu. Hun leder også en NGO, som har hatt EU prosjekter m.m. Nå driver de en
hjemmehjelp tjeneste for eldre. Se http://www.aidsgorj.ro/ . De har et lite kontor (6 plasser), og like ved er det
plass til en systue. De ønsker å bidra til en slik etablering.
Torleif hadde møte med Aylin Karayazgan, Prosjektleder, SyRom, den 18.4. Kirkens nødhjelp begrenser sin
virksomhet til Norge, men er meget interessert i at det etableres muligheter for disse romkvinnene i
hjemlandet. De har også vært i Gorj, og etablerer nå et samarbeid med KFUM/KFUK som skal ta seg av den
utenlandske aktiviteten. Hanhar hatt flere møter med dem før, men de har nå ny prosjektleder. Han kobler
dem til Corina. De vi veldig gjerne ha vår hjelp. Det er en kontakt med Targu Jiu rotaryklubb. Corina er medlem.
De er ikke involvert på nåværende tidspunkt.
I det andre prosjektet, en arbeidsmarkedsbedrift, møtte Torleif lederen for denne organisasjonen i Bukurest
nylig. Se http://alaturidevoi.ro/. Har har en mail fra henne, hvor hun bekrefter sin interesse. Corina reiser til
hennes hjemby for videre planlegging den 30.4
4. Finansiering
Primært ønskes EØS midler til begge prosjektene. Romrelaterte er topp prioritert. I den neste fireårsperioden
er det bevilget 46 millioner Euro til NGO fond i Romania. Utlysningen kommer tidligst ved årsskiftet. Det kreves
10 % egenandel, og her kan Rotary bidra. Størrelse 50 – 100 000 NOK per år vil bety mye.
5. Fordeler og utfordringer
Prosjektet knytter seg til fire av Rotarys fokusområder for sosiale prosjekter vann og sanitær, redde mor og
barn, støtt utdanning, og skape vekst i lokal økonomi. Resultatet skal måles etter hvor mange kvinner som blir i
Romania, og med inntektsbringende arbeid. Samarbeid med Kirkens nødhjelp, KFUM/KFUK, og to rumenske
organisasjoner som beskrevet vil gjøre at klubben ikke står alene,. Da det er et internasjonalt prosjekt må vi
jobbe for lokal Rotary forankring. Med EØS midler for fire år er finansieringen realistisk og prosjektet
bærekraftig. Prosjektet kan bidra til å løse et av Oslos største sosiale problemer, og avhjelpe menneskelig
lidelse, og det bør være håndterbart ressursmessig.
Prosjektet er ikke ferdig definert og lokal Rotary forankring er ikke etablert. Prosjektet er med andre ord på
skissestadiet og litt lite konkret på hva klubben og Rotary kan bidra med utover å finansiere utredning og reiser

– som er av mer administrativ karakter. Vi mener pengene i for stor grad går til administrasjon og reiser og ikke
til formålet. Men synes prosjekters formål er bra og er sikker på at det kan gi varige fotavtrykk hvis formålet
oppnås. Men kravet må være at pengene går til formålet i langt større grad.

