
Utkast - PLAN FÖR Rotary Doctors 30 års jubileum 

   

När Vad Hur/Vem 

 
Slutet på januari 
 
 
Slutet på januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartal 1 

 
Information till guvernörerna om 30 års jubiléet samt 
om insamlingskampanjen. 
 
Brev till alla klubbpresidenter om: 
-  30 års jubileum, information om att vi kommer att 
ha ett kvartalstema med en klar målsättning om hur 
många vi vill hjälpa. Vi kommer sätta upp info på vår 
hemsida och facebooksida om bästa klubbar (eller alla 
klubbar med bästa först?) och ha bilder och/eller en 
kort film om just den verksamheten som kan 
användas som feed-back i klubben.   
 
Upprop första kvartalets tema:  
Under februari är det regnperiod, vi behöver bidrag 
till malariamedicin och myggnät som skydd mot 
malaria. Bilder med myggnät och malariabarn.  
 
 

 
 
 

Slutet av mars 
Kvartal 2 

- Upprop andra kvartalets tema:  
Bidrag behövs till behandling av barn med skabb och 
jiggers. Bilder på behandling.  
Hjälp jeepläkaren hjälpa patienter under 3 månader. 
Bilder från jeeplinjer.  
 
Info om att vi kommer sätta upp info på vår hemsida 
och facebooksida om bästa klubbar och ha bilder 
och/eller en lite kort om just den verksamheten.   
 
 
Brev till guvernörer och inkommande guvernörer i 
mars/april om RDS, distriktskonferenser, 
klubbambassadörer (det brevet som vi brukar skicka 
ut, samt lite extra……) 
 
 

 

Mitten/slutet av 
augusti  
Kvartal 3 
 
 

Brev till alla nya klubbpresidenter om: 
-  30 års jubileum, information om att vi kommer att 
ha ett kvartalstema med en klar målsättning om hur 
många vi vill hjälpa samt att vi kommer sätta upp info 
på vår hemsida och facebooksida om bästa klubbar 
och ha bilder och/eller en kort film om just den 
verksamheten.   
 
 

 
 



15/12 2017 KH 

  

Info i ett mail.  

RÄTT TILL GOD HÄLSA   - Rotary Doctors Sweden 30 år - 2018 

Tänk dig att: 

* du eller dina barn inte har någon sjukvård/tandvård värd namnet när du får allvarlig feber, 

otäcka sår, tandvärk…. 

* dina barn inte blir vaccinerade mot polio, mässling, kikhosta….. 

* du blir sjuk av det vatten som du har tillgång till… 

* dina barn riskerar allvarlig undernäring och har dåliga tänder 

Sådan är situationen för många människor i Kenyas fattiga och otillgängliga områden. 

Upprop tredje kvartalets tema:  
Tandvärk är den värsta värken! Vi vill ge barn 
möjlighet till tandvård och lära sig borsta tänderna. 
  
September är tiden före skörden i Kenya, då 
tillgången till mat är dålig, hjälp oss ge extra gröt till 
undernärda barn.  
 
 

Mitten av oktober 
Kvartal 4 
 

Upprop fjärde kvartalets tema:  
 
Stöd byggande av en brunn för vatten till hushåll.  
Bilder från brunnsbygge. 
Hjälp Rotary Doctors vaccinera barn under fjärde 
kvartalet. Bilder från vaccination.  
 

 

Början av 
september 

PULS 
Ett 30 års jubileumsnummer 
Information om verksamhet, ny verksamhet 
Information om vårens kampanj 

 

Hösten -18 Eventuellt ros-kampanj tillsammans med ”Roses with 
names” En krona till Läkarbanken kampanj.  
OBS lärdom från förra gången, mer exakt info om var 
rosorna säljs.  
 
Deltagande på alla distriktskonferenser 
Prata om trepartssamarbetet och månadsgivare för 
Rotarymedlemmar.  
 

 
 
 
 
 
 
Rotary Doctors, U-
fonden och Shelterbox 



 

Rotary Doctors Sweden/Rotarys Läkarbank gör en väsentlig medmänsklig insats genom 

mobila hälso- och sjukvårdskliniker med läkare/tandläkare, sjuksköterskor, provtagning och 

apotek i just sådana avlägsna områden i Kenya. Vattenprojekt som ger rent vatten är också en 

viktig insats, men det viktigaste är att utbilda lokala kommittéer och volontärer så att 

lokalbefolkningen kan ta över verksamheten och driva egna permanenta vårdcentraler. När 

man väl har byggt upp resurserna i en by kan man dra vidare till nästa område där behoven är 

stora; hjälp till självhjälp. 

Under 30 år har Rotary Doctors Sweden bidragit till att ge rätt till en bättre hälsa till utsatta 

människor i främst Kenyas otillgängliga områden.  

Du och din Rotaryklubb kan hjälpa till. Under 2018 kommer du varje kvartal få ett upprop om 

stöd till Rotary Doctors verksamhet. I februari är det regnperiod i Kenya och det betyder att det 

kommer många fler malariapatienter till Rotary Doctors kliniker. Bidra till: 

- Malariatester och malariamedicin till 3 000 patienter, ca 46 000 kr.  

- Myggnät för att förebygga malaria, myggnät till 1 000 familjer, ca 30 000 kr.   

Bifogat hittar du 1:a kvartalets uppropet. Det hela finns också som en kort powerpoint 

presentation som du kan använda i klubben.  

 

Efter varje kvartal kommer vi att lägga upp mer information på vår hemsida, bilder och/eller 

filmer om hur pengarna har använts till just denna verksamhet så att du kan ge direkt feedback 

till din klubb. Vi kommer också att nämna alla de klubbar som bidragit på hemsidan!  

 

Bilaga till mailet – Upprotet – PDF fil och en power point.  

 

   

 

  

 


