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Projektbeskrivning
Hammenhög Rotary har beslutat att man kommer att deltaga i detta internationellt
sociala projekt i Bogota i Colombia, ”Conéctar con tu futuro” (”Connect with your
future” eller på svenska ungefär ”Koppla dig med din framtid”). Detta gör klubben
tillsammans med Rotaryklubbar i Holland och från Bogota och det hela ingår i en
satsning som den internationella organisationen War Child organiserar i
slumområdet Ciudad Bolivar.
Den lokala Rotaryklubben Bogotá-Capital kom i kontakt med War Child 2017. De
hade sett hur War Childs arbete med barn och ungdomar gjort en stor skillnad för
dem. Genom War Child kom de även i kontakt med Holländska Rotaryklubbar för att
starta Global Grant projekt: GG198 9538
Pengarna kommer att i Colombia göra nytta genom att man i projektet kan rikta sig
till cirka 800 ungdomar i åldrarna 15–24 år som nu lever på gatan i slummen
och/eller under väldigt fattiga och farliga omständigheter. Avsikten med projektet är
att ge ungdomarna en möjlighet till en bättre framtid genom att erbjuda skydd,
utbildning samt psykologiskt stöd så att man ser en ljus framtid istället för att kanske
hamna på gatan och/eller bli utnyttjade av kriminella.
Samarbetspartner: War Child Holland och Colombia. Pepaso, Rotary distrikt 1550,
1610, 2390 och 4281 samt Rotaryklubbarna Bogotá-Capital, Son en Breugel,
Dordrecht Leudal, Mumbai Western Elite, samt Rotaract club Scheveningen
Var Bogotá Ciudad Bolivar
Finansiering
Klubben har bidragit med 10 000 kr och dessa medel har matchats med 10 000 kr
från Rotarys U-fond samt 20 000 kr från distrikt 2390.
Andra Rotary distrikt, Rotaryklubbar och War Child i Holland och Colombia har
skänkt 24 439 US$
Projektet är ett Global Grant projekt. TRF har beviljat 66 001 US$ till projektet.
För mer information se: www.hammenhog.rotary2390.se
Kontaktpersoner
Projektansvarig inom Hammenhög Rotaryklubb är Tina Helin.
Tingeling-1@telia.com>

