
toimivat yhdessä suojatakseen ja suojellakseen katastrofien uhreja
SHELTERBOX JA ROTARY 



ShelterBox tarjoaa hätäsuojia, 
jokapäiväisen elämän kannalta 
välttämättömiä tarvikkeita ja teknistä 
apua, jotka auttavat maailman 
haavoittuvimmassa asemassa olevia 
toipumisessa ja jälleenrakennustyössä 
katastrofin jälkeen. 

ShelterBox kuuntelee katastrofien 
uhreja ja toimittaa jokaisen yhteisön 
tarpeiden mukaan räätälöityä apua 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.

Maailmassa on tällä hetkellä yli 113 miljoonaa 
luonnonkatastrofin tai konfliktin seurauksena 
kodittomaksi jäänyttä ihmistä. Katastrofit eivät 
päädy aina uutisotsikoihin, mutta ne tuhoavat 
aina elämiä. 

ShelterBoxin työntekijät ja vapaaehtoiset 
uskovat maailmaan, jossa kukaan ei jää vaille 
suojaa katastrofin jälkeen. Jokainen katastrofi 
on erilainen, trooppisista hirmumyrskyistä 
aseellisiin konflikteihin. 

ShelterBoxin toimittama apu on paljon 
enemmän kuin vain osiensa summa. Se pitää 
ihmiset yhdessä ja antaa perheille toivon 
tulevaisuudesta.

ACTION TOOL KIT

SHELTERBOX JA ROTARY 
TOIMINNASSA

Action Toolkit -paketti sisältää tietoa ja työkaluja, 
joiden avulla voit edistää Rotaryn ja ShelterBoxin 
kumppanuutta omassa yhteisössäsi.  
Voit tukea oman klubisi viestintää, tavoitteiden 
asettamista ja muuta toimintaa ShelterBoxin 
avustustiimien käyttämiä koulutusresursseja 
hyödyntämällä.

Kun ShelterBox ja Rotary toimivat 
yhteistyössä katastrofien jälkeen, 
ShelterBoxin tekninen asiantuntemus 
ja Rotaryn paikallistuntemus 
ja kontaktit auttavat yhdessä 
varmistamaan, että ihmiset saavat 
parhaat mahdolliset työkalut 
ja tarvitsemansa tuen, jotta 
jälleenrakennustyö pääsee alkamaan 
mahdollisimman nopeasti. 

ShelterBoxin Filippiineillä toimiva paikallinen 
tiimi otti yhteyttä Cebun rotaryklubiin kotinsa 
menettäneiden auttamiseksi muutaman 
päivän sisällä taifuuni Rain tuhojen jälkeen. 
Rotarien tuki oli erittäin tärkeää, sillä saimme 
sen ansiosta välittömästi yhteyden oikeisiin 
ihmisiin ja pääsimme aloittamaan heti 
taifuunin vaikutusten kartoittamisen. Tämä 
mahdollisti nopean päätöksenteon. 

Rotarien paikallistuntemus ja 
kontaktit ovat kullanarvoisia 
katastrofitilanteissa. Saamme  
heidän kauttaan yhteyden 
korkeimmassa asemassa oleviin 
viranomaisiin ja päättäjiin.
Dave Raybould, ShelterBoxin avustusprojekteista vastaava johtaja

Autoimme yhdessä Cebun rotaryklubin, 
muualla Filippiineillä toimivien rotarien  
ja Humanity & Inclusion -järjestön kanssa  
yli 100 000 ihmistä välittömästi  
katastrofin jälkeen.

Olemme ylpeitä saadessamme 
toimia Rotary Internationalin 
projektikumppanina. Kumppanuutemme 
antaa yhteisöllesi mahdollisuuden toimia 
suoraan eri puolilla maailmaa sijaitsevien 
katastrofien uhrien yhteisöjen kanssa.

" 

LUE LISÄÄ SIITÄ, 
KUINKA VOIT OSALLISTUA, 

TIEDOTTAA JA KERÄTÄ 
VAROJA KATASTROFIEN 
UHRIEN AUTTAMISEKSI.  

www.shelterbox.org/ 
action-toolkit



ShelterBox ja Rotary International ovat projektikumppaneita kansainvälisessä katastrofiavussa.  
ShelterBox on rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö, joka on Rotary Internationalista ja Rotarysäätiöstä riippumaton toimija.

Yhden rotaryklubin projektina vuonna 2000 alkunsa saanut ShelterBox on 
kasvanut maailman rotaryklubien tuella kansainvälisesti tunnustetuksi, 

riippumattomaksi katastrofiapujärjestöksi. 

Useimmat ShelterBoxin vapaaehtoisista ovat myös Rotaryn jäseniä, jotka käyttävät 
omaa aikaansa tapahtumien ja esitelmien järjestämiseen omissa yhteisöissään.

INSPIRAATIO 
ShelterBox voi auttaa houkuttelemaan uusia jäseniä ja inspiroida yhteisöäsi 

välittämällä tietoa kumppanuutemme vaikutuksista eri puolilla maailmaa. Jaa 
tarinoita toivosta ja sinnikkyydestä yhteisöissä, jotka joka vuosi yhdessä tavoitamme. 

TOIMINTA 
Rotareilla on monia tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat menettäneet kaiken – 

tiedottamisesta ja varojen keräämisestä arvokkaiden viranomaiskontaktien,  
ensi käden tietojen, logistiikka-avun ja paikallistuntemuksen  

tarjoamiseen avustustiimeille.

Ota yhteyttä paikallisiin tai globaaleihin toimijoihin

Vieraile osoitteessa www.shelterboxtuki.fi / www.shelterbox.org tai lähetä  
sähköpostia osoitteeseen info@shelterboxtuki.fi / rotaryrequest@shelterbox.org


