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Ole A. Seipajærvi

• Nesodden Rotaryklubb medlem siden 2000

• President 2005-2006 og 2012-2013

• Yrke = Telecom/ IT
løsningssalg, implementering, strategi, prosjekt.

• Fullført; 

– Prosjekt Hjelpemidler Uruguay 2012 – 2013 = 26.555$ 
Hjelpemiddelfondet+ Juan LaCaze RC

– Prosjekt Uganda Vannsisterner 2008 – 2009 = 17.000$
Mothers Union Kibongo + Mbarara RC

• Oppstart; 

– Etablering av Hjelpemiddelsentral Uruguay – Montevideo RC 
tbd <200.000$

– Rent Vann PNG – 46.000$ - finans = OK
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Samfunns prosjekter;

 D2260 og flere klubber ønsker å starte internasjonale 
prosjekter, hvordan?

 Forstå viktigheten av å god planlegging for å oppnå suksess I 
et internasjonalt prosjekt

 Hvor kan vi finne hjelp/ ressurser

Målsetning #Connect4Good 
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LIFECYCLE OF A SERVICE PROJECT                                                        #Connect4Good 
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LIFECYCLE OF A SERVICE PROJECT                                                        #Connect4Good 
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Identifisering av klubbens mål

• Ta utgangspunkt i klubbens planer og mål

• Skriv ned målene så du ikke glemmer de

• Har klubben en visjon?

• La alle medlemmene bli med i prosessen

#Connect4Good 
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Sunrise Medical – Donasjon

• Improving peoples lives ved å fremskaffe innovative 
produkter med høy kvalitet!

• Sunrise Medical er ledende innen utvikling, design, 
produksjon og distribusjon av manuelle rullestoler, elektriske 
rullestoler, scootere, og sittesystemer. 
Sunrise Medical produserer sine produkter i egne fabrikker i 
USA, Mexico, Tyskland, Storbritannia, Spania og Kina.

• Handicare har blitt en del av Sunrise Medical og 
produktporteføljen som var i Handicare er derfor uaktuelle 
for det nordiske markedet.

#Connect4Good 
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Hva blir donert?
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Noen stoler fra de første 50 varelinjene
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Inventarlisten er omfattende

• Varer for verdi av 12.000.000,- NOK 

• For voksne og barn

• Rullestoler, 4 hjuls elektrisk «bil», sykler for ledsager (med 
uten strøm), «Kid-walker» osv.

• Deler; rullestol hjul, fotbrett, puter osv.

• Pakkes i container på lageret hos Sunrise Medical i Moss 
(Carlos er med) – vi sørger for at container blir byttet ut når 
full.
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Forutsetninger

• Liability – Sunrise Medical tar ikke på seg ansvaret for 
utstyret som sendes til Uruguay.

• Varer skal bort fra det nordiske markedet

• Varene er allerede fjernet fra NAV innkjøpsportal

• Det kan dreie seg om flere enn 6 containere

• Global Grant – må minst være med budsjett på 25.000$

• Kan inneholde VTT – Vocational Training Team

• En container forsendelse koster normalt ca 30.000 NOK, vi 
betaler 23.000 NOK
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LIFECYCLE OF A SERVICE PROJECT – HVEM?                                                   #Connect4Good 
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HAR VI MEDLEMMER/ ORGANISASJONER SOM VIL? #Connect4Good 

• Samarbeid gjør ting enklere

• Er det noen vi kjenner som gjør en innsats?

• Kommer midlene uavkortet frem?

• Kan vi bidra med noe annet enn penger?

14/12/2013 Oslo
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IDENTIFISER PARTNERE #Connect4Good 

• Hvorfor partnere?

– Partnere kan redusere kostnadene i et prosjekt

– Øker kapasiteten til en klubb
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ER PLANENE GODE ER DENNE FASEN ENKEL #Connect4Good 
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SUSTAINABILITY

• Vocational Training 
Teams (VTT) Frivillige fra 
begge land møtes

• Programmet 
implementeres av flere 
team

• Programmet tilpasses det 
enkelte prosjekt

#Connect4Good 
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SUSTAINABILITY

• Individuelle medlemmer med engasjement

• Kunnskap om temaet

• Klar for endring

#Connect4Good 
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HOST Partner #Connect4Good 

• Ingenting går uten motstand

• VTT er en flott mulighet (2 hvis mulig)

• Kommunikasjon mellom partene er kritisk

• Lokalsamfunnets behov er kritisk
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LIFECYCLE OF A SERVICE PROJECT                                                        #Connect4Good 
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MEASUREMENT & EVALUATION #Connect4Good 

• Hold det enkelt

• Bygg erfaring - kontaktnett

• Bruk erfaringen og del kunnskapen

• Dersom du samarbeider med andre organisasjoner – be om 
hjelp til å evaluere
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TAKEAWAYS #Connect4Good 

• Sett klubb mål

• Mottaker samfunnet er det viktigste

• Ikke vær redd for budsjettet

• Vær fleksibel

• Takk alle involverte
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EVALUATION & PROMOTION #Connect4Good 
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PROSJEKT 2012 - 2016

Nasjonalt Senter for Tekniske og Teknologiske 

Hjelpemidler CENATT

Montevideo, Uruguay
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Hjelpemiddelfondet ble etablert i 2002 av 
Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero og er en norsk idealistisk, 

upolitisk og ikke statlig (ngo) virksomhet. 

Hovedformålet med virksomheten er innsamling, formidling og gjenbruk 
av utrangerte hjelpemidler, sykehusutstyr og utdanningsmateriale som 

av ulike årsaker ikke lengre
brukes i Norge.
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Behovet for hjelpemidler er stort i Uruguay. Tilgangen på dette er begrenset

og tilgjengelig bare for dem som har råd til å kjøpe på det åpne markedet.

For å ivareta de rettighetene personer med nedsatt funksjonsevne har 

til å eve et meningsfylt liv, ønsker vi å bidra til at det opprettes en 

hjelpemiddelsentral (CENATT) i Uruguay. 

CENATT - Montevideo
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Hjelpemiddelfondet har siden 2002 sendt 76 containere med 

hjelpemidler til Uruguay. 

Dette er utstyr som blir en del av utlånsvirksomheten

ved den nye hjelpemiddelsentralen i Montevideo. 

Hjelpemiddelfondet
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Dugnad på container nr 66 – med hjelp fra Rotary Nesodden - desember 2013

Dugnadsarbeid
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Kaffepause på dugnaden sammen med  folk fra Rotary Nesodden 

Sosialt
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Container nr 66 – framme i Montevideo en måned senere . Der er det sommer!

Host club – Juan Lacaze
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CENATT

• Prosjektet er et initiativ fra Sosialdepartementet i Uruguay (MIDES), 

• med støtte fra Montevideo kommune og Teknisk Universitetet i Uruguay 
(UTU) i

• samarbeid med Hjelpemiddelfondet og Rotary

• CENATT er basert på en modell der personer med nedsatt funksjonsevne 

• – uansett økonomisk tilstand – kan få tilgang til de hjelpemidlene de trenger.

• (Etter idé fra de norske hjelpemiddelsentralene)
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Montevdeo kommune

• Montevideo kommune har  bidratt med en bygning i god

• strukturell stand på 700 kvadratmeter, den trenger rehabilitering.

• Bygningen ligger i en park nær boligområdet Prado, sentralt i Montevideo.
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• Prosjektet startet opp i 2012 og er delt opp i to deler:

• Den første delen besto i å legge nytt tak på hele bygget og

• rehabilitere en del av bygningsmassen. Høsten 2014 flyttet ortopedisk verksted med 
pasientmottak inn i bygningen
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Fase 2

• Neste del innebærer resten av bygningsmassen som hjelpemiddelsentralen 
skal ta i bruk. 

• Denne delen vil være ferdig i løpet av 2015.
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Fase 1

• Fasaden ble pusset og malt ferdig ved  årsskiftet 2014/2015

• Dette kostet 200.000 USD og ble finansiert av Sosialdepartementet i Uruguay.
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Bygningen skal spesialtilpasses både store og små
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• Teknisk Universitet i Uruguay (UTU) skal bidra med  å bygge opp den tekniske avdelingen på 
denne nye nasjonale hjelpemiddelsentralen. 
3.500.000 innbyggere – hvorav 1.350.000 i hovedstaden - Montevideo

• Det innebærer å reparere utstyr og undervise i mekaniske og elektroniske fag. 

• De vil også utvikle nye hjelpemidler, jobbe med forskning, utvikle ny teknologi og gi praktisk 
veiledning i verkstedet.

• NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus på Økern, har bidratt fra 2009 med 
kompetanseoverføring og utdanning av teknikere i Montevideo.
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• En av ideene med denne første hjelpemiddelsentralen i Latinamerika er å inkludere personer 
med en funksjonshemming  i undervisning og drift av verkstedene. 
Dette som et ledd i «likemannsarbeidet» (utveksling av kompetanse)
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Totalt trenger prosjektet at vi samler inn 200 000 dollar i 2015-2016

Dette inkluderer:

• Rehabilitering og ombygging av siste bygningsdel

• Innkjøp av interiør  og maskiner

• Bygge en vaskehall  på baksiden av bygningen

• Besøk av tre personer fra Uruguay for å se på hjelpemiddelsentraler i Norge

• Reise for tre personer til Uruguay for oppfølging av prosjektet

Vi har dialog med Rotaryklubb (Juan Lacaze) og distrikt (Colonia) i Uruguay – som var host 
klubb i 2013
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Rehabilitering og ombygging av bygningsmassen – del II Totalt 110.000 USD

Dette omfatter: 

• Gjenvinning eller utskifting av takvinduer

• Riving av  noen interne vegger.

• Isolasjon av vegger

• Utskifting av dører og vinduer 

• Skifte elektrisk anlegg

• Installasjon av vann og kloakk

• Klimaanlegg

• Brannsikkerhet

• Reparasjon av gulv

• Innendørs og utendørs belysning

• Skillevegger og dører

• Male vgger og tak

• Skilting

• I tillegg skal det installeres nytt inventar og bygges en messanin – 50.000 USD 

• og bygge vaskehall og sette opp maskiner ved siden av hovedbygningen- 33.000 USD 
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2015

Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Installasjon av verksted for hjelpemidler X X

Tekniske kurs begynner X

Rehabilitering og ombygging av bygningsmassen (basis av 

hva som er observert på besøk i Norge) 110.000 USD

x x X X X X

Installere nytt inventar

Bygge messanin – 50.000 USD 

x x

Bygge vaskehall

33.000 USD - + maskiner -

X X

Besøk fra/til Uruguay

2 personer – 7.000 USD

X X X

Fase 2

Framdriftsplan for prosjektet  i 2015 
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takker Rotary for samarbeidet hittil. 

Vi ser fram til videre samarbeide med å etablere den første 

hjelpemiddelsentralen i Latinamerika.

Hjelpemiddelfondet ved Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero
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Ordfører Dario Brugman i Juan Lacaze takker for

all uvurderlig hjelp med å skaffe penger til byens 

første gravemaskin

Juan Lacaze

• Vi vil også gjerne takke Rotary Nesodden for et flott samarbeide 

• med Prosjekt Gravemaskin til byen Juan Lacaze utenfor Montevideo.
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Spørsmål?

#Connect4Good



Lenker:
https://www.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/projects

Rotary Showcase

My Groups

http://ideas.rotary.org/

https://map.rotary.org/en/rcc/Pages/ClubGoalsProgress.aspx

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/673

https://www.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/projects
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_detail.aspx?guid=f381a65c-3e52-45b1-96ee-7b4c7e7a5e8b
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups/my
https://www.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/projects
https://www.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/projects
https://www.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/projects

