Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2017
Αγαπητέ -ή Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή θέλω να σε ενημερώσω για τις Χορηγίες της Περιφέρειας άλλη μια φορά μετά
την δημοσίευση της ίδιας από τον Διοικητή στην Επιστολή του του Αυγούστου, γνωρίζοντας ότι οι
περισσότεροι όμιλοι θα δραστηριοποιηθούν με την έναρξη του φθινοπώρου.
1. Τα τελευταία χρόνια το Ίδρυμα έχει συνδράμει πολλούς Ομίλους να ολοκληρώσουν σημαντικά έργα
στην περιοχή τους. Αυτό επετεύχθη με την χρηματοδότηση των Ομίλων από τις Χορηγίες
Περιφέρειας (District Grant) με αποτέλεσμα να γίνουν έργα πολύ μεγαλύτερης αξίας από τη
χρηματική συμβολή των Ομίλων. Πολύ σύντομα αναφέρω τα πιο πρόσφατα έργα:
 Ανακαίνιση παιδικής χαράς σε ειδικό σχολείο στη Ρόδο
 Ανακαίνιση των αιθουσών αναμονής και εξεταστηρίων της πτέρυγας καρκινοπαθών στο
νοσοκομείο της Πάτρας
 Μια παιδική χαρά για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κηφισιά και μια στη Ζάκυνθο
 Προμήθεια κατάλληλου ρουχισμού στους δασοπυροσβέστες στην Πεντέλη
 Προμήθεια εξοπλισμού κλιματισμού σε ειδικά σχολεία στην Ηλιούπολη και Βουλιαγμένη
 Προμήθεια αυτοκινήτου στο ίδρυμα Αμυμώνη για επίσκεψη των ειδικών στα παιδιά με
κινητικά ή νοητικά προβλήματα που νοσηλεύονται κατ’ οίκον
 Προμήθεια τραπεζιών Πινγκ Πονγκ στο Λύκειο Θρακομακεδόνων
 Προμήθεια απινιδωτών και εγκατάστασή τους σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου
2. Εφέτος το διαθέσιμο κεφάλαιο για Χορηγίες Περιφέρειας (μέσω DDF) είναι μόνο US$ 9150 ή
περίπου 8240 €. Συζητείστε το ταχύτερο στον Όμιλό σας και βρείτε κάποια (πραγματική) ανάγκη
στην κοινότητά σας, ώστε να υποβάλετε εμπρόθεσμα την πρότασή σας, για να αποφασίσει η
επιτροπή το ποσό με το οποίο θα σας χρηματοδοτήσει.
3. Οι κανόνες διάθεσης ποσών για έργα Ομίλων μέσω Χορηγιών Περιφέρειας αναφέρονται στο
πρότυπο Νο 6 της Περιφέρειας ( θα το βρείτε στο MyDistrict) και οι βασικοί είναι οι ακόλουθοι :
 Η Περιφέρεια, συγχρηματοδοτεί τα έργα των Ομίλων σε αναλογία που δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 1:1.
 Το μέγιστο ποσό εισφοράς της Περιφέρειας είναι $2000.
 Γίνονται δεκτές και προτάσεις συμπράξεων Ομίλων για δεδομένο έργο. Κανείς όμως Όμιλος
δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προτάσεις έργων.
 Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έργων για χρηματοδότηση είναι η 15η Οκτωβρίου 2017.
 Οι αιτήσεις έργων Ομίλων διατυπώνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο Νο 4 της
Περιφέρειας – «Συμμετοχή σε District Grant». Το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται.
 Αν το διαθέσιμο ποσό της Περιφέρειας δεν επαρκεί για την χρηματοδότηση όλων των έργων,
περιορίζεται αναλογικά η συμμετοχή της Περιφέρειας σε όλα τα έργα, ως την κάλυψή του.
 Ο Όμιλος πρέπει πριν ξεκινήσει την εκτέλεση το έργου να καταθέσει την συνεισφορά του στον
λογαριασμό του Ιδρύματος της Περιφέρειας και να έχει ολοκληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις προς το Δ.Ρ. και την Περιφέρεια. Πρέπει επίσης να έχει καταστατικό και ΑΦΜ.
 Ένα τουλάχιστον μέλος του Ομίλου πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο Χορηγιών και
ο Όμιλος να έχει Επιτροπή Ροταριανού Ιδρύματος. Ο Διοικητής θα σας ενημερώσει έγκαιρα για
την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου Χορηγιών.

4. Θυμίζω ότι πρέπει να περάσετε τους στόχους του Ομίλου στο Club Central, στη περιοχή του
MyRotary, www.rotary.org, που αφορούν στα έργα που σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε, καθώς και
το ποσό σε δολάρια που θα συνεισφέρετε στο Ίδρυμα. Θυμίζω, πάλι, ότι χωρίς συνεισφορές δεν
έχουμε DDF (Προσδιορισμένο Κεφάλαιο Περιφέρειας) και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα
έργα που τόσο ανάγκη έχει η κάθε κοινότητά μας. Οι στόχοι στο Club Central και η πραγματοποίησή
τους είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η λογική των βραβεύσεων των Ομίλων στο τέλος της
χρονιάς σας.
5. Σας επισυνάπτω τον τρόπο προσέγγισης του MyRotary και την αίτηση για τις χορηγίες της
Περιφέρειας
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας,
Με ροταριανούς χαιρετισμούς,
Λορέντζος Χαζάπης, πΔ 2470 ΠΔΡ
Πρ. Επιτροπής Ροταριανού Ιδρύματος
lorentzo@attiki.com.gr
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