FONDO NAUJIENOS
2020m. ruduo

2020-ieji metai, tapo nemažu iššūkiu viso pasaulio žmonijai bei pakoregavo įprastą gyvenimą.
Rotarietiška veikla irgi įgavo kažkiek naują atspalvį tradicinio betarpiško bendravimo prasme, tačiau
jokiu būdu nepakeitė kertinių Rotary bendruomenės principų – daryti kilnius darbus, ištiesti brolišką
ranką vargstantiems, įkvėpti ir uždegti pozityvia energija šalia esančius.
Tikrai galime pasidžiaugti, jog mūsų Broliai ir Sesės šį pavasarį žaibiškai reagavo į iškilusius
pandemijos iššūkius Lietuvoje ir nedvejodami aukojo savo lėšas, jėgas ir laiką organizuodami
įvairiausią pagalbą mūsų medicinos sektoriui, kuriam tuo metu jos labai ir labai reikėjo.
Nors šis ruduo vėl atnešė naują pandemijos bangą, Apygardos Rotary Fondo komitetas tiki, jog
Rotariečiai išliks tokie pat aktyvūs ir planuos bei vykdys savo projektinę veiklą toliau, darydami tai
saugiai pagal esamą situaciją ir reikalavimus.
Klubų projektams įgyvendinti, šių metų Apygardos biudžete yra numatyta 15 tūkst. Eur:


5 tūkst Eur. bus paskirstyti dar šių metų gruodžio mėnesį, klubams, kurie pateiks paraiškas iki
gruodžio 1-os dienos.



5 tūkst Eur. bus paskirstyti pavasarį, balandžio mėnesį, klubams, kurie pateiks paraiškas iki
balandžio 1-os dienos.



likę 5 tūkst Eur. yra skirti Globalios Dotacijos projektams paremti papildomai (be sumos skiriamos
iš DDF fondo). Jei šie pinigai nebus panaudoti iki balandžio 1-os dienos, jie sugrįs į Apygardos
projektų biudžetą ir jais bus remiami klubų projektai, kurių paraiškos bus svarstomos balandžio
mėnesį.

Kaip pateikti paraiškas ir pretenduoti į Rotary fondo dotacijas buvo išsamiai papasakota per
Apygardos Fondo mokymus birželio 11d., kurie šiemet vyko nuotoliniu būdu. Mokymų medžiaga taip
pat yra patalpinta Fondo specialioje svetainėje www.rotaryfondas.lt. Informacija šioje svetainėje yra
prieinama klubo pareigūnams atsakingiems darbui su fondais. Šioje svetainėje yra pildomos ir
Apygardos Dotacijų paraiškos.

Primename, kad Fondo parama skiriama tik klubams, įvykdžiusiems kvalifikacinius reikalavimus:






Klubo atstovas dalyvavo Rotary fondo seminare (susipažino su projektų paraiškų teikimo
tvarka).
Pasirašytas Klubo kvalifikacijos susitarimo memorandumas (Club Qualification Memorandum
of Understanding).
Klubo prezidentas ir atsakingas už Fondą asmuo (Club Foundation Chair) yra užsiregistravę My
Rotary sistemoje.
Klubas yra sumokėjęs Rotary International ir Apygardos mokesčius.
Klubas yra pateikęs ataskaitas už anksčiau vykdytus projektus, kurie buvo dalinai finansuoti iš
Rotary Fondo.

Globalių dotacijų (Global Grants (GG)) paraiškos pildomos www.rotary.org svetainėje.
Reikalingas tarptautinis Rotary partneris (vienas ar daugiau RK). Rotary Apygardų Fondai turi
patvirtinti ir prisidėti prie projektų (suma nėra apibrėžta). Projekto bendra vertė - nuo 30.000 U$D
Globalios dotacijos projektai turi būti orientuoti į šias sritis:
 Taika ir konfliktų prevencija bei sprendimas
 Ligų prevencija ir gydymas
 Vanduo ir sanitarinės sąlygos
 Motinos ir vaiko sveikata
 Bazinis išsilavinimas ir raštingumas
 Ekonominė ir bendruomenių plėtra
Tikimės, kad nuo 2021m. liepos 1-os dienos GG pasipildys nauja tema – aplinkosauga.
Apygardos Valdytoja Viktorija Trimbel ir Apygardos Fondo komitetas kviečia Rotariečius
aktyviau ir drąsiau planuoti Globalios Dotacijos projektus, kurie dažniausiai turi daug didesnį poveikį,
apjungia platesnį ratą įtrauktų žmonių bendruomenėje, vienija Rotariečius ir skatina tarptautinį
bendradarbiavimą.
Šių metų sukauptas apygardos DDF fondas (kurį galima panaudoti tik Globalios dotacijos
projektams finansuoti) pirmą kartą viršija Apygardos dotacijų eilutę ir siekia beveik 20.000U$D!
Kiek blogesnė naujiena yra ta, kad nuo 2020m. liepos mėn. 1d. GG projektuose klubo įnašo dalis
nebėra didinama iš RI fondo. Didinama tik dalis iš Apygardos DDF (1:1).
Atsižvelgiant į šį pakeitimą, mūsų Apygarda nusprendė remti planuojamus GG projektus skiriant dalį
lėšų iš Apygardos projektų kofinansavimo eilutės.
Rotary Fondo komitetas yra visada pasiruošęs pagelbėti klubams iškilus klausimams ruošiant
savo projektus, kuriuos planuojama teikti Fondo paramai gauti. Gal Fondo biudžetas ir neleidžia
patenkinti visų lūkesčių, bet jo tikslas yra paskatinti klubų veiklą ir suteikti paramą tiems, kam jos tikrai
reikia.
Rotary atveria galimybes! Tad veikime kartu!
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