Som medlem i Saltsjöbadens Rotaryklubb får du tillgång till ett
lokalt nätverk med personer från många olika yrkesområden.
Vi träffas till en frukost varannan fredag och lyssnar på ett
intressant föredrag som lär oss mer om något dagsaktuellt och
stimulerande ämne. Vi lämnar alltid lite klokare än vi var när vi
kom. Och i klubben försöker vi tillsammans göra en insats för
intressanta lokala projekt. Man kan kalla det:

Ett nätverk med mening

John F. Kennedy var medlem!
Orville Wright, Neil Armstrong och Jean
Sibelius också.
Internationellt är Rotary en organisation med 1,2 miljoner
medlemmar i 200 länder. Som Rotary-medlem har du alltid en
kontaktpunkt i dessa länder och är välkommen att delta i deras
möten. Du blir garanterat väl mottagen och kan söka värdefull
hjälp från dessa dina lokala kontakter.
Rotary International engagerar sig i globala humanitära projekt.
Ett av de största är en miljardsatsning för att utrota polio,
’PolioPlus’, som vi gör tillsammans med Bill & Melinda Gates
Foundation.
Vi är nu väldigt nära att utrota denna invalidiserande sjukdom.
Från att tidigare ha varit flera hundra tusen drabbade per år var
det förra året färre än 20 (!) nya fall i hela världen.
Rotary har också t.ex. ett mycket omfattande program för
ungdomsutbyte över hela världen.

Lite mer om Rotary Saltsjöbaden:
Rotary Saltsjöbaden verkar naturligtvis mest lokalt. Utöver våra
’lokala’ fredagsmöten engagerar vi oss i några lokala projekt:
Skota Hem är ett av våra prioriterade projekt. Vi ordnar varje år
en ’Sjöloppis’ där vi omvandlar olika marina föremål till reda
pengar för att stötta Skota Hems viktiga verksamhet:
Under de senaste åren har vi härigenom kunnat skänka ett
överskott på upp till 80.000 kr per år till Skota Hem.
Känslan av att vara ett med hav, vind och båt utgör ett av de
stora mänskliga äventyren. Stiftelsen Skota Hem i Saltsjöbaden
gör det möjligt även för personer
med funktionsnedsättningar
att få uppleva detta.
Man har ordnat en ’hamn’
där man kan ställa rullstolen på
bryggan
och ge sig ut på vattnet.
Det går till och med att segla om
man är helt förlamad och kan faktiskt styra båten enbart med
hjälp av två sugrör.
Utöver Skota Hem ordnar vi t.ex. några väldigt uppskattade
events på äldreboenden. Vi är också mentorer för utländska
akademiker som har svårigheter att hitta in på den svenska
arbetsmarknaden.
Av våra medlemmar är runt 30 % kvinnor.

Vill du lära känna oss bättre?
Om du känner att du skulle vilja lära känna oss lite bättre är ett
bra sätt att delta i våra frukostmöten som gäst. Då får du
chansen att lyssna på något intressant föredrag och samtidigt
kan du känna efter om du tror att du skulle kunna passa in hos
oss.
Vi träffas varannan fredag klockan sju och avnjuter en frukost
tillsammans och sen lyssnar vi på föredraget. Vi är klara senast
halv nio, så det går att hinna till jobbet utan alltför stor försening
Här hittar du mer information om Rotary och Rotary
Saltsjöbaden:
www.rotarysaltis.se
Kontakta oss gärna via email om du vill komma med på ett
möte eller fråga oss om något annat:
saltsjöbaden@rotary2370.se

