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ShelterBox tilbyr losji, nødvendige 
artikler og teknisk assistanse for å 
hjelpe noen av verdens mest sårbare 
mennesker med å komme seg på fote 
og bygge opp hjemmene sine igjen  
etter katastrofer. 

Vi i ShelterBox lytter og tilpasser støtten 
til behovene til hvert lokalsamfunn 
ved å jobbe sammen med de som er 
rammet av katastrofer, sammen med 
partnerne våre.

Akkurat nå er mer enn 113 millioner 
mennesker verden over hjemløse som følge av 
katastrofer og konflikter. Ikke alle katastrofer 
omtales i media, men alle har knusende følger 
for folks liv. 

I ShelterBox arbeider vi for en verden der ingen 
står uten tak over hodet etter katastrofer. Hver 
katastrofe er forskjellig, fra tropiske sykloner til 
konflikter. 

Hjelpen fra ShelterBox er så mye mer 
enn summen av sine deler. Den skaper 
samhold og gir familier håp for fremtiden.

VERKTØYSETT FOR HANDLING

SHELTERBOX OG ROTARY  
I AKSJON

Verktøysettet for handling inneholder 
informasjonen og verktøyene dere trenger 
for å støtte partnerskapet mellom Rotary og 
ShelterBox i deres lokalsamfunn. Få tilgang til 
opplæringsressurser brukt av responsteamene til 
ShelterBox, for å hjelpe klubben til å kommunisere, 
sette seg mål med mer.

Når ShelterBox og Rotary samarbeider 
etter katastrofer, innebærer 
kombinasjonen av ShelterBox sin 
tekniske ekspertise og Rotarys lokale 
kontakter at menneskene får de beste 
verktøyene og støtten de trenger for 
raskt å komme seg på beina igjen. 

Innen få dager etter den ødeleggende 
tyfonen Rai, tok ShelterBox Operations 
Philippines-teamet kontakt med 
Rotaryklubben i Cebu for å støtte folk som 
hadde mistet hjemmene sine. Med deres 
viktige støtte fikk vi umiddelbart kontakt 
med de rette personene og fikk samlet 
informasjon om følgene av tyfonen, slik  
at vi raskt kunne ta beslutninger. 

Rotary er fantastiske til å skaffe oss 
viktige forbindelser under oppdrag. 
Gang på gang har vi fått umiddelbar 
tilgang til det høyeste nivået av 
statsadministrasjoner.
Dave Raybould, leder for nødresponsen i ShelterBox

Takket være partnerne våre, Rotaryklubbene 
i Cebu, Rotary på Filippinene som helhet og 
Humanity & Inclusion, hjalp vi over 100 000 
personer i de umiddelbare etterdønningene.

Vi er stolte over å være Rotary 
Internationals prosjektpartner. Takket 
være dette partnerskapet kan dere ta 
grep ved å knytte deres eget lokalsamfunn 
direkte til katastroferammede samfunn 
rundt om i verden.

« 

FINN UT HVORDAN DU KAN 
INVOLVERE DEG, SKAPE 
BEVISSTHET OG SAMLE 

INN MIDLER FOR Å STØTTE 
FAMILIER SOM RAMMES AV 

KATASTROFER.  
www.shelterbox.org/ 

action-toolkit



ShelterBox og Rotary International er prosjektpartnere innen krisehjelp.  
ShelterBox er en registrert veldedig organisasjon som er uavhengig av Rotary International og The Rotary Foundation

Siden starten som et Rotaryklubb-prosjekt i 2000 har ShelterBox 
vokst, med støtte fra Rotaryklubber verden over. Det er nå en 

internasjonalt anerkjent, uavhengig organisasjon for krisehjelp. 

De fleste globale frivillige i ShelterBox er Rotary-medlemmer som ønsker  
å tilegne tid og støtte til diverse samfunnsarrangementer og foredrag.

INSPIRASJON  
Som deres partner kan ShelterBox bidra til tilvekst av nye medlemmer  

og inspirere lokalsamfunnet ditt når folk får høre om resultatene av 
partnerskapet vårt verden over. Sammen kan vi dele historier om håp  
og tilpasningsevne fra lokalsamfunnene vi hjelper sammen hvert år. 

HANDLEKRAFT  
Det finnes mange måter å støtte opp om mennesker som har mistet så 

mye på. For eksempel ved å skape bevissthet om saken og samle inn midler 
hjemme, eller ved å være verdifulle kontaktpunkter for responsteam gjennom 

lokalkunnskap, lokale kontakter, hjelp med logistikk og avgjørende  
tilknytninger til lokalsamfunn.

Knytt deg til ditt eget lokalsamfunn,  
og til lokalsamfunn verden over

www.shelterbox.org eller e-post rotaryrequest@shelterbox.org


