Bidra till att utrota polio
Förslag på aktiviteter som har fungerat med framgång i många
rotaryklubbar och distrikt:
Gåvobrev i stället för vinflaska eller blomma. När du bjuden på middag eller fest hos
någon sätter du in en summa pengar till polio och till värdfamiljen överräcker du ett
”Gåvobrev” där det står att du satt in pengar till polio. Exempel på Gåvobrev finns på distrikt
2380 hemsida.
Golftävling sponsrad av företag. Företag bjuds in att sponsra en golftävling för polio med
4.000 kr. För detta får företaget skicka ett lag på 3 eller 4 personer att spela tävlingen. 25 lag
ger 100.000 i bruttointäkt.
Rotary crocus till föreläsare. Externa föredragshållare på rotarys veckomöten får en crocus
som tack och klubben betalar in till polio. Vi sprider då även Rotarys poliobudskap till
externa personer.
Arrangera projekt ”rosa lillfingernaglar”: Miljoner barn i polioendemiska länder vet att en
nylackerad rosa lillfingernagel betyder att de inte får polio. När medlemmar i din klubb gör en
insats för PolioPlus kan klubben låta frivilliga rotarianer måla sina lillfingernaglar med
samma rosa lack som används under nationella vaccineringsdagar runt om i världen. Den rosa
lillfingernageln är då en personlig symbol för att skydda ett barn mot polio.
Fira en stor dag: I stället för presenter för t ex en jämn födelsedag kan man be vänner och
familj att bidra till polioinsamlingen.
Ordna ett lotteri: Lotta ut en bil, en kryssning eller biljetter till ett lokalt evenemang, som
t ex en match eller en konsert. Överväg också att ordna veckolotterier med priser från
restauranger och företag i området.
Hoppa över en måltid: Håll ett klubbmöte utan måltid och donera måltidskostnaden till
Rotary Foundations polioinsamling.
Stå värd för en rotarykväll: Samarbeta med en lokal sportklubb för att stå värd för en
rotarykväll under ett sportevenemang eller en match. I USA har både större och mindre
baseballag hjälpt Rotary i kampen mot polio. Auktionera t ex ut ett inkast under en
fotbollsmatch och sätt upp ett stånd med information om Rotary och poliosatsningen
Organisera ett evenemang med sponsrade distanser att tillryggalägga till fots, på cykel
eller med inlines: Låt rotarianer, Rotarys kamratskapsgrupper eller sportföreningar och andra
intresserade få vänner och bekanta eller andra att ställa upp och betala dem för distanser de
går, cyklar eller åker rullskridskor, inlines eller annat.
Samordna en online-auktion: Be rotarianer, vänner och familj att se sig om hemma efter
saker de vill ge bort, som t ex kläder, smycken, möbler och hushållsföremål. Samla in varorna
och sälj dem på eBay. Be rotaractklubbar att komplettera med online-foton.
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Planera ett särskilt evenemang: Middagar, festivaler, en picknick, vinprovning och
tävlingar i olika sportgrenar kan alla leda till bidrag från rotarianer och andra.
Sälj en produkt: Cd-skivor, kokböcker, slipsar, teddybjörnar och muggar är bara några
exempel på varor som sålts för att samla in pengar till PolioPlus.
Ordna en auktion: Efter julhelgen kan klubbmedlemmarna donera de julklappar de inte vill
ha eller behöver. Håll auktion på föremålen under ett klubb- eller distriktsmöte för att samla
in pengar till poliosatsningen.
Samla mynt till polioutrotningen: Be rotarianer, vänner och familjemedlemmar att lägga
mynt i sparbössor på lokala företag, i skolor och hemma. Donera de insamlade pengarna till
polioutrotningen.
Samordna en filmkväll: Samarbeta med lokala biografer för att organisera en filmkväll från
vilken en del eller hela intäkten tillfaller poliosatsningen. Gör PR för filmkvällen i tidningar, i
radio och i alla rotaryklubbar i området och uppmuntra så många som möjligt på orten att
komma.
Stå värd för en ”PolioPlusmiddag”: Ordna en middag med en distriktsguvernör, erfaren
rotaryledare eller lokal personlighet. Bjud in gäster som betalar för måltiden och ev är villiga
att skänka ytterligare bidrag för att utrota polio.
Planera en diskussion framför brasan: Be en klubbmedlem att bjuda in andra rotarianer
från distriktet till sitt hem för att informera om senaste nytt inom polioutrotningen och ge
möjlighet att diskutera större gåvor (major gifts).
Sälj vattenflaskor med polioetikett. På mässor och marknader är det många
som uppskattar att kunna köpa en flaska vatten för 20 kr. Man kan kontakta
ett bryggeri som har mineralvatten och be att få köpa flaskor med egen
etikett, eller man köper in vattenflaskor som man förser med egentillverkad
etikett. Genom att köpa den här vattenflaskan har du bidragit till att Rotary kan ta
ytterligare steg framåt för att utrota polio i världen.
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