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PIIRKONNA 1420 EELARVE 2020–21 SELGITUS
Tegevusplaan
Piirkonna eelarve põhineb piirkonna tegevuskaval perioodil 2020–2021. Kogu piirkonna tegevuskava
prioriteedid on:
Piirkondliku juhtimise arendamine. 24.10.2020 teeb piirkond oma koosolekul otsuse uue arengustrateegia
väljatöötamiseks. Piirkond investeerib perioodil 2020–2021 piirkonna juhtimisse tugevdades komiteede ja
abikuberneride rolli nin nendevahelist koostööd. Eesmärgiks on arendada piirkonda nii, et kõik klubid ja
rotariaanid saaksid erinevates tegevustes osaleda ilma keelebarjäärita.
Rotary-brändi ja kommunikatsiooni parandamine. Kasutusele võetakse piirkonna uus koduleht, erilist
tähelepanu pööratakse sisu tootmisele ja kvaliteedile. Klubide toetamine uuele veebipõhjale üleminekul.
Polio hävitamine. Iga liige saab oma annetusega toetada polio ehk lastehalvatuse hävitamist maailmast.
Rotary alustas polio vastast kampaaniat aastal 1985 ja see on olnud edukas. Piirkond korraldab juba teist
korda End Polio Now (EPN) -gaalat, mille käigus kogutakse annetusi Rotary Fondi EPN-projektiks.
Rohkem uusi liikmeid! Klubiliikmete arvu vähenemine peatatakse, pakkudes klubidele tuge uute liikmete
kaasamises ja liikmesuse säilitamises. Eesmärk on asutada üks uus Rotary klubi ja üks uus Rotaract-klubi. Et
liikmete arvu kasv oleks edukas, vajame selleks kõikide komiteede ja abikuberneride tugevat pühendumist.
Mitme piirkonnaga ühise Läänemere-projekti edendamine. Piirkondade 1420 ja 1410 juhtimisel on loodud
Baltic Sea Rotary Action Network (Basran), mille raames on alustatud Global Grant - abistamisprojektiga.
Meie piirkond on selle projekti juht, mitmed piirkonnad ja klubid Läänemere eri kallastelt on samuti selle
projektiga liitumas.
Rohkem uusi projekte! Oma piirkondlike projektide õnnestunud näidete varal julgustame teisigi klubisid
käivitama erinevaid projekte, nii kogukondlikke kui ka rahvusvahelisi.
Kõikide klubide kaasamine noorsoovahetusse. Kõikidel piirkonna klubidel peab olema valmisolek osaleda
täiel määral noorsoovahetuses, kas üksi või koos teiste klubidega. Noorte teemal jätkame ka inspireeriva
RYLA tegevusega.
Koolituse arendamine ja laiendamine. Hästi planeeritud ja läbiviidud uute töötajate koolitus (PrePETS ja
PETS) on kvaliteetse klubitöö eeltingimus. Tahame selle koolituse muuta veelgi funktsionaalsemaks
tervikuks. Jätkame koolitusega edasijõudnutele – Advanced Rotary Coaching (RLI) ja koolitame juurde
koolitajaid. Korraldame koolitusi ka uutele rotariaanidele.

Liikmesuse edendamine ja liikmemaks
Lisaks tegevusplaanile on piirkonna eelarve 2020–21 loodud eeldusel, et piirkonna liikmete arv püsib
Soome poolel 2000 ja Eesti poolel u 600 liiget. Piirkonna liikmete arv on viimaste aastatega
märkimisväärselt kahanenud. Soomes on klubiliikmete keskmine vanus kõrge, mis viib paratamatult
liikmete vähenemiseni ka siis, kui uusi liikmeid tuleb juurde.
Piirkonnale makstav liikmemaks on aastast 2018–19 olnud 25 € liikme kohta, tookord tõsteti summat kahe
euro võrra. Liikmemaksu suurus ei tõuse.
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Soome poolel iga liikme kohta kogutav maks jaotub:
Per capita -maks Soome Rotarybüroole





Soome Rotary bürookulud
Matriklite kulud
Noorsoovahetusmaks
Arstidepank
Kokku

Rotary Norden – lehe tellimine
End Polio Now – annetus (klubi TRF-kontole)
Per capita -maks piirkonnale
Kõik kokku

eurot
17,20
2,70
4,10
2,00
26,00
8,00
7,00
25,00
66,00

Eesti poolel iga liikme kohta kogutav maks jaotub:
Per capita -maks Soome Rotarybüroole




Soome Rotary bürookulud
Matriklite kulud
Noorsoovahetusmaks
Kokku

End Polio Now – annetus (klubi TRF-kontole)
Per capita -maks piirkonnale
Kõik kokku

eurot
17,20
2,70
4,10
24,00
7,00
25,00
56,00

Selgitused eelarve tulude ja kulude kohta
3240

Piirkond korraldab teist aastat järjest End Polio Now -gaalat, mille eeldatav tulu on 7000
eurot. Vastavad kulud on punktis 4240.

3300

Noorsoovahetuse osalustasudega kaetakse punkt 4300 õpilaste koolituskulud.

4020

Rotary Internationali iga-aastane konventsioon toimub 2021. aasta juunis Taipeis, Taiwanis,
kus piirkonna kulul on lubatud osaleda DGE-l koos abikaasaga.

4040

GETS (Governer-elect Training Seminar) ja GONTS (Governor-nominee Training Seminar)
toimuvad 2020. aasta septembris Oulus.

4050

Rotary Institute, eelseminarid ja muud sündmused toimuvad septembris 2020 Oulus.
Eelseminarid on suunatud konkreetselt abikuberneridele, Rotary Fondi administraatoritele,
piirkonnakoolitajatele ja teistele huvilistele. Osalemise kohta on eraldi kuluprognoos, mille
kohaselt piirkond toetab abikuberneride ja piirkonna komiteede esimeeste osalemist
instituudis ja seminaridel. Sellele lisaks rahastab piirkond DG, DGE ja DGNi osalemist koos
abikaasadega.
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4500

Piirkondliku konverentsi maksumuseks on käesoleval aastal hinnanguliselt 1000 eurot
vähem, seoses rangema kuluprognoosiga.

4510

Piirkondlik koosolek korraldatakse sel aastal enne End Polio Now -gaalat, koosolekul ei ole
peale ametlike teemade muud programmi.

4700

PETSi eelarvekulusid on käesoleva aasta tegelike kulude põhjal vähendatud 1000 euro võrra.

4720

Käesoleva aasta tegelike kulude põhjal on eelarvet vähendatud 500 euro võrra.

4830

Komiteedele eelarves ette nähtud summasid on vähendatud või neid hoitakse praegusel
tasemel, välja arvatud kommunikatsioonikomitee jaoks, millele on tegevuskava kohaselt
eelarves ette nähtud rohkem kui käesoleval aastal. Vähendamise põhjuseks on kulude
vähenemine sissetuleku vähenemise tõttu.
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