
 

 

 

 

     

 

 

Kaksi helppoa maksutapaa! 

1. Rotary Direct: Kirjaudu Rotary Internationalin 
nettisivujen www.rotary.org kautta MyRotary-
osioon ja valitse DONATE. Valitse haluamasi 
kohde ja paina kuvaketta GIVE NOW. 
Sitten täytät tiedot maksutavasta ja 
luottokortistasi. Maksutapahtuma on täysin 
turvallinen.  
 

2. Pankkisiirto: Maksa verkkopankkisi kautta 
SEPA-maksuna Rotarysäätiön (Rotary 
Foundation) pankkitilille  
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00 
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX 
Lisätietoja-kenttään kirjoita nimesi ja 
rotarynumerosi (ID), klubisi nimi ja ID-numero 
sekä se rahasto, johon lahjoituksesi kohdistat. 

Mikä kohde sopii sinulle parhaiten? 

- vuosirahasto (Annual Fund): SHARE tarkoittaa, 
että puolet lahjoituksesta tulee piirin käyttöön 
kolmen vuoden kuluttua 

- PolioPlus 
- lahjarahasto (Endowment Fund) 
- Rotary Peace Centers 
- hyväksytyt maailmanlaajuiset projektit (Global 

Grants) 

 

 

 

Tee oma lahjoitus Rotarysäätiölle! 

Sinun kaltaistesi hyvien ihmisten ansiosta Rotarysäätiö 
pystyy auttamaan miljoonia ihmisiä kautta maailman.  
Lahjoituksesi turvin edistämme rauhaa, torjumme 
sairauksia, vahvistamme paikallistalouksia ja saatamme 
vettä ja viemäreitä niitä tarvitseville. 

Rotarysäätiön hankkeita valvotaan tiukasti varmistaen, 
että varat käytetään tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. 
Rotarysäätiö onkin vuosi toisensa jälkeen saanut 
parhaat mahdolliset arvosanat toiminnastaan 
puolueettomilta asiantuntijoilta. 

Rotarysäätiö on meidän rotarien oma työkalu, jolla 
parannamme maailmaa lähellä ja kaukana. Osoita, että 
sinullakin on palvelumieli itsekkyyden edellä, ja tee joka 
vuosi lahjoitus omalle Rotarysäätiöllemme. 

 

Maksa haluamasi summa – ja mielellään säännöllisesti 

Every Rotarian Every Year: olisi hienoa, jos jokainen 
rotari tukisi säätiötä jollakin summalla vuosittain – 
vaikka kuinka pienelläkin! 

Sustaining Member olet, kun lahjoitat vähintään 100 $ 
vuosirahastoon  

Paul Harris Fellow sinusta tulee, kun olet antanut 
vähintään 1000 $ vuosirahastoon, PolioPlus-rahastoon 
tai hyväksyttyyn maailmanlaajuiseen projektiin. Voit 
myös antaa tämän arvon lahjaksi jollekin toiselle.  

Moninkertainen Paul Harris Fellow: ensimmäisen 
PHF:n jälkeen saat jokaisesta uudesta 1000 $:n 
lahjoituksesta safiirin ja viiden safiirin jälkeen rubiinin. 

Paul Harris Societyn jäsen sinusta tulee, kun sitoudut 
lahjoittamaan vähintään 1000 $ vuosittain. 

Benefactor olet, kun lahjoitat lahjarahastoon vähintään 
1000 $ tai määräät tämän summan sille testamentissasi. 

Bequest Society tarkoittaa, että olet määrännyt 
testamentissasi vähintään 10 000 $ lahjarahastoon. 

Major Donor sinusta tulee, kun sinun (ja puolisosi) 
yhteenlasketut suorat lahjoitukset ovat vähintään 
10 000 $. 

 


