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ShelterBox bistår med husly, vigtige 
artikler og teknisk assistance for at 
hjælpe nogle af verdens mest sårbare 
mennesker komme på fode igen og 
genopbygge deres hjem efter en 
katastrofe. 

ShelterBox lytter og tilpasser sin 
hjælp til lokalsamfundets behov og 
samarbejder med de kriseramte 
sammen med vores partnere.

Lige nu er mere end 113 millioner mennesker 
over hele verden hjemløse pga. naturkatastrofe 
og konflikt. Ikke alle disse katastrofer kommer 
i medierne, men alle katastroferne ødelægger 
menneskers liv. 

ShelterBox består af mennesker, der tror på 
en verden, hvor der ikke er nogen, der er uden 
husly efter en katastrofe. To katastrofer er 
aldrig ens – fra tropiske cykloner til konflikt. 

ShelterBox er meget mere end summen af den 
praktiske hjælp, der ydes. ShelterBox sørger 
for, at kriseramte forbliver sammen og giver 
familier håb for fremtiden.

ACTION TOOL KIT

SHELTERBOX OG ROTARY  
I AKTION

Action Tool Kit indeholder de oplysninger 
og det værktøj, der er behov for til at 
understøtte samarbejdet imellem Rotary og 
ShelterBox i lokalsamfundet. Få adgang til de 
træningsressourcer, der anvendes af ShelterBox 
Response Teams, for at hjælpe din klub med 
kommunikation, opsætning af mål og meget mere.

“ 

Når ShelterBox og Rotary arbejder 
sammen efter en katastrofe, betyder 
kombinationen af ShelterBox’ tekniske 
ekspertise og Rotarys kontakter i 
lokalsamfundet, at kriseramte får det 
bedste værktøj og den bedste støtte,  
så de hurtigt kan begynde at komme 
på fode igen. 

Inden for få dage efter den altødelæggende 
tyfon Rai kontaktede ShelterBox Operations 
Philippines Team Rotary Club of Cebu for at 
hjælpe dem, der havde mistet deres hjem. 
Med deres støtte var vi med det samme 
i stand til at finde de rigtige kontakter og 
indsamle information om indvirkningen af 
tyfonen og tage hurtige beslutninger. 

Rotary er fantastiske til at finde 
afgørende kontakter under en 
nødhjælpsindsats. Igen og igen har  
vi fået øjeblikkelig adgang til de 
højeste regeringsniveauer.
Dave Raybould, Emergency Response Manager hos ShelterBox,

Takket være vores partnere – Rotary Club  
of Cebu, flere Rotary-klubber i Filippinerne 
og Humanity & Inclusion – hjalp vi mere  
end 100.000 mennesker umiddelbart  
efter katastrofen.

Vi er stolte over at være Rotary 
Internationals projektpartner. Partnerskabet 
gør det muligt for Rotary at skride til 
handling lokalt i katastroferamte områder 
rundt omkring i verden.

“ 

FIND UD AF, HVORDAN 
DU KAN HJÆLPE, SKABE 

OPMÆRKSOMHED OG 
INDSAMLE PENGE TIL AT 

STØTTE FAMILIER EFTER EN 
KATASTROFE.  

www.shelterbox.org/ 
action-toolkit



ShelterBox og Rotary International er projektpartnere i nødhjælpsarbejde.  
ShelterBox er registreret som en velgørende institution og arbejder uafhængigt af Rotary International og The Rotary Foundation

Siden ShelterBox startede som et klubprojekt hos Rotary i 2000, har 
ShelterBox med støtte fra Rotary i hele verden udviklet sig til en 

internationalt anerkendt, uafhængig nødhjælpsorganisation. 

De fleste af ShelterBox’ frivillige over hele verden er medlemmer af Rotary og 
giver deres tid og støtte til utallige begivenheder og foredrag i lokalsamfundet.

INSPIRATION  
Som din partner kan ShelterBox bistå med at tiltrække nye medlemmer og 

inspirere i lokalområder ved at skabe bevidsthed om gennemslagskraften af 
vores partnerskab i hele verden. Sammen kan vi dele fortællinger om håb og 

livsmod i de samfund, som vi sammen når ud til hvert år. 

FOLK I AKTION  
Der er utallige måder, hvorpå rotarianere hjælper mennesker, som har mistet 
så meget. Det gør Rotary ved at skabe bevidsthed om katastrofer og indsamle 

donationer derhjemme – og ikke mindst ved at tilbyde et værdifult lokalt 
kontaktpunkt til ShelterBox’ Response Teams i form af førstehåndsviden, 

introduktioner, logistik og afgørende kontakter i lokalsamfundet.

Få kontakt med dit lokalsamfund  
og resten af verden

www.shelterbox.org eller send en mail til rotaryrequest@shelterbox.org


