
samarbete för att skydda människor efter en katastrof
SHELTERBOX OCH ROTARY 



ShelterBox tillhandahåller tillfälliga 
bostäder, viktiga artiklar och teknisk 
hjälp för att hjälpa några av världens 
mest utsatta människor att återhämta 
sig och återuppbygga sina hem efter 
katastrofen. 

ShelterBox lyssnar och anpassar 
sina hjälpinsatser efter varje 
samhällsbehov, tillsammans med 
dem som drabbats av katastrofer, 
tillsammans med våra partners.

Just nu har mer än 113 miljoner människor 
runt om i världen blivit hemlösa på grund 
av katastrofer och konflikter. Inte alla dessa 
katastrofer omnämns i nyheterna men alla 
katastrofer förstör människors liv. 

ShelterBox består av människor som tror 
på en värld där ingen lämnas utan tak över 
huvudet efter en katastrof. Varje katastrof är 
annorlunda, allt från en tropisk cyklon till en 
konflikthärd. 

ShelterBox är så mycket mer än summan av 
sina beståndsdelar. ShelterBox håller ihop 
gemenskaper och ger familjer hopp  
för framtiden.

ACTION TOOL KIT

SHELTERBOX OCH ROTARY I 
ACTION

Action Toolkit erbjuder den information och de 
verktyg som krävs för att stödja partnerskapet 
mellan Rotary och ShelterBox i era samhällen.  
Få tillgång till de utbildningsresurser som används av 
ShelterBox Response-teamen för att få hjälp med din 
klubbs kommunikation, mål och så mycket mer.

När ShelterBox och Rotary samarbetar 
efter katastrofer innebär den tekniska 
expertisen hos ShelterBox kombinerat 
med Rotarys samhällsförbindelser 
att människor får tillgång till de bästa 
verktygen och det stöd som krävs 
under varje steg av processen för att 
snabbt komma på fötter igen. 
 
Inom några dagar efter den förödande 
tyfonen Rai, anslöt det filippinska 
ShelterBox-teamet till Rotaryklubben i Cebu 
och satte in hjälpinsatser för människor 
som hade förlorade sina hem. Med deras 
nära support kunde vi direkt ta kontakt 
med rätt personer och samla in information 
om effekten av tyfonen för att kunna fatta 
snabba beslut. 

Rotary är fantastiska på att erbjuda 
viktiga kontakter under ett uppdrag. 
Gång på gång får vi omedelbar 
tillgång till de högsta nivåerna inom 
regeringen.
Dave Raybould, Emergency Response Manager vid ShelterBox,

Tack vare våra partners, Rotaryklubben 
i Cebu, Rotary i Filippinerna och en 
översvallande humanitet och samarbete, 
kunde vi i de omedelbara efterdyningarna 
hjälpa över 100 000 personer.

Vi är stolta över att vara Rotary Internationals 
projektpartner. Partnerskapet gör det möjligt för 
dig att vidta åtgärder genom att direkt förbinda 
ditt eget samhälle med katastrofdrabbade 
samhällen över hela världen.

“ 

TA REDA PÅ HUR DU 
ENGAGERAR DIG, SKAPAR 

MEDVETENHET OCH 
SAMLAR IN PENGAR FÖR ATT 

STÖDJA FAMILJER EFTER 
ATT EN KATASTROF HAR 

INTRÄFFAT.  
www.shelterbox.org/ 

action-toolkit



ShelterBox och Rotary International är projektpartners vid katastrofhjälp.  
ShelterBox är en registrerad välgörenhetsorganisation oberoende av Rotary International och The Rotary Foundation

Efter att ha startat som ett Rotary-klubbprojekt år 2000, har ShelterBox 
vuxit med hjälp av stödet av Rotary-klubbar över hela världen till att bli en 

internationellt erkänd och oberoende katastrofhjälpsorganisation. 

Majoriteten av de globala volontärerna hos ShelterBox är Rotary-medlemmar som 
erbjuder sin tid och sitt stöd till många samhällsevenemang och samtal

INSPIRATION  
Som din partner kan ShelterBox hjälpa till att locka nya medlemmar och inspirera ditt 

samhälle genom att öka medvetenheten kring den effekt vårt partnerskap har över 
hela världen. Tillsammans kan vi dela berättelser om hopp och motståndskraft från 

de samhällen vi når genom partnerskap varje år. 

MÄNNISKOR SOM AGERAR  
Det finns så många olika sätt att stödja människor som har förlorat så mycket. 

Det kan ske genom att öka medvetenheten och samla in medel hemma 
för att tillhandahålla en värdefull kontaktpunkt för responsteamen genom 

förstahandskännedom, introduktioner, logistisk hjälp och viktiga länkar till samhällen.

Anslut dig till vår gemenskap och de som finns 
runtomkring i världen

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


